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WSTĘP 

 Problematyka rynku turystycznego, w tym rynku usług turystycznych, 
stanowi podstawowy zakres badań teoretycznych oraz empirycznych w obsza-
rze turystyki. Główny zakres badań dotyczy nauk ekonomicznych (ekonomii, 
zarządzania, finansów). Należy jednak zauważyć, że problematyka rynku tury-
stycznego posiada wymiar interdyscyplinarny, gdyż zagadnienia te podejmo-
wane są przez wiele innych nauk. W ujęciu przedmiotowym rynek turystyczny 
tworzą: popyt turystyczny, podaż turystyczna, cena oraz warunki sprzedaży 
ofert turystycznych. W podmiotowym układzie rynku turystycznego należy 
wyodrębnić: konsumentów (reprezentujących popyt turystyczny), dostawców 
(reprezentujących podaż turystyczną) oraz podmioty polityki turystycznej (od-
działujące na kształt funkcjonowania tego rynku). Rynek turystyczny można 
zinterpretować jako sumę procesów, w których nabywcy (głównie turyści)  
i oferenci reprezentujący poszczególne subrynki turystyczne określają przed-
mioty wymiany oferty turystycznej (produkt turystyczny) oraz warunki ich 
kupna-sprzedaży, przy czym oferta rynku turystycznego wiąże się z zaspokaja-
niem potrzeb osób podczas podróży i pobytu poza codziennym otoczeniem  
i jest pochodną motywów uprawiania turystyki.  
 Tematyka rynku turystycznego, a szczególnie popytu turystycznego, jest 
przedmiotem opracowań naukowych pięciotomowego wydania Zeszytów Na-
ukowych Uniwersytetu Szczecińskiego serii Ekonomiczne Problemy Usług przy-
gotowanych przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych  
w Polsce zajmujących się zagadnieniami turystyki, zwłaszcza w obszarze nauk 
ekonomicznych. 
 Problematyka została zaprezentowana w następującej strukturze: 
Tom I Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe 

1. Wprowadzenie w zagadnienia popytu turystycznego 
2. Zagadnienia prawne 
3. Zagadnienia społeczne 
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4. Polityka turystyczna w zakresie popytu turystycznego 
Tom II Popyt turystyczny. Uwarunkowania 

1. Determinanty popytu turystycznego w aspekcie ogólnym 
2. Determinanty popytu w aspekcie form i rodzajów turystyki 
3. Zagadnienia współzależności uwarunkowań popytu i podaży turystycz-

nej 
Tom III Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki 

1. Wzorce konsumpcji turystycznej 
2. Segmentacja rynku turystycznego 
3. Problematyka popytu turystycznego na branżowych rynkach turystycz-

nych 
Tom IV Rynek turystyczny. Fundusze europejskie, zagadnienia regionalne 

1. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na rynku turystycznym 
2. Europejski rynek turystyczny 
3. Regionalne aspekty rozwoju rynku turystycznego 

Tom V  Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystyczne-
go 

1. Produkty turystyczne 
2. Produkty turystyki wiejskiej 
3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych 

 Podział treści podyktowany był zakresem tematycznym publikacji autor-
skich. Wydaje się, że tak przedstawiona problematyka stanowi spójne źródło 
dotyczące zagadnień popytu turystycznego w kontekście procesów zachodzą-
cych na rynku turystycznym. 
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EMPIRYCZNE ZASTOSOWANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW 
ELASTYCZNOŚCI POPYTU TURYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE 

ZAGRANICZNEJ TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ DO POLSKI 

Wprowadzenie 

 Na dynamicznie rozwijającym się rynku turystycznym obserwować można 
wiele interesujących zmian zachodzących zarówno po stronie popytu, jak i po-
daży. Zróżnicowany charakter czynników wpływających na zjawisko turystyki, 
zarówno ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych, złożoność tego zjawiska, 
ale i jego rosnące znaczenie dla gospodarki powodują, że warto bliżej przyjrzeć 
się mechanizmom decydującym o jego rozwoju. Warto wiedzieć nie tylko, jakie 
czynniki decydują o zmianach zachodzących na rynku, ale też w jakim stopniu 
popyt turystyczny na nie reaguje. Zarówno teoretyków jak i praktyków żywo 
interesuje, w jakim stopniu popyt turystyczny reaguje na zmiany w dochodach 
czy płacach, jak zmieni się pod wpływem wzrostu czy spadku cen, jak zareagu-
je na zmiany kursów walut, jaka jest siła i kierunek tej reakcji. Badaniu reakcji 
popytu turystycznego na zmiany tych czynników służą współczynniki elastycz-
ności; najczęściej omawiane, aczkolwiek nieczęsto obliczane na podstawie da-
nych empirycznych są: prosta elastyczność cenowa i dochodowa popytu oraz 
tak zwane elastyczności mieszane (krzyżowe). Ponieważ w polskiej gospodarce 
turystycznej około połowy spożycia turystycznego przypada na konsumpcję 
wywołaną przez wydatki nierezydentów odwiedzających Polskę, warto zatem 
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podjąć wysiłek poznania (przynajmniej fragmentarycznego), w jakim stopniu 
realizowany na polskim rynku popyt turystów zagranicznych zareaguje np. na 
zmiany cen czy kursów walut, w jakim zaś będzie uzależniony od wzrostu za-
możności konsumentów na rynkach wysyłających. Efektem podjętej w niniej-
szym artykule analizy jest próba wyliczenia cenowej i dochodowej elastyczno-
ści popytu turystycznego nierezydentów przyjeżdżających do Polski z kilku 
ważnych rynków emisyjnych, tj.: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii 
i Ukrainy. 

1. Założenia teoretyczne 

 Zmienne ekonomiczne, pod wpływem których kształtuje się popyt tury-
styczny, w literaturze przedmiotu często dzieli się na: ogólnogospodarcze, do-
chodowe, cenowe1. Badaniu reakcji popytu turystycznego na zmiany dochodu 
służy elastyczność dochodowa popytu określana jako stosunek względnej zmia-
ny popytu na dobra i usługi turystyczne do względnej zmiany dochodu. Podob-
nie obliczana jest elastyczność cenowa. 
 Współczynnik elastyczności dochodowej popytu, mimo pozornej prostoty, 
nie jest w turystyce łatwy do zastosowania i interpretacji. W teorii ekonomii 
uważa się, że reakcje popytu na wzrost dochodu są różne w zależności od ro-
dzaju dobra, dla którego jest on liczony, i w zależności od jego relacji w sto-
sunku do dochodów konsumentów2. Trudność w zastosowaniu i prawidłowej 
interpretacji współczynnika elastyczności dochodowej dla turystyki wiąże się  
z jednej strony z ogromną różnorodnością produktu turystycznego, z drugiej zaś 
– z problemem rozwarstwienia społecznego. Oznacza to, że różne rodzaje tury-
styki dla poszczególnych grup dochodowych będą się charakteryzować od-
mienną elastycznością dochodową, w turystyce można bowiem wskazać zarów-
no produkty, które dla konsumentów o wyższych dochodach będą dobrami po-
ślednimi (np. zatłoczone i zanieczyszczone nadmorskie ośrodki wakacyjne, 
niskiej jakości baza noclegowa), jak i takie, które są dobrami luksusowymi. 

                                                 
1  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa,  

Warszawa 1998, s. 47. 
2  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, Ekonomia. Mikroekonomia, Warszawa PWE 2000,  

s. 133. 



Empiryczne zastosowanie współczynników elastyczności popytu turystycznego… 13

Wzrost realnych dochodów ludności zwiększa zapotrzebowanie na te ostatnie  
i zwiększa ich udział w budżetach konsumentów3. Co więcej, te same dobra 
będą dla pewnych grup osiągały elastyczność dodatnią, dla innych – ujemną. 
Elastyczność dochodowa może być zakłócona również wtedy, gdy będą silnie 
oddziaływały czynniki pozaekonomiczne (np. moda, efekt demonstracji) lub 
gdy w odniesieniu do konkretnego strumienia ruchu rozwinięta będzie turystyka 
socjalna (dotowana).  
 Jak wspomniano, popyt na usługi turystyczne uzależniony jest także od 
poziomu ich cen oraz cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych. Analiza 
mechanizmów cenowych na rynku turystycznym i ich oddziaływania na popyt 
wymaga oceny elastyczności, a więc stopnia, w jakim turyści odpowiadają na 
zmiany cen zarówno produktów turystycznych, jak innych dóbr i usług (prosta 
elastyczność cenowa popytu oraz mieszana elastyczność cenowa popytu na 
dobro x względem zmiany ceny na dobro y) przy założeniu, że inne czynniki 
nie ulegają zmianie. Prosta elastyczność cenowa to stosunek względnej zmiany 
wielkości popytu na dane dobro do względnej zmiany jego ceny. Popyt nazy-
wamy elastycznym, gdy wskaźnik elastyczności jest mniejszy od 1 i nieela-
stycznym, gdy przyjmuje wartość między 1 a 0. Tak więc elastyczność cenowa 
osiąga zazwyczaj wartości ujemne (wzrost cen na dane produkty i usługi powo-
duje spadek popytu na nie), aczkolwiek także w turystyce zdarzają się sytuacje 
odbiegające od tej reguły. Przykładem może być tzw. paradoks Veblena4 czy też 
paradoks Giffena. W literaturze podkreśla się również, że funkcje popytu mają  
z reguły charakter nieliniowy, a zatem elastyczność cenowa jest różna dla róż-
nego ich poziomu: wyższym cenom odpowiada zazwyczaj większa elastycz-
ność, a niższym – mniejsza. Co więcej, skala spadku popytu wywołanego pod-
wyżką cen jest z reguły inna niż skala wzrostu popytu przy takiej samej obniżce 
ceny. Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku nieliniowych funkcji po-
pyt może w ogóle nie reagować na bardzo małe zmiany cen5.  
 Elastyczność cenową w ujęciu dynamicznym należy wiązać nie tylko  
z poziomem inflacji (zwłaszcza w odniesieniu do produktów turystycznych), ale 
także ze zmianą użyteczności produktu turystycznego (np. poprawą jakości) 

                                                 
3  Tamże, s. 139. 
4  Mamy tu do czynienia z chęcią wyróżnienia się przez nabywanie dóbr luksusowych, 

ekskluzywnych ze względu na wysoką cenę. Wzrost ceny zwiększa ekskluzywność i zachęca do 
zakupu. 

5  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush: Ekonomia..., op. cit., s. 120 i nast. 
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oraz z poziomem dochodu turystów (im wyższy poziom dochodów osobistych, 
tym mniejsza cenowa elastyczność popytu, a większe znaczenie czynników 
pozaekonomicznych; dla osób o wysokich dochodach zmiany cen mogą być 
relatywnie słabo odczuwalne, a więc – zgodnie z zasadą omówioną wyżej – na 
takie zmiany mogą one wcale nie reagować). W odniesieniu do popytu tury-
stycznego nierezydentów można zatem przypuszczać, że konsumenci z krajów 
o przeciętnym wyższym dochodzie na jednego mieszkańca będą mniej wrażliwi 
na zmiany cen. A zatem w praktyce analiza mechanizmów elastyczności ceno-
wej przy założeniu stałego poziomu dochodów może być niewystarczająca, 
nawet myląca.  
 W kontekście analizy elastyczności cenowej popytu warto również pod-
kreślić ogromne znaczenie tego, że produkt turystyczny jest produktem złożo-
nym, a jego komponenty mają charakter komplementarny. O ostatecznej cenie 
produktu turystycznego decydują niezależnie wytwórcy wszystkich produktów 
cząstkowych (hotelarze, firmy transportowe, właściciele restauracji, firmy 
świadczące usługi rekreacyjne), a ostateczny wydatek turystyczny nie ogranicza 
się tylko do usług stricte turystycznych, ale uwzględnia także zakup wielu dóbr 
i usług komplementarnych (chociażby paliw czy upominków). Stąd też zmianę 
popytu należy analizować w odniesieniu do zmian cen wszystkich komponen-
tów. Reakcja konsumentów na zmiany cen jednego komponentu usługi 
(np. noclegu) może być nieoczekiwana i sprawiać wrażenie paradoksalnej, po-
nieważ zależeć będzie od zmian cen innych komponentów (np. transportu bądź 
po prostu cen paliw). Klient, uciekając od dobra (usługi) o podwyższonej cenie, 
de facto ucieknie również od dóbr (usług) komplementarnych, nabywanych 
łącznie z dobrem, na które cena wzrosła. Możliwe jest również wystąpienie 
podobnego mechanizmu w odniesieniu do zmian cen dóbr substytucyjnych 
wobec usług turystycznych, np. sprzętu audiowizualnego. A zatem o rozwoju  
i kondycji rynku turystycznego może decydować sytuacja na rynkach pozornie 
z nim niezwiązanych. W tym kontekście zrozumiała jest potrzeba analizy mie-
szanej (krzyżowej) elastyczności cenowej popytu6.  
 Wskaźnik mieszanej elastyczności cenowej może być dodatni lub ujemny. 
W pierwszym przypadku wzrost ceny dobra lub usługi x zwiększa popyt na 
dobro lub usługę y (np. wzrost cen usług turystycznych nad polskim morzem 

                                                 
6  Jest ona wyrażana jako stosunek zmian popytu na dobro lub usługę x do zmian cen dobra 

lub usługi y (przy założeniu że inne zmienne pozostają na tym samym poziomie). 
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zwiększa popyt na podróże do krajów śródziemnomorskich), w drugim – wzrost 
ceny dobra lub usługi x zmniejsza popyt na dobro lub usługę y (np. wzrost cen 
paliw zmniejsza popyt na dalekie podróże). W turystyce dodatnia elastyczność 
popytu jest ściśle związana z substytucyjnością produktów turystycznych,  
a ujemna – z ich komplementarnością. A zatem duża możliwość zastąpienia 
dóbr i usług turystycznych innymi, o podobnym przeznaczeniu, podwyższa 
poziom elastyczności cenowej popytu. Co więcej, elastyczność cenowa popytu 
jest tym bardziej zróżnicowana, im węższe kategorie produktów bierzemy pod 
uwagę. Mieszana elastyczność cenowa popytu powinna być rozpatrywana rów-
nież w kontekście zjawiska substytucji zewnętrznej. Zmiany cen dóbr i usług 
niezwiązanych z turystyką mogą wpływać (korzystnie lub niekorzystnie) na 
sytuację na rynku turystycznym. 
 W turystyce międzynarodowej cena podróży turystycznej, jaką musi za-
płacić konsument, zależy od dwóch zasadniczych czynników: cen produktów  
i usług turystycznych na rynku recepcyjnym i w transporcie międzynarodowym 
oraz kursów wymiany walut. Warto pamiętać, że w odniesieniu do tego ostat-
niego czynnika dla zmian popytu ważne są nie tylko zmiany kursów walut kraju 
recepcyjnego i generującego ruch turystyczny, ale także tendencje, jakie obser-
wuje się w odniesieniu do innych walut. Podejmując decyzję co do kierunku 
podróży (wyboru kraju docelowego), klient dokonuje porównań między wielo-
ma alternatywnymi ofertami, co wynika ze zjawiska substytucyjności popytu. 
Jedną ze zmiennych branych pod uwagę w trakcie tych porównań są także kur-
sy wymiany między walutą kraju stałego zamieszkania a walutami tych krajów 
docelowych, które w danym przypadku konkurują o decyzję konsumenta. Tury-
sta dokonuje w ten sposób porównania siły nabywczej własnej waluty wobec 
walut krajów, które bierze pod uwagę jako potencjalne kierunki podróży tury-
stycznej. A zatem, jeśli analizując wpływ czynników ekonomicznych na rynek 
turystyczny, chce się uwzględnić znaczenie kursów walut, to trzeba wziąć pod 
uwagę nie tylko kursy walut kraju generującego ruch turystyczny względem 
kraju recepcyjnego, ale także względem kursów w krajach konkurujących (a 
więc świadczących produkty substytucyjne).  
 M.T. Sinclair i M. Stabler podkreślają, że w badaniach wpływu czynników 
ekonomicznych na poziom popytu w turystyce międzynarodowej stosowane są 
dwa podejścia: kursy wymiany walut mogą być traktowane jako osobna zmien-
na objaśniająca lub też wprowadza się jedną zmienną łączącą zmiany kursów  
i zmiany cen. Jest to tzw. realny efektywny kurs wymiany walut obliczany jako 
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średnia ważona kursów waluty danego kraju wobec różnych walut zagranicz-
nych (koszyka walut) oraz uwzględniający różnice w tempie inflacji7. W niektó-
rych modelach używa się specjalnego przelicznika kursu pokazującego relację 
kursu waluty kraju wysyłającego wobec ważonego kursu walut krajów odwie-
dzanych, ale pozostających wobec siebie w konkurencji. 
 Zależność między rozwojem rynku turystycznego a kursami walut należy 
rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: statycznej i dynamicznej. Perspektywa 
statyczna związana jest z realną siłą nabywczą waluty kraju wysyłającego  
w relacji do waluty kraju recepcyjnego. Wpływa na wielkość ruchu turystycz-
nego, jego strukturę i poziom popytu turystycznego oraz na zachowania nabyw-
cze turystów. Relatywnie silna waluta kraju odwiedzanego zazwyczaj powodu-
je, że odwiedzający zmuszeni są więcej płacić za dobra i usługi turystyczne oraz 
inne produkty niż we własnym kraju lub w czasie podróży turystycznej do in-
nego obszaru recepcyjnego o niższej sile nabywczej waluty. Nie będą wówczas 
skłonni do rozszerzania zakresu usług, z których korzystają, nie będą również 
dokonywać dodatkowych zakupów (np. pamiątek, zakupów na własne potrze-
by).  
 Perspektywa dynamiczna z kolei to analiza reakcji, jakie zachodzą w za-
chowaniach nabywczych konsumentów wobec obserwowanych zmian w kur-
sach wymiany walut. Przedstawiciele przemysłu turystycznego zdają sobie 
sprawę, że gwałtowne zmiany zachodzące na rynku walut mogą mieć rujnujący 
wpływ na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw, skutkując obniżeniem po-
ziomu przychodów oraz – w dalszej perspektywie – spadkiem liczby miejsc 
pracy i/lub poziomu zarobków. Reakcja popytu będzie więc uzależniona od siły 
nabywczej waluty. Należy przypuszczać, że reakcja popytu na zmiany kursu 
silnej waluty może być bardzo gwałtowna (przy założeniu ceteris paribus).  
W przypadku waluty słabej elastyczność popytu nie musi być tak duża: klienci 
będą skłonni ponosić zamierzone wydatki dopóty, dopóki będą osiągać rentę  
z tytułu różnic w sile nabywczej waluty. 
 Zdając sobie sprawę z zagrożeń i próbując przewidzieć przyszłą reakcję 
popytu na zmiany, w krajach o dużym znaczeniu turystyki dla gospodarki wyja-
śnia się zależności między kursami walut a zachowaniami konsumentów na 
rynku. Tak na przykład organizacja British Tourist Authority przeprowadziła  

                                                 
7  M.T. Sinclair, M. Stabler, The economics of tourism, Routledge–Londyn–Nowy Jork 

1997, s. 41 i nast. 
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– posługując się modelami ekonometrycznymi i wykorzystując dane z 25 lat  
– szczegółowe badania pozwalające ustalić poziom elastyczności popytu tury-
stycznego na zmiany kursów walut8. Zakładając, że reakcja konsumentów nie 
jest jednorodna, odrębnej analizie poddano najważniejsze rynki generujące ruch 
turystyczny do Wielkiej Brytanii (Francja, Irlandia, Stany Zjednoczone i Niem-
cy) oraz główne segmenty rynku wyodrębnione na podstawie celu podróży 
(przyjazdy typowo turystyczne, służbowe, odwiedziny u krewnych i znajo-
mych). Pozwoliło to ocenić wrażliwość najważniejszych rynków i najważniej-
szych segmentów na zmiany. W rezultacie przeprowadzonych analiz ustalono, 
że elastyczność popytu turystycznego w stosunku do kursów walut wynosi –1,3, 
co oznacza, że każda zmiana kursu walut o 1% powoduje więcej niż proporcjo-
nalną zmianę wydatków turystycznych (o 1,3%), przy czym kierunek zmian jest 
przeciwny9. Bardziej wrażliwe okazały się rynki dalekie (dla Stanów Zjedno-
czonych oszacowano elastyczność na poziomie –1,4) oraz segment rynku wska-
zujący typową turystykę wakacyjną jako główny cel podróży. Ponieważ te 
zmiany przekładają się na przychody przedsiębiorstw i miejsca pracy, oszaco-
wano, że spadek kursu funta brytyjskiego w stosunku do koszyka walut o 1% 
spowoduje wzrost przychodów przemysłu turystycznego Wielkiej Brytanii  
o 160 mln funtów rocznie, co przełoży się na 4 700 miejsc pracy10. Posługując 
się przykładem wzrostu siły nabywczej japońskiego jena oraz azjatyckiego kry-
zysu finansowego w latach 90. XX wieku, również J. Swarbrooke i S. Horner 
pokazują zróżnicowany wpływ zmian cen podróży wywołany zmianami kursów 
walut na wielkość popytu turystycznego z wybranych rynków (europejskich, 
azjatyckich i amerykańskiego), wskazując także na przesunięcie tych zmian w 
czasie (opóźnienie)11. Należy więc przypuszczać, że wrażliwość poszczegól-
nych segmentów rynku na zmiany kursów walut jest różna. Chodzi tu zwłasz-
cza o segmenty wyodrębnione na podstawie kraju stałego zamieszkania odwie-
dzających. M.T. Sinclair i M. Stabler potwierdzają niejako tę hipotezę, przywo-
łując wyniki wielu badań odnoszących się chociażby do rynku amerykańskiego. 

                                                 
8  Sensitive Tourists: The effect of changes in the exchange rates and income levels on the 

UK’s international earnings, British Tourist Authority. London Caledonian Economics Ltd. 2001. 
9  Zastosowano kurs ważony. 
10  Przyjęto założenie, że przyrost rocznego przychodu o 34 tys. funtów pozwala dodatkowo 

stworzyć jedno miejsce pracy.  
11  J. Swarbrooke, S. Horner, Consumer Behaviour in Tourism, Butterworth, Heinemann 

1999, s. 129–130.  
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Dowodzą one właśnie, że reakcja popytu na zmiany kursów walut jest bardzo 
niejednorodna. Na przykład w badaniach J.S. Little’a elastyczność popytu Ame-
rykanów względem kursów walut wahała się od 0,58 dla wyjazdów do Meksy-
ku do 3,15 dla wyjazdów do Kanady12. Można się zastanowić, w jakim stopniu 
elastyczność popytu turystycznego względem kursu walut zależy także od siły 
nabywczej waluty kraju generującego ruch turystyczny na rynku recepcyjnym: 
im jest ona wyższa, tym słabiej konsumenci reagują na zmiany. Jeśli zatem siła 
nabywcza dolara amerykańskiego jest zdecydowanie wyższa na rynku polskim 
niż na rynku amerykańskim, zmiany kursu walut na korzyść złotego (aprecjacja 
złotego) nie będą wywoływać silnej reakcji popytu dopóty, dopóki Amerykanie 
za dolara kupią więcej dóbr i usług turystycznych w Polsce niż w Stanach (mi-
mo aprecjacji złotego). Także badania polskie dowodzą zróżnicowanej reakcji 
poszczególnych segmentów rynku na zmiany kursów walut.  
 Dotychczasowe doświadczenia i analizy skłaniają zatem do zbadania,  
w jakim stopniu zmiany w ruchu podróżnych i wielkości ich wydatków w Pol-
sce należy wiązać z sytuacją na rynku walutowym w badanym okresie (przy 
czym należy wziąć pod uwagę relacje złotego zarówno do euro, jak i do dolara) 
oraz jakich konsumentów przyciągają zyskowne dzięki kursom walut relacje 
cen lub zniechęcają kursy niekorzystne. Z dotychczasowych analiz wynika, że 
korzystne dla cudzoziemców kursy walut przyciągają raczej wydających nie-
wiele. Świadczy o tym wzrost liczby osób pozostawiających na terenie Polski 
relatywnie najmniejsze sumy w okresach spadku kursu złotego. Warto się rów-
nież zastanowić, w jakim stopniu zmiany kursu danej waluty (np. euro) oddzia-
łują na te rynki, na których konsumenci posługują się innymi walutami (dotyczy 
to zwłaszcza Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy, ponieważ obywatele tych 
państw posługują się raczej dolarami niż euro). 
 M.T. Sinclair i M. Stabler zwracają również uwagę na fakt, że w dotych-
czasowych badaniach nie osiągnięto zgody co do tego, czy osobne traktowanie 
względnych cen oraz kursów walut – jako niezależnych, odrębnych czynników 
determinujących popyt turystyczny – jest z punktu widzenia teorii uzasadnione, 
czy też wystarczyłoby zastosowanie realnego efektywnego kursu wymiany wa-
lut, obliczanego jako średnia ważona kursów waluty danego kraju wobec róż-
nych walut zagranicznych (koszyka walut) oraz uwzględniającego różnice  
w poziomie inflacji. Za osobną analizą obydwu zmiennych objaśniających 

                                                 
12  M.T. Sinclair, M. Stabler: The economics of tourism …, op. cit., s. 42. 
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przemawia przede wszystkim to, że w krótkim czasie zmiany w kursach walut  
i poziomie inflacji różnią się, a turyści biorą pod uwagę obydwa te czynniki 
osobno. Z drugiej jednak strony można przypuszczać, że w większości przy-
padków turyści są nieświadomi poziomu cen (i jego zmian) w miejscu docelo-
wym i – podejmując decyzje – kierują się tylko kursami walut. Co więcej, część 
usług (pakiety turystyczne, transport międzynarodowy) turyści kupują w miej-
scu stałego zamieszkania, płacąc za nie własną walutą. W cenach tych usług 
uwzględnione są zarówno zmiany kursów, jak inflacja13. W odniesieniu do pol-
skiego rynku turystycznego ten ostatni argument wydaje się mało przekonujący, 
warto bowiem pamiętać, że udział turystów zagranicznych wykupujących pełne 
pakiety lub ich część w liczbie turystów ogółem wprawdzie z roku na rok ro-
śnie, ale w 2008 roku wyniósł tylko 23% (turyści z krajów zamorskich – 47%, 
Niemcy – 20%)14. Wrażliwsi – jak można przypuszczać – na zmiany kursów 
walut turyści z ościennych krajów wschodnich stanowią z kolei istotną część 
ruchu turystycznego (w roku 2008 ponad 27%). Wprawdzie w międzynarodo-
wej turystyce przyjazdowej do Europy z pośrednictwa biur podróży korzysta 
blisko połowa turystów, ale tradycyjne formy sprzedaży usług tracą na rzecz 
indywidualnej organizacji podróży15.  
 Przegląd badań ilustrujących oddziaływanie wybranych czynników eko-
nomicznych na popyt turystyczny skłonił autorkę do zastanowienia się nad na-
stępującymi pytaniami badawczymi: 

1. Jaka jest wrażliwość popytu turystycznego z najważniejszych rynków  
i najważniejszych segmentów rynku (typowa turystyka, podróże służ-
bowe, podróże jednodniowe) na zmiany w poziomie cen na rynkach 
emisyjnym i recepcyjnym (w tym przypadku w Polsce), kursów naj-
ważniejszych walut i PKB w krajach wysyłających? 

2. Czy zmiany kursów wymiany walut w jednakowym stopniu wpływają 
na wszystkie segmenty rynku turystycznego; jaka jest siła tego oddzia-
ływania w odniesieniu do najważniejszych dla polskiej turystyki seg-
mentów, wyodrębnionych chociażby ze względu na kryteria geogra-
ficzne (miejsce zamieszkania) i cele podróży? Można z powodzeniem 

                                                 
13  Tamże, s. 42. 
14  Badania Instytutu Turystyki w Warszawie. 
15  Badania IPK International prezentowane na targach turystycznych ITB w Berlinie, ma-

rzec 2006. 
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założyć, że turystyka biznesowa i odwiedziny u krewnych i znajomych 
będą mniej wrażliwe na zmiany kursów walut niż typowa turystyka 
wypoczynkowa czy też przyjazdy w celu dokonywania zakupów.  

3. Czy zmiany kursów wymiany walut wywołują reakcję natychmiastową, 
czy też opóźnioną w czasie; jaki jest zakres tego opóźnienia w odnie-
sieniu do wybranych segmentów i od czego jest ono zależne? 

3. Współczynniki elastyczności popytu: wyniki badań empirycznych 

 Zaproponowany powyżej przegląd metod i kierunków analizy wybranych 
ekonomicznych czynników, które determinują zmiany popytu turystycznego, 
dość powszechnie reprezentowanych w literaturze światowej, skłonił autorkę do 
zbadania poziomu i kierunku zależności pomiędzy kilkoma wybranymi mierni-
kami popytu turystycznego a wieloma zmiennymi objaśniającymi zmiany  
w tym popycie – w odniesieniu do zagranicznej turystyki przyjazdowej do Pol-
ski. Popyt turystyczny może być w zasadzie mierzony dwiema grupami zmien-
nych: ilościowymi, a więc wielkością ruchu turystycznego (liczbą przyjazdów, 
liczbą udzielonych noclegów itp.) i/lub wartościowymi, tzn. poziomem wydat-
ków turystycznych. Dokonując wyboru zmiennych, przyjęto założenie, że naj-
właściwszą – z ekonomicznego punktu widzenia – miarą popytu jest wydatek 
turystyczny rozumiany jako całkowite wydatki konsumpcyjne poniesione przez 
odwiedzającego lub na jego rzecz na podróż oraz pobyt w miejscu docelowym, 
pozostające w związku z tą podróżą16. Biorąc to pod uwagę, w grupie zmien-
nych objaśnianych (obrazujących poziom popytu) zawarto zarówno zmienne 
obrazujące wielkość ruchu turystycznego, jak i poziom wydatków (tabela 1 i 2). 
Uwzględniając z kolei główny cel badania, jako zmienne objaśniające wybrano: 
ceny (CPI)17, kursy walut i obroty gospodarki polskiej z zagranicą (eksport  
i import). Dla badań popytu charakteryzującego przyjazdy z poszczególnych 
rynków wykorzystano również dane o PKB (w PPS) właściwe dla kraju emisji 
ruchu turystycznego. Do obliczeń wykorzystano dane empiryczne z lat 1996–
2007 pochodzące z badań Instytutu Turystyki, NBP oraz GUS. Dane te pozwo-
                                                 

16  Terminologia turystyczna..., op. cit., s. 21. 
17  W badaniu wykorzystano indeks CPI, a nie poziom cen usług stricte turystycznych (np. 

hoteli) przede wszystkich z uwagi na to, że ten drugi wskaźnik nie jest dostatecznie reprezenta-
tywny dla łącznych wydatków ponoszonych przez turystów w trakcie podróży.  
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liły na obliczenie wielu współczynników elastyczności zachodzących między 
zmiennymi charakteryzującymi zagraniczną turystykę przyjazdową do Polski 
(miernikami popytu) a kilkoma wybranymi czynnikami ją determinującymi. 
W tym przypadku posłużono się następującym wzorem18: 

 
e = b1 X / Y 

 
 Wskaźniki elastyczności pokazują, o ile procent zmienia się wartość Yi, 
gdy wartość zmiennej Xi wzrośnie o 1%. Wyniki zaprezentowane zostały 
w tabelach 1 i 2.  
 

Tabela 1 

 

Wybrane elastyczności popytu turystycznego nierezydentów – przyjazdy ogółem 

 
Zmienne 

 objaśniające (Xi) 
Zmienne  
objaśniane (Yi)

Kurs 
USD (t) 

(X1) 

Kurs 
euro (t) 

(X2) 

CPI 
(Polska) 

(X3) 
Import 
(X4) 

Eksport 
(X5) 

Liczba turystów -0,233 -0,684 2,019 -0,206 -0,189 

Liczba odwiedz. jednodniowych -0,253 -0,648 3,095 -0,290 -0,316 

Wydatki turystów (PLN/osobę) -0,217 -0,332 0,981 -0,046 -0,052 

Wydatki odwiedz. jednodniowych 
(PLN/osobę) 

-0,945 -0,693 -0,892 0,404 0,371 

Typowa turystyka (PLN/osobę) -0,289 -0,709 2,142 -0,203 -0,096 

Odwiedziny krewnych i znajom. 
(PLN/osobę) 

-0,332 -1,483 2,584 -0,255 -0,234 

Zakupy na własne potrzeby 
(PLN/osobę) 

-0,991 -1,722 1,410 0,100 0,092 

Zakupy na sprzedaż (PLN/osobę) 0,271 0,916 -0,569 0,053 0,048 

Podróże służbowe (PLN/osobę) 0,351 0,749 -0,833 0,111 0,074 

Źródło: badania własne. 

                                                 
18  A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 2. Modele 

liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków 2007, s. 44. 
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Tabela 2 

  

Wybrane elastyczności popytu turystycznego nierezydentów – wybrane kraje 

 
Zmienne 

objaśniające 
(Xi) 

Zmienne  
objaśniane (Yi) 

Kurs 
USD 
(X1) 

Kurs 
euro 
(X2) 

CPI 
(Polska) 

(X3) 

CPI w kraju 
wysyłają-

cym 
(X6) 

PKB (w PPS) 
w kraju wysy-
łającym (X7) 

Niemcy      
Liczba turystów -0,419 -0,374 2,134 -9,990 -0,769 

Liczba odwiedz. jedno-
dniowych 

-0,307 -0,509 3,187 -10,052 -1,213 

Liczba noclegów 
w obiektach zbior. zakwa-
terowania 

-1,196 0,577 -2,178 -9,990 1,532 

Wydatki turystów 
(PLN/osobę) 

-0,605 -0,683 0,829 -2,554 -0,017 

Wydatki odwiedz. jedno-
dniowych (PLN/osobę) 

-0,852 0,868 -0,299 0,868 0,854 

Ukraina      
Liczba turystów 0,221 -0,847 1,952 0,400 -0,319 

Liczba odwiedz.  
jednodniowych 

0,368 -0,568 -2,167 -0,435 0,288 

Liczba noclegów 
w obiektach zbior. zakwa-
terowania 

0,360 -0,308 0,931 0,757 -0,152 

Wydatki turystów 
(PLN/osobę) 

0,606 1,222 0,030 -0,654 -0,009 

Wydatki odwiedz. 
jednodniowych 
(PLN/osobę) 

-0,054 0,150 -3,669 -1,178 0,482 

Wielka Brytania      
Liczba turystów -1,506 -0,521 -2,786 . 1,655 

Liczba noclegów 
w obiektach zbior. zakwa-
terowania 

-2,310 -1,282 0,075 . 2,104 

Wydatki turystów 
(PLN/osobę) 

0,010 0,445 0,467 -0,149 -0,238 

Holandia      
Liczba turystów -0,05 -0,655 0,726 -6,983 -0,094 
Liczba noclegów 
w obiektach zbior. zakwa-
terowania 

-0,637 0,506 -0,876 -13,712 0,548 

Wydatki turystów 
(PLN/osobę) 

-0,153 -0,977 0,714 -5,122 -0,007 
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Francja      
Liczba turystów 0,479 -1,031 2,560 . -0,971 

Liczba noclegów 
w obiektach zbior. zakwa-
terowania 

-1,909 -0,537 -5,122 . 2,123 

Wydatki turystów 
(PLN/osobę) 

-0,410 -0,860 0,158 -12,732 0,218 

Źródło: badania własne. 

 
 
 Współczynniki elastyczności zamieszczone w tabelach 1 i 2 pozwalają na 
wyciągnięcie kilku ważnych wniosków: 

1. Badania wykazały, że obliczone współczynniki elastyczności cenowej, 
dochodowej i elastyczności popytu względem zmian kursów walut są 
często zakłócone w stosunku do oczekiwanych. Odnosi się to przede 
wszystkim do elastyczności większości zmiennych obrazujących wiel-
kość popytu turystycznego względem kursu dolara i euro. Zgodnie 
z przyjętymi założeniami teoretycznymi i oczekiwaniami, wzrost kur-
sów dolara i euro wyrażanych w polskich złotych (deprecjacja złotego) 
powinien zachęcać turystów zagranicznych do przyjazdów i ponoszenia 
wyższych wydatków. Z badań wynika jednak, że w wielu przypadkach 
tendencja ta nie znajduje potwierdzenia, co oznacza, że wpływ innych 
czynników determinujących popyt jest silniejszy.  

2. Zgodna z oczekiwaniami jest elastyczność popytu wobec kursów walut 
w odniesieniu do wydatków osób podróżujących służbowo 
i przyjeżdżających do Polski w celach handlowych (dla przyjazdów 
ogółem) oraz w odniesieniu do rynku ukraińskiego.  

3. Przeprowadzona analiza wskazuje na dużą elastyczność cenową popytu 
wobec zmian cen w kraju wysyłającym turystów. Szczególnie wysokie 
współczynniki ec obliczono dla Niemiec, Holandii i Francji. Również 
wzrost cen na Ukrainie powoduje spadek popytu turystycznego rezy-
dentów tego kraju w Polsce (np. dla wydatków odwiedzających jedno-
dniowych wynosi on -1,1781). Potwierdza się również teza, że konsu-
menci z krajów o przeciętnym wyższym dochodzie na jednego miesz-
kańca są mniej wrażliwi na zmiany cen. 

4. Jeśli chodzi natomiast o reakcję popytu turystycznego na zmiany cen 
w Polsce, zwraca uwagę spodziewany kierunek elastyczności cenowej 
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(tzn. gdy ceny rosną, popyt maleje) w odniesieniu do odwiedzających 
jednodniowych, zwłaszcza z Ukrainy. Dla zmiennej liczba odwiedzają-
cych jednodniowych współczynnik elastyczności wyniósł w badanym 
okresie -2,1672, dla zmiennej wydatki odwiedzających jednodniowych  
-3,6699. Również liczba przyjazdów turystów z Wielkiej Brytanii jest 
jednoznacznie elastyczna cenowo (ec = -2,7867).  

5. Wprowadzenie do analizy zmiennych obrazujących rozwój obrotów 
handlowych Polski z zagranicą nie wskazuje na znaczącą elastyczność 
popytu turystycznego względem rozmiarów polskiego eksportu 
i importu.  

Uwagi końcowe 

 Przeprowadzona dla potrzeb niniejszego artykułu analiza elastyczności 
cenowej i dochodowej popytu turystycznego w odniesieniu do zagranicznej 
turystyki przyjazdowej do Polski pozwoliła ocenić wrażliwość najważniejszych 
rynków i najważniejszych segmentów na zmiany w poziomie cen (zarówno na 
rynkach emisyjnych, jak i recepcyjnym, tzn. w Polsce) kursów najważniejszych 
walut i PKB w krajach wysyłających. Badania polskie, podobnie jak wiele ba-
dań przeprowadzonych na innych rynkach, dowodzą zróżnicowanej reakcji 
poszczególnych segmentów rynku na zmiany, tak kursów walut, jak i cen. War-
to podkreślić, że korzystne dla cudzoziemców kursy walut przyciągają raczej 
wydających niewiele. Świadczy o tym wzrost liczby osób pozostawiających na 
terenie Polski relatywnie najmniejsze sumy w okresach spadku kursu złotego.  
Wyniki badań potwierdzają, że oddziaływanie cen na rynek turystyczny powin-
no być analizowane osobno w odniesieniu do jego wybranych segmentów, po-
nieważ produkt może być mało elastyczny cenowo w odniesieniu do niektórych 
spośród nich (np. do turystyki biznesowej), a bardziej elastyczny w stosunku do 
innych (np. podróży motywowanych chęcią dokonania zakupów). Podobne 
obserwacje odnoszą się także do poszczególnych rynków emisyjnych. Warto 
również wspomnieć o pozacenowych czynnikach kształtujących popyt, ale tak-
że wpływających na wrażliwość cenową. Wszystkie one znajdują odzwiercie-
dlenie w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym, różnią się jednak 
w odniesieniu do poszczególnych segmentów. 
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ELASTICITY OF TOURISM DEMAND: EMPIRICAL ANALYSIS BASED  

ON INBOUND TOURISM TO POLAND 

 

 

Summary 

 

 When analyzing the development of the tourism market it’s worth to know the 

extent to which it responds to changes of few economic terms such as incomes, prices 

or exchange rates. This issue is of a great interest both for theorists and practitioners. 

The response of tourism demand to these factors can be measured through using price 

and income elasticity coefficients. Since in the Polish tourism economy about half of 

the consumption can be attributed to non-residents, the article made the effort to show 

to which extent the demand of foreigners, realized on the Polish market, reacts to chan-

ges in prices, exchange rates or incomes. As a result of the analysis coefficients of price 

and income elasticity of demand were obtained. Few of the most important generating 

markets were surveyed: Germany, Great Britain, France, Netherlands and Ukraine.  

 

Translated by Teresa Skalska 
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

POPYTOWE UWARUNKOWANIA INDYWIDUALNEGO 
OSADNICTWA TURYSTYCZNEGO W POLSCE 

Wprowadzenie 

 Obiekty indywidualnego osadnictwa turystycznego, czyli prywatne domy 
użytkowane turystycznie i zlokalizowane zwykle na obszarach wiejskich, są  
w Polsce powszechnie nazywane domami letniskowymi. Za granicą, a także  
w polskiej literaturze naukowej, częściej nazywa się je drugimi domami1. Dru-
gie domy stosunkowo rzadko stanowią przedmiot zainteresowania badaczy 
turystyki, mimo że – według prezentowanych w niniejszej pracy danych – po-
siada je ponad milion gospodarstw domowych w Polsce, co również oznacza, że 
wiąże się z nimi znaczna część krajowego ruchu turystycznego. Studia nad do-
mami letniskowymi są w Polsce prowadzone przede wszystkim w małej skali 
przestrzennej na podstawie badań terenowych. Analizy makroskalowe są utrud-
nione ze względu na brak wiarygodnych i pełnych danych statystycznych. Ni-
niejsza praca jest próbą wypełnienia tej luki w oparciu o dane z sondażu CBOS 
przeprowadzonego na dużej ogólnopolskiej grupie badawczej. Celem pracy jest 
identyfikacja znaczenia czterech czynników kształtujących popyt na domy let-
                                                 

1  J. Stachowski, Indywidualne budownictwo rekreacyjne nad Jeziorem Charzykowskim, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia” 1986,  
t. 19, nr 60, s. 131; A. Kowalczyk, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów”, 
WGiSR UW, Warszawa 1994, s. 12. 
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niskowe: regionalnego, urbanizacyjnego, demograficznego i ekonomicznego. 
Wpływ i wzajemne relacje między tymi czynnikami oceniono przy użyciu me-
tody regresji logistycznej. 

1. Przegląd literatury przedmiotu 

 Jednym z głównych pytań, na które starają się odpowiedzieć badacze pro-
blematyki drugich domów, jest pytanie o przyczyny ich posiadania. Identyfika-
cja tych przyczyn pozwoli nie tylko wyjaśnić obecny stan zjawiska, ale także 
przewidywać jego ewolucję w przyszłości. Wśród czynników wpływających na 
decyzję o posiadaniu drugiego domu zwraca się uwagę przede wszystkim na: 
uwarunkowania demograficzne, a więc umiejscowienie w cyklu życia człowie-
ka i gospodarstwa domowego, uwarunkowania ekonomiczne oraz uwarunko-
wania związane z miejscem zamieszkania. Poza tym zauważa się inne, subiek-
tywne czynniki, takie jak: przywiązanie do stron rodzinnych czy indywidualne 
preferencje sposobu spędzania wolnego czasu2. Są one jednak trudne do zmie-
rzenia i w niniejszej analizie nie będą brane pod uwagę. 
 Jak wskazują porównania międzynarodowe, istnieją znaczne różnice mię-
dzy krajami pod względem rozpowszechnienia zjawiska drugich domów. Może 
to być powodowane między innymi: różnicami poziomu rozwoju społeczno- 
-gospodarczego, poziomu urbanizacji, wzorców kulturowych spędzania wolne-
go czasu, struktury agrarnej, charakteru osadnictwa wiejskiego, siły związków 
rodzinnych i sentymentalnych między mieszkańcami miast i wsią3. Te same 
przyczyny mogą różnicować posiadanie domów letniskowych pomiędzy regio-
nami wewnątrz danego kraju. Wyniki NSP 2002 (choć ze względów metodolo-
gicznych mało wiarygodne) wskazują, że stosunkowo więcej drugich domów 
znajduje się w regionach Polski środkowej i wschodniej, a mniej – na zachodzie 
i północy kraju4. 

                                                 
2  C.M. Hall, D.K. Müller D.K., Introduction: Second Homes, Curse or Blessing? Revisit-

ed, w: Tourism, Mobility and Second Homes: Between Elite Landscape and Common Ground, 
red. C.M. Hall, D.K. Müller, Channel View, Clevedon 2004, s. 12. 

3  N. Gallent, A. Mace, M. Tewdwr-Jones, Second Homes: European Perspectives and UK 
Policies, Ashgate, Aldershot 2005, s. 25–29. 

4  K. Heffner, Zakres i zróżnicowanie przestrzenne zjawiska „drugich domów”, w: Drugie 
domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Heffner i A. Czarnecki, IRWiR PAN, Warszawa 
2011, s. 72. 
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 Wpływ urbanizacji na popyt na drugie domy opisuje hipoteza kompensa-
cji, zgodnie z którą ludzie przez posiadanie drugiego domu starają się kompen-
sować niesprzyjające elementy środowiska stałego miejsca zamieszkania. Od-
setki posiadaczy drugich domów powinny więc wzrastać wraz z wielkością 
miasta, gęstością zaludnienia i wzrostem uciążliwości związanych z nadmier-
nym zagęszczeniem środowiska miejskiego5. Takiej zależności dowiedziono na 
przykładzie: Francji6, dawnej Czechosłowacji7, Holandii8, Hiszpanii9 i Irlandii10. 
Z drugiej strony badania ze Stanów Zjednoczonych11 i Kanady12 prowadzą do 
przeciwnych wniosków, dowodząc, że w tych krajach właściciele drugich do-
mów częściej mieszkają na przedmieściach, w domach z przestronnymi ogro-
dami. Przyczyną tej niezgodności wyników jest stosowanie metod prostej kore-
lacji, której wynik może być obciążony wpływem innego czynnika, w tym 
przypadku sytuacji materialnej gospodarstw domowych – w krajach Ameryki 
Północnej częściej niż w Europie posiadanie domu na przedmieściach jest wy-
znacznikiem wysokiego statusu ekonomicznego, który jednocześnie zwiększa 
szansę na posiadanie drugiego domu. W przypadku Polski szczegółowe analizy 
rozmieszczenia miejsc zamieszkania właścicieli drugich domów prowadzone  
w Warszawie potwierdziły prawdziwość hipotezy kompensacji, wykazując 
m.in. koncentrację posiadaczy drugich domów w centralnych dzielnicach mia-
sta, istotny pozytywny związek udziału posiadaczy drugich domów z zanie-

                                                 
5  J.T. Coppock, Second Homes in Perspective, w: Second Homes: Curse or Blessing, red. 

J.T. Coppock, Pergamon, Oxford 1977, s. 9. 
6  H.D. Clout, Second homes in France, “Journal of the Town Planning Institute” 1969,  

t. 55, s. 441. 
7  J. Vystoupil, K prognóze vývoje krátkodobé rekreace na přikladé individuální chatové 

rekreace, “Zprávy GU ČSAV” 1983, t. 20, nr 2, s. 55–68. 
8  M. Dijst, M. Lanzendorf, A. Barendregt, L. Smit, Second Homes in Germany and The 

Netherlands: Ownership and Travel Impact Explained, “Tijdschrift voor Economische en Sociale 
Geografie” 2005, t. 96, nr 2, s. 145–148. 

9  J. Módenes Cabrerizo, J. López Colás, Second Homes and Compact Cities in Spain: Two 
Elements of The Same System?, “Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie” 2007, t. 98, 
nr 3, s. 331. 

10  M. Norris, N. Winston, Second-Home Owners: Escaping, Investing or Retiring?, “Tour-
ism Geographies” 2010, t. 12, nr 4, 556–558. 

11  L.W. Tombaugh, Factors Influencing Vacation Home Locations, “Journal of Leisure 
Studies” 1970, t. 2, nr 1, s. 54–63. 

12  R.I. Wolfe, Summer Cottages in Ontario: Purpose-Built for an Inessential Purpose,  
w: Second Homes: Curse or Blessing, red. J.T. Coppock, Pergamon, Oxford 1977, s. 29. 
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czyszczeniem powietrza oraz negatywny z odsetkiem dużych mieszkań  
w dzielnicy13. 
 Wielu badaczy wiąże popyt na drugie domy z cyklem życia rodziny, naj-
częściej poprzez postrzeganie posiadania drugiego domu jako etapu poprzedza-
jącego „migrację emerycką”14. Z reguły największy jest udział właścicieli dru-
gich domów wśród ludności w wyższym wieku średnim (zwykle w przedziale 
45–64 lata), kiedy gospodarstwa domowe mają już nagromadzone odpowiednie 
zasoby finansowe15. Posiadaczami drugich domów są częściej liczne rodziny  
z nastoletnimi dziećmi niż małe rodziny16. W Polsce odsetki posiadaczy drugich 
domów są zwykle w miarę wyrównane w przedziałach wiekowych powyżej 40. 
roku życia, a struktura wieku właścicieli naśladuje kolejne „fale” kolonizacji 
turystycznej obszarów17. 
 Związek sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych z popytem na 
drugie domy jest bezsporny. Dominację wpływu czynnika zamożności na 
prawdopodobieństwo posiadania drugiego domu potwierdzono w przypadku: 
Wielkiej Brytanii18, Holandii i Niemiec19, Hiszpanii20 oraz Irlandii21. Zamoż-
ność może być postrzegana jako niezbędny warunek realizacji decyzji o posia-
daniu drugiego domu, ale też jako czynnik zachęcający do podjęcia takiej decy-
zji. W tym drugim ujęciu zwraca się uwagę na motywację posiadania drugiego 
domu jako formy lokaty kapitału22. Również samo pojęcie zamożności nie jest 

                                                 
13  A. Kowalczyk, op. cit., s. 132. 
14  A.M. Williams, R. King, A. Warnes, G. Patterson, Tourism and international retirement 

migration: new forms of an old relationship in southern Europe, “Tourism Geographies” 2000,  
t. 2, nr 1, s. 35. 

15  Z.X. Di, N. McArdle, G.S. Masnick, Second Homes: What, How Many, Where and Who, 
Joint Center for Housing Studies, Harvard University, Cambridge 2001, s. 14; M. Oxley,  
T. Brown, R. Lishman, R. Turkington, Rapid Evidence Assessment of the Research Literature on 
the Purchase and Use of Second Homes, National Housing and Planning Advice Unit, Fareham 
2008, s. 40. 

16  M. Dijst, M. Lanzendorf, A. Barendregt, L. Smit, op. cit., s. 145; J. Módenes Cabrerizo,  
J. López Colás, G. Robertson, Second Homes in Spain: Socio-Demographic and Geographical 
Profiles, “Population (English Edition)” 2007, t. 62, nr 1, s. 160. 

17  R. Szkup, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego 
sektora strefy podmiejskiej Łodzi, UŁ, Łódź 2003, s. 110–111. 

18  C. Paris, Affluence, Mobility and Second Homes Ownership, Routledge, London 2010,  
s. 20. 

19  M. Dijst, M. Lanzendorf, A. Barendregt, L. Smit, op. cit., s. 145. 
20  J. Módenes Cabrerizo, J. López Colás, G. Robertson, op. cit., s. 162. 
21  M. Norris, N. Winston, op. cit., s. 561–563. 
22  M. Ball, The Second Home Boom, “Appraisal Journal” 2005, t. 73, nr 3, s. 240–248. 



Popytowe uwarunkowania indywidualnego osadnictwa turystycznego w Polsce 31

jednoznaczne – na ogół mierzy się ją wielkością dochodów gospodarstw do-
mowych, jednak można ją też rozumieć jako wartość ich majątku, która może 
rosnąć niezależnie od dochodów, np. wskutek wzrostu cen nieruchomości. We-
dług badań prowadzonych w Polsce wśród właścicieli drugich domów przewa-
żają osoby z wykształceniem wyższym i średnim oraz pracujący w wyżej 
umiejscowionych w hierarchii społeczno-ekonomicznej zawodach23, co pośred-
nio potwierdza założenie o wpływie zamożności na popyt na drugie domy. 
Poszczególne czynniki wpływające na decyzję o posiadaniu drugiego domu 
działają łącznie, zatem użycie prostych metod opisu statystycznego i korelacji 
powoduje obciążenie wyników wzajemnymi zależnościami zmiennych wyja-
śniających – np. wysoki odsetek posiadaczy drugich domów wśród mieszkań-
ców dużych miast może być wynikiem zarówno kompensacji niekorzystnych 
warunków zamieszkania, jak i większej przeciętnej zamożności mieszkańców 
tych miast. Jedną z metod statystycznych umożliwiających wyodrębnienie 
wpływu poszczególnych zmiennych wyjaśniających na wyjaśnianą zmienną 
dychotomiczną jest metoda regresji logistycznej, zastosowana do zbadania uwa-
runkowań posiadania drugich domów w Hiszpanii24 i Irlandii25. 

2. Źródło danych i metody analizy 

 Jako dane źródłowe wykorzystano wyniki badania sondażowego Centrum 
Badania Opinii Społecznej pt. Warunki życia społeczeństwa polskiego – pro-
blemy i strategie. Było ono zrealizowane w 2007 roku i miało na celu wszech-
stronny opis różnych aspektów warunków życia mieszkańców Polski26. Próba 
badawcza wybrana metodą losowania wielostopniowego z obszaru całej Polski 
liczyła 38 866 osób. Z powodu braku odpowiedzi części respondentów na nie-
które pytania w niniejszej analizie wzięto pod uwagę jedynie 27 817 (71,6%) 

                                                 
23  A. Kowalczyk, Geograficzno-społeczne problemy..., op. cit., s. 128; J. Wojciechowska, 

Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, ŁTN, Łódź 1998, s. 102; R. Szkup R., op. cit.,  
s. 111; A. Spychała, Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, Bogucki, 
Poznań 2010, s. 149. 

24  J. Módenes Cabrerizo, J. López Colás op. cit.; J. Módenes Cabrerizo, J. López Colás,  
G. Robertson, op. cit. 

25  M. Norris, N. Winston, op. cit. 
26  K. Zagórski, Jak się nam żyje?, część I i II, „Opinie i Diagnozy”, t. 9, CBOS, Warszawa 

2008, s. 5. 
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odpowiedzi. Ze względu na nieproporcjonalne rozmieszczenie geograficzne 
próby względem populacji uwzględniono wagi przyporządkowane każdemu 
rekordowi, tak aby możliwe było uogólnienie wyników na populację wszyst-
kich gospodarstw domowych w Polsce. Informację, czy dane gospodarstwo 
domowe posiada dom letniskowy, uzyskano z odpowiedzi na pytanie: Proszę 
powiedzieć, czy mają Państwo w swoim gospodarstwie domowym następujące 
dobra i przedmioty: (...) Działka rekreacyjna z domkiem letniskowym. 
Zróżnicowanie posiadania domów letniskowych w zależności od wartości za-
kładanych zmiennych wyjaśniających opisano za pomocą wskaźnika posiadania 
domów letniskowych (WP), będącego stosunkiem liczby posiadaczy domów 
letniskowych wewnątrz danej grupy (npos.) do liczebności tej grupy (ncał.), 
przedstawionym w postaci odsetka (wzór 1). 
 

 
%100
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  [1] 
 
 Dla ujawnienia zależności między zmiennymi wyjaśniającymi użyto me-
tody regresji logistycznej. Metoda ta służy do określania, jak dobrze zestaw 
zmiennych niezależnych wyjaśnia wartość zależnej zmiennej dychotomicznej27. 
W przeciwieństwie do zwykłej regresji równanie regresji logistycznej nie okre-
śla przewidywanej wartości, ale prawdopodobieństwo (p) wystąpienia zjawiska 
przekształcone w formę szansy (S), czyli przewidywanego stosunku liczby suk-
cesów (przyjęcia wartości 1 przez zmienną zależną, czyli w tym przypadku 
posiadania przez gospodarstwo domowe domu letniskowego) do liczby porażek 
(przyjęcia przez zmienną zależną wartości 0, a więc nieposiadania przez gospo-
darstwo domowe domu letniskowego, wzór 2). 
 

 ż 1
 

 [2] 
 Szansa przyjmuje wartości od zera do nieskończoności, przy czym warto-
ści większe od jedności oznaczają większe prawdopodobieństwo sukcesu niż 
porażki, a wartości mniejsze od jedności – większe prawdopodobieństwo po-
rażki niż sukcesu. Równanie regresji logistycznej określa wartość logitu, czyli 
                                                 

27  D.W. Hosmer, S. Lemeshow, Applied Logistic Regression, Wiley-Interscience, New 
York 2000; SPSS Regression 17.0, SPSS Inc., Chicago 2008, s. 1. 
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logarytmu naturalnego szansy (wzór 3). Po przekształceniu równania regresji 
można otrzymać wzór na szansę (wzór 4). 
 

    SpconstxBxBxB kk lnlogit2211     [3] 
 

 
constxBxBxB kkeS  2211

  [4] 
 
 W miejsce współczynników równania regresji B1, B2, ..., Bk można dla 
określenia kierunku i siły oddziaływania danej zmiennej na szansę użyć ilorazu 
szansy (IS), stanowiącego wynik podniesienia stałej e do potęgi o wykładniku 
równym danemu współczynnikowi (wzór 5). Umożliwia to zapisanie równania 
regresji logistycznej w postaci iloczynu ilorazów szansy oraz stałej ISconst (wzór 
6). 
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 Iloraz szansy, podobnie jak szansa, przyjmuje wartości od zera do nie-
skończoności. Wartość IS większa od jedności oznacza, że przyjęcie przez 
zmienną danej wartości zwiększa szansę, a wartość mniejsza od jedności ozna-
cza, że zmniejsza szansę sukcesu, przy czym w miarę oddalania się wartości IS 
od jedności w obydwu kierunkach rośnie siła wpływu danego czynnika na szan-
sę sukcesu. Na przykład wartość IS równa 2 oznacza, że szansa posiadania do-
mu letniskowego wzrasta dwukrotnie w sytuacji, gdy zmienna przyjmuje daną 
wartość względem sytuacji, w której zmienna przyjmuje wartość odniesienia.  
Z kolei wartość IS równa 0,5 oznacza dwukrotny spadek szansy gospodarstwa 
domowego na posiadanie domu letniskowego względem sytuacji, w której 
zmienna przyjmuje wartość odniesienia. Szansę można obliczyć poprzez mno-
żenie stałej ISconst przez ilorazy szansy dla odpowiednich wartości zmiennych, 
lub przez 1, w sytuacji gdy zmienna przyjmuje wartość odniesienia. Za wartości 
odniesienia dla każdej zmiennej przyjęto wartości neutralne lub takie, przy któ-
rych wartość WP jest najbardziej zbliżona do wartości WP dla całej badanej 
populacji. 
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 Znaczenie poszczególnych zmiennych dla skuteczności modelu regresji 
mierzy się przy użyciu testu Walda będącego odmianą testu chi-kwadrat.  
Z kolei stopień wyjaśnienia zmienności zmiennej zależnej przez model określa 
wskaźnik pseudo-R2 Nagelkerke’a – odpowiednik współczynnika determinacji. 
Wskaźnik pseudo-R2 przyjmuje wartości od 0 do 1, przy czym wartość 1 ozna-
cza teoretyczną sytuację pełnego wyjaśnienia rzeczywistych wartości zmiennej 
zależnej przez model, a 0 – brak związku zmiennych niezależnych ze zmienną 
zależną. Analizę metodą regresji logistycznej wykonano przy użyciu oprogra-
mowania SPSS. 

3. Modele regresji logistycznej 

 W celu określenia wpływu poszczególnych czynników na popyt na domy 
letniskowe skonstruowano pięć modeli regresji logistycznej (tabela 1).  
W pierwszych czterech uwzględniono tylko poszczególne grupy zmiennych 
wyjaśniających: zmienną regionalną, zmienne urbanizacyjne, demograficzne  
i ekonomiczne. W ostatnim – piątym – modelu uwzględniono wszystkie cztery 
grupy zmiennych wyjaśniających. 
 

Tabela 1  

 

Parametry modeli regresji logistycznej 

 

Model Zmienne w modelu 
Pseudo-R2 Nagel-

kerke’a 
Stała 

(ISconst) 
Model I Tylko zmienna regionalna 0,013 0,084 
Model II Tylko zmienne urbanizacyjne 0,047 0,063 
Model III Tylko zmienne demograficzne 0,017 0,050 
Model IV Tylko zmienne ekonomiczne 0,115 0,040 
Model V Wszystkie zmienne 0,169 0,023 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: sondaż CBOS Warunki życia społeczeństwa 
polskiego – problemy i strategie, 2007. 

 
 
 Zróżnicowanie wartości pseudo-R2 dla poszczególnych modeli pokazuje 
różnice we wpływie poszczególnych czynników na popyt na domy letniskowe. 
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Największą część zróżnicowania szansy posiadania domu letniskowego wyja-
śnia model V uwzględniający wszystkie grupy uwarunkowań. Spośród pozosta-
łych czterech modeli zdecydowanie najwyższa wartość pseudo-R2 cechuje mo-
del IV zawierający zmienne ekonomiczne. Mniejszą część zróżnicowania szan-
sy posiadania domu letniskowego wyjaśnia model II, uwzględniający zmienne 
urbanizacyjne, a najmniejszą – modele I i III, uwzględniające czynnik demogra-
ficzny i czynnik regionalny. 

4. Uwarunkowania regionalne 

 Na podstawie wykorzystanych w analizie danych można stwierdzić, że 
działkę letniskową z domem letniskowym posiada 7,7% gospodarstw domo-
wych w Polsce. Liczbę gospodarstw domowych dysponujących domem letni-
skowym można zatem szacować na nieco ponad milion. Wielkość ta nie jest 
równoznaczna z liczbą domów letniskowych w Polsce, ponieważ jeden dom 
może być własnością kilku gospodarstw domowych (na przykład powiązanych 
rodzinnie), poza tym Polacy mogą posiadać domy letniskowe za granicą, a do-
my w Polsce mogą być własnością obcokrajowców. 
 Wskaźniki posiadania domów letniskowych są zróżnicowane w poszcze-
gólnych województwach (tabela 2). Wyższe wartości wskaźników cechują wo-
jewództwa Polski środkowej i wschodniej, a niższe – Polski zachodniej. Takie 
dysproporcje regionalne są w dużej mierze zgodne z rozmieszczeniem domów 
letniskowych według danych NSP 200228. Zróżnicowanie wskaźników posiada-
nia domów letniskowych jest jednak w pewnej mierze skutkiem różnic w po-
ziomie urbanizacji i zamożności między województwami. 
 

                                                 
28  K. Heffner, op. cit. 
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Tabela 2 

 

Zmienna regionalna w modelach regresji logistycznej 

 

Zmienna i wartości 

Wskaźnik posia-
dania domów 
letniskowych 

(WP) 
(%) 

Iloraz szansy 
(IS) 

dla modelu I 

Iloraz szansy 
(IS) 

dla modelu V 

Województwo    
opolskie 3,11 0,389 0,419 
lubuskie 4,35 0,550 0,565 
małopolskie 5,46 0,689 0,758 
dolnośląskie 5,73 0,728 0,641 
świętokrzyskie 6,28 0,798 1,183 
warmińsko-mazurskie 6,45 0,827 0,964 
zachodniopomorskie 6,64 0,844 0,802 
wielkopolskie 7,24 0,933 0,997 
lubelskie 7,49 0,964 1,437 
kujawsko-pomorskie 7,57 0,980 1,054 
podkarpackie 7,60 0,986 1,430 
śląskie (wartość odniesienia) 7,72   
pomorskie 8,04 1,044 0,996 
łódzkie 9,11 1,197 1,435 
podlaskie 9,27 1,214 1,339 
mazowieckie 11,40 1,535 1,297 

Pogrubiono ilorazy szansy (IS) istotne statystycznie przy α=0,05. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: sondaż CBOS Warunki życia…, op. cit. 

 
 
 W modelach regresji logistycznej (tabela 2) za wartość odniesienia przyję-
to województwo śląskie, dla którego WP jest najbardziej zbliżony do WP dla 
całej Polski. Różnice w wartościach IS dla poszczególnych województw między 
modelami I i V oznaczają, że obraz wpływu czynnika regionalnego w modelu  
I jest zniekształcony przez wpływ innych czynników (urbanizacyjnego, ekono-
micznego). Według modelu V szansę posiadania domu letniskowego w istotny 
sposób zmniejsza zamieszkanie w województwach Polski południowo-
zachodniej (opolskim, lubuskim, dolnośląskim) oraz w województwie małopol-
skim. Zwiększa tę szansę zamieszkanie w województwach Polski środkowej 
(mazowieckim i łódzkim) oraz wschodniej (podlaskim, lubelskim i podkarpac-
kim). Oznacza to, że po wyeliminowaniu wpływu czynników: urbanizacyjnego, 
ekonomicznego i demograficznego, mieszkańcy Polski środkowej i wschodniej 
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posiadają domy letniskowe częściej niż mieszkańcy Polski zachodniej. Może to 
być związane ze strukturą agrarną i modelem osadnictwa wiejskiego – większą 
podażą opuszczonych gospodarstw rolnych przejmowanych na cele letniskowe, 
oraz z trwałością związków rodzinnych i sentymentalnych mieszkańców miast  
z wsią we wschodnich regionach kraju.  

5. Uwarunkowania urbanizacyjne 

 Wśród wskaźników uwarunkowań urbanizacyjnych wzięto pod uwagę trzy 
zmienne: kategorię wielkościową miejscowości zamieszkania, rodzaj zamiesz-
kiwanego budynku oraz subiektywną ocenę miejscowości zamieszkania. Zgod-
nie z hipotezą kompensacji założono, że posiadaniu drugiego domu sprzyja 
zamieszkiwanie w dużym mieście i w budownictwie wielorodzinnym oraz ne-
gatywna ocena miejscowości zamieszkania. Zgodnie z przewidywaniami, domy 
letniskowe wyraźnie częściej posiadają mieszkańcy miast (WP wynosi 9,7%) 
niż wsi (3,6%) oraz budynków wielorodzinnych (9,9%) niż domów jednoro-
dzinnych (4,4%). Wskaźniki posiadania domów letniskowych nie wydają są za 
to istotnie zróżnicowane w zależności od zadowolenia z miejscowości zamiesz-
kania (tabela 3). 
 W obydwu modelach regresji logistycznej widoczny jest istotny wpływ 
kategorii miejscowości zamieszkania na szansę posiadania domu letniskowego. 
Dla mieszkańców wsi jest ona znacznie mniejsza niż dla mieszkańców miast. 
Nie ma jednak istotnych zróżnicowań w szansie posiadania domu letniskowego 
między mieszkańcami poszczególnych kategorii wielkościowych miast (od 
małych do bardzo dużych), co nie potwierdza założonej i obserwowanej w in-
nych krajach zależności prawdopodobieństwa posiadania drugiego domu od 
wielkości miejscowości. Wyjątkiem jest Warszawa, której mieszkańcy mają 
według modelu V istotnie większą szansę posiadania domu letniskowego niż 
mieszkańcy pozostałych kategorii miast. Ilorazy szansy dla poszczególnych 
kategorii miejscowości są w modelu V bliższe jedności niż w modelu II, co 
oznacza, że część silniejszego zróżnicowania widocznego w modelu II jest 
efektem oddziaływania innych czynników, prawdopodobnie głównie czynnika 
ekonomicznego – stosunkowo niskich przeciętnych dochodów mieszkańców 
wsi i wysokich w przypadku mieszkańców Warszawy. 
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Tabela 3 

 

Zmienne urbanizacyjne w modelach regresji logistycznej 

 

Zmienna i wartości 

Wskaźnik posia-
dania domów 
letniskowych 

(WP) 
(%) 

Iloraz szansy 
(IS) 

dla modelu II 

Iloraz szansy 
(IS) 

dla modelu V 

Kategoria miejscowości    
wieś  3,55 0,509 0,624 
małe miasto – do 20 tys. 7,51 0,920 1,025 
średnie miasto – 20–99 tys. 
(wartość odniesienia) 

8,89   

duże miasto – 100–499 tys. 9,40 1,023 1,088 
bardzo duże miasto – 500–999 tys. 10,40 1,094 1,175 
Warszawa 17,30 1,930 1,443 

Typ budynku    
dom jednorodzinny 4,37 1,012 0,567 
dom szeregowy, bliźniak 4,91 0,919 0,578 
bud. wielorodzinny do 10 mieszkań 
(wartość odniesienia) 

5,66   

bud. wielorodzinny do 4 pięter 10,31 1,607 1,258 
bud. wielorodzinny pow. 4 pięter 12,37 1,651 1,222 

Zadowolenie z miejscowości zamieszkania    
zadowolony 7,76 1,117 1,074 
średnio zadowolony (wart. odn.) 6,81   
niezadowolony 8,58 1,237 1,306 

Pogrubiono ilorazy szansy (IS) istotne statystycznie przy α=0,05. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: sondaż CBOS Warunki życia…, op. cit. 

 
 
 Oczekiwany wpływ rodzaju budynku na szansę posiadania drugiego domu 
jest również widoczny. Według modelu V mieszkańcy budynków wielorodzin-
nych mają dwukrotnie większą szansę posiadania domu letniskowego niż 
mieszkańcy domów jednorodzinnych i szeregowych. Różnice pomiędzy po-
szczególnymi kategoriami budownictwa wielorodzinnego oraz między budow-
nictwem jednorodzinnym a szeregowym są niewielkie. Wartości WP oraz mo-
delu II wskazują na znaczną różnicę w szansie posiadania domu letniskowego 
między mieszkańcami małych budynków wielorodzinnych (do 10 mieszkań),  
a mieszkańcami większych budynków, różnica ta jest jednak zniwelowana  
w modelu V, wynika zatem z wpływu czynnika ekonomicznego lub demogra-
ficznego. W modelu V ujawnia się za to istotny pozytywny wpływ niezadowo-
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lenia z miejscowości zamieszkania na szansę posiadania domu letniskowego, co 
dodatkowo potwierdza prawdziwość hipotezy kompensacji w przypadku Polski. 

6. Uwarunkowania demograficzne 

 Wśród charakterystyk demograficznych gospodarstw domowych w anali-
zie uwzględniono trzy zmienne: liczbę osób w gospodarstwie domowym, liczbę 
dzieci (poniżej 18 lat) oraz liczbę emerytów i rencistów. Porównanie wskaźni-
ków posiadania domów letniskowych wśród różnych grup demograficznych 
wskazuje, że stosunkowo najczęściej właścicielami drugich domów są gospo-
darstwa 3–4-osobowe, gospodarstwa bez dzieci lub z jednym dzieckiem i go-
spodarstwa bez emerytów oraz rencistów (tabela 4). 
 

Tabela 4 

 

Zmienne demograficzne w modelach regresji logistycznej 

 

Zmienna i wartości 

Wskaźnik posia-
dania domów 
letniskowych 

(WP) 
(%) 

Iloraz szansy 
(IS) 

dla modelu III 

Iloraz szansy 
(IS) 

dla modelu V 

Liczba osób w gospodarstwie domowym    
1 6,68 0,473 0,446 
2 6,28 0,671 0,713 
3 (wartość odniesienia) 8,84   
4 8,90 1,177 1,292 
5 i więcej 6,75 1,084 1,604 

Liczba dzieci (poniżej 18 lat) w gospodar-
stwie domowym 

   

0  7,94 1,558 1,476 
1 (wartość odniesienia) 7,83   
2 i więcej 6,50 0,720 0,948 

Liczba emerytów i rencistów w gospodar-
stwie domowym 

   

0 8,84 1,941 1,264 
1 (wartość odniesienia) 5,82   
2 i więcej 8,26 1,071 0,972 

Pogrubiono ilorazy szansy (IS) istotne statystycznie przy α=0,05. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: sondaż Warunki życia…, op. cit.  
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 Klarowniejszy obraz wpływu sytuacji demograficznej na szansę posiada-
nia domu letniskowego pokazują współczynniki dla modelu V regresji logi-
stycznej. Eliminacja wpływu innych czynników, zwłaszcza ekonomicznego, 
ujawnia, że szansa posiadania domu letniskowego rośnie wraz ze wzrostem 
liczebności gospodarstwa domowego w taki sposób, że dla gospodarstwa przy-
najmniej pięcioosobowego jest ona ponad 3,5-krotnie większa niż dla gospodar-
stwa jednoosobowego. Negatywny wpływ na szansę posiadania domu letnisko-
wego ma za to obecność w gospodarstwie domowym dzieci poniżej 18 lat,  
a także emerytów i rencistów, przy czym liczba dzieci, emerytów i rencistów 
nie ma już istotnego znaczenia. Wynika z tego, że najczęściej posiadaczami 
domów letniskowych są duże gospodarstwa domowe z rodzicami w wyższym 
wieku średnim i z dorosłymi dziećmi. 

7. Uwarunkowania ekonomiczne 

 Wpływ czynnika ekonomicznego na posiadanie domów letniskowych 
scharakteryzowano przy użyciu pięciu zmiennych: jednej zmiennej dotyczącej 
dochodów – przynależności gospodarstwa domowego do kwintyla dochodów 
przypadających na osobę, trzech zmiennych odnoszących się do majątku: po-
siadania własnościowego mieszkania, samochodu oraz oszczędności pienięż-
nych, a także jednej zmiennej subiektywnej – oceny sposobu gospodarowania 
pieniędzmi w gospodarstwie domowym. Zróżnicowanie wskaźników posiada-
nia domów letniskowych w zależności od wartości wszystkich zmiennych doty-
czących zamożności jest zauważalne (tabela 5). 
 Zarówno w modelu IV, jak i V regresji logistycznej wszystkie zmienne 
ekonomiczne oddziałują na szansę posiadania domu letniskowego istotnie  
w zakładanym kierunku. Ilorazy szansy w modelu V są nieco bliższe jedności 
niż w modelu IV, co oznacza, że pewna część ich zróżnicowania w modelu IV 
wynika z oddziaływania czynników pozaekonomicznych. Istotnie i silnie na 
szansę posiadania domu letniskowego wpływają zarówno zmienne dotyczące 
dochodów, jak i majątku gospodarstwa domowego. Wśród zmiennych dotyczą-
cych majątku najsilniejszy wpływ ma posiadanie samochodu, co jest zrozumia-
łe, jeśli brać pod uwagę kwestię wygody użytkowania drugiego domu. 
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Tabela 5 
 

Zmienne ekonomiczne w modelach regresji logistycznej 
 

Zmienna i wartości 

Wskaźnik posia-
dania domów 
letniskowych 

(WP) 
(%) 

Iloraz szansy 
(IS) 

dla modelu IV 

Iloraz szansy 
(IS) 

dla modelu V 

Kwintyl dochodów na osobę    
najniższy kwintyl 3,09 0,547 0,608 
drugi kwintyl 5,09 0,786 0,815 
środkowy kwintyl (wart. odn.) 6,39   
czwarty kwintyl 8,62 1,157 1,040 
najwyższy kwintyl 15,28 1,607 1,463 

Własność mieszkania    
nie (wartość odniesienia) 6,17   
tak 8,63 1,125 1,402 

Posiadanie samochodu    
nie (wartość odniesienia) 3,97   
tak 11,26 2,121 2,200 

Oszczędności pieniężne    
nie (wartość odniesienia) 5,57   
tak 15,29 1,524 1,408 

Sposób gospodarowania pieniędzmi
w gospodarstwie domowym 

   

„żyjemy bardzo biednie” 1,57 0,447 0,496 
„żyjemy ubogo” 3,74 0,716 0,730 
„żyjemy średnio” (wart. odn.) 8,08   
„żyjemy dobrze” 18,84 1,730 1,750 
„żyjemy bardzo dobrze” 31,28 2,814 3,217 

Pogrubiono ilorazy szansy (IS) istotne statystycznie przy α=0,05. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: sondaż CBOS Warunki życia…, op. cit.  

  

Uwagi końcowe 

 Zaprezentowana analiza potwierdza zakładany wpływ czterech kategorii 
uwarunkowań – regionalnych, urbanizacyjnych, demograficznych oraz ekono-
micznych – na posiadanie domów letniskowych przez mieszkańców Polski. 
Spośród czterech czynników zdecydowanie największe znaczenie ma zamoż-
ność rozumiana zarówno jako wysokość dochodów gospodarstwa domowego, 
jak i wartość posiadanego przez nie majątku. Wysokie wartości ilorazów szansy 
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dla zmiennych dotyczących zamożności świadczą o tym, że sytuacja ekono-
miczna gospodarstwa domowego może być nie tylko warunkiem koniecznym 
do wejścia w posiadanie drugiego domu, ale również czynnikiem zachęcającym 
do podjęcia takiej decyzji. 
 Drugą najistotniejszą siłą kształtującą popyt na domy letniskowe okazała 
się kompensacja warunków zamieszkania, tj. czynnik określony mianem urba-
nizacyjnego. Częściej posiadaczami drugich domów są mieszkańcy bloków 
wielorodzinnych niż domów jednorodzinnych i miast niż wsi, przy czym wiel-
kość miasta nie ma znaczenia. Istotnym czynnikiem sprzyjającym posiadaniu 
domu letniskowego okazało się za to niezadowolenie z miejscowości zamiesz-
kania. Można uznać, że w przypadku części gospodarstw domowych decyzja  
o posiadaniu drugiego domu jest alternatywą wobec budowy lub zakupu domu 
jednorodzinnego na przedmieściach jako stałego miejsca zamieszkania. 
 Wpływ czynnika demograficznego na szansę posiadania domu letnisko-
wego jest zdecydowanie słabszy niż czynnika ekonomicznego i urbanizacyjne-
go, a uwidacznia się dopiero w modelu statystycznym uwzględniającym rów-
nież inne grupy czynników. Stosunkowo najczęściej drugie domy posiadają 
liczne rodziny, ale bez małych dzieci, a także bez emerytów i rencistów. Ozna-
cza to, że największe szanse na posiadanie drugiego domu mają gospodarstwa 
domowe z rodzicami w średnim wyższym wieku i dorosłymi dziećmi. 
 Stosunkowo słaby, choć zauważalny, jest też wpływ czynnika geograficz-
nego – regionu zamieszkania gospodarstwa domowego. Największe szanse na 
posiadanie domu letniskowego mają mieszkańcy centralnych i wschodnich re-
gionów Polski, a najmniejsze – mieszkańcy Polski południowo-zachodniej. 
Przyczyn takiego zróżnicowania szukać należy w odmiennych uwarunkowa-
niach historycznych, a także po stronie podaży drugich domów na wsi. 
 Przewidywanie dynamiki indywidualnego osadnictwa turystycznego  
w przyszłości na podstawie czynników popytowych jest trudne, bo zmiany róż-
nych czynników oddziaływać mogą w przeciwnych kierunkach. Obserwowane 
w kraju przemiany urbanizacyjne (procesy suburbanizacji) oraz demograficzne 
(wzrost liczby gospodarstw domowych jedno- i dwuosobowych oraz wzrost 
liczby emerytów i rencistów) prowadzić powinny do ograniczenia popytu na 
drugie domy. Decydującym czynnikiem jest jednak zamożność gospodarstw 
domowych. Jeśli będzie ona rosła, popyt na drugie domy mimo wszystko powi-
nien wzrastać, jeśli zaś przeciętna sytuacja ekonomiczna gospodarstw domo-
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wych nie będzie się zmieniać lub ulegnie pogorszeniu – popyt na domy letni-
skowe będzie spadać. 
 
 

DEMAND-SIDE FACTORS OF INDIVIDUAL TOURISM COLONIZATION  
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Summary 

 

 The aim of the article is to identify and evaluate the importance of demand-side 

factors of second homes ownership among Polish households. Four factors were assu-

med to influence the probability of second home ownership: region of residence, urba-

nization factor (size of residence locality, type of building inhabited and satisfaction 

with residence locality), demographic factor (household size, presence and number of 

children and retirees in household) and economic factors (per capita income, flat, car 

and money assets, property, and subjective opinion of household economic situation). 

The research employs data from a large scale survey on life quality in Poland conducted 

by CBOS Foundation in 2007. The logistic regression method allowed to identify in-

dividual influence of each factor on the probability of second home possession. The 

research finds that the most important factor of second home ownership in Poland is 

economic situation of a household, followed by the urbanization factor. The other fac-

tors: regional and demographic, have less importance, although they all have statistical-

ly significant influence on the probability of second home ownership. 
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Wprowadzenie 

 Koncepcja, w myśl której aktywność turystyczna jest elementem służącym 
zaspokojeniu zróżnicowanych potrzeb psychologicznych jednostki, nie jest 
nowa1. Już w pierwszej połowie ubiegłego wieku Maslow sugerował występo-
wanie bezpośredniego związku między zachowaniem człowieka a jego potrze-
bami2.  
 Według niektórych autorów, m.in. Ryana i Glendona, turystyka jest specy-
ficznym narzędziem, dzięki któremu jednostka poszukuje sposobów realizacji 
niespełnionych i rosnących potrzeb3.  
 Motywy skłaniające do podejmowania i realizowania aktywności tury-
stycznej są uwarunkowane potrzebami jednostki i przekonaniem, że spełnienie 
owych potrzeb przyczyni się do uzyskania odpowiedniego poziomu satysfak-
cji4. Z kolei Madrigal i in. postulują, że zachowania związane z planowaniem  
                                                 

1  H. Gibson, A. Yiannakis, Tourist Roles. Needs and the Lifecourse, “Annals of Tourism 
Research” 2002, nr 29(2), s. 358–383. 

2  A. Maslow, A Theory of Human Motivation, “Psychological Review” 1943, nr 50,  
s. 370–396. 

3  C. Ryan, I. Glendon, Application of Leisure Motivation Scale to Tourism, "Annals of 
Tourism Research” 1998, nr 25, s. 169–184. 

4  C. Goossens, Tourism information and pleasure motivation, “Annals of Tourism Re-
search” 2000, nr 27(2), s. 301–321. 
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i realizacją aktywności turystycznej są ściśle skorelowane z wykształceniem, 
stylem życia, dochodami i statusem rodzinnym człowieka5.  
 Jakość potrzeb turystycznych zależy także od doświadczenia turystyczne-
go. Pearce i Butler wskazują, że im wyższy poziom tego parametru, tym więk-
sze prawdopodobieństwo, że potrzeba przynależności do określonej grupy spo-
łecznej i związany z tym szacunek będą miały swoje odzwierciedlenie w dekla-
rowanych potrzebach turystycznych6.  
 Turysta, jak każdy konsument produktów i usług, jest zależny od informa-
cji7. Snepenger i in. wykazują, że informacja, bez względu na źródła pochodze-
nia, jest niezbędna do wyboru miejsca destynacji, jak też określenia związanych 
z nim atrybutów, tj. sposobu dojazdu, zakwaterowania, atrakcji, ceny itp8.  
 Wykorzystanie Internetu w dystrybucji informacji turystycznej przekształ-
ciło sposób planowania aktywności turystycznej współczesnego człowieka9. 
Eftekhari i in. twierdzą, że 70% podróżnych używa stron internetowych jako 
pierwszego źródła informacji10.  
 Rewolucja Web 2.0, dzięki której możliwe stało się tworzenie i prezento-
wanie elementów zawartości sieci tworzonej i udostępnianej przez użytkowni-
ków dla użytkowników (tzw. User Generated Content – UGC)11, całkowicie 
zmieniła sposób poszukiwania, prezentacji, przetwarzania i konsumpcji infor-
macji turystycznej. Serwisy społecznościowe (ang. Social Media – SM), będące 
– oprócz m.in. blogów, wideoblogów, tzw. wikis (prostych stron internetowych 
redagowanych wspólnie przez społeczności, przyjaciół, rodzin, i zawierających 

                                                 
5  R. Madrigal, M. Havitz, D. Howard, Married Couples’ Involvement with Family Vaca-

tions, “Leisure Sciences” 1992, nr 14, s. 287–301. 
6  D. Pearce, R. Butler (eds.), Fundamentals of Tourist Motivation, w: Tourism Research: 

Critiques and Challenges, London: Routledge 1993, s. 113–134. 
7  K. Raitz, M. Dakhil, A Note about Information Sources for Preferred Recreational Envi-

ronments, “Journal of Travel Research” 1989, nr 27( 1), s. 45–49. 
8  D.J. Snepenger, K. Meged, M. Snelling, K. Worrall, Information Search Strategies by 

Destination-Naive Tourists, “Journal of Travel Research” 1990, nr 29(2), s. 13–16. 
9  D. Buhalis, R. Law, Progress in tourism management: Twenty years on and 10 years af-

ter the internet: The state of eTourism research, “Tourism Management” 2008, nr 29(4), s. 609–
623. 

10  H. M. Eftekhari, i in., Web 1.0 to Web 3.0 Evolution: Reviewing the Impacts on Tourism 
Development and Oportunities, w: Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage, 
red. F.V. Cipolla Ficarra i in., Springer 2010, s. 188. 

11  Ö. Alikiliç, User generated content in tourism marketing, “Journal of Yasar University” 
2008 nr 3(9), s. 1061–1080. 
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UGC)12 – najbardziej jaskrawym przejawem Web 2.0, odgrywają coraz istot-
niejszą rolę jako źródło informacji turystycznej13. Nie bez znaczenia pozostają 
również wirtualne tablice ogłoszeń, serwisy umożliwiające ocenę produktów  
i usług turystycznych, a nawet turystyczne wirtualne światy (np. Second Life)14. 
 Współczesne SM definiowane są jako aplikacje internetowe prezentujące 
treści generowane przez użytkowników (UGC) i zawierające multimedia będące 
odbiciem ich własnych doświadczeń, m.in. turystycznych, które są udostępnia-
ne pozostałym użytkownikom15. Taki obieg informacji turystycznej określono 
terminem Travel 2.0, który – będąc bezpośrednią pochodną Web 2.0 – znacze-
niowo odnosi się do treści będących UGC i związanych z turystyką16. 
W opinii niektórych autorów, m.in. Gretzela, użytkownicy Internetu w poszu-
kiwaniu informacji o miejscach destynacji turystycznej częściej wykorzystują  
i wymieniają w sieci treści związane z własną aktywnością turystyczną niż tre-
ści generowane przez profesjonalnych dostawców usług turystycznych17.  

1. Hipoteza badawcza i cel pracy 

 Zgodnie z założeniami modelu stworzonego przez Coopera i in., decyzja  
o zakupie produktu turystycznego jest uwarunkowana18: 

 zachętą do podróży obejmującą: przewodniki turystyczne, wspomnienia 
innych osób, reklamę; 

 osobistymi i społecznymi determinantami zachowań turystycznych, tj.: 
motywacjami, oczekiwaniami i potrzebami turystycznymi; 

                                                 
12  N. Lu, O. Serrat, Collaborating with Wikis, “Knowledge Solutions” 2009, nr 45, s. 1–3. 
13  Z. Xiang, U. Gretzel, Role of social media in online travel information search, “Tourism 

Management” 2010, nr 31, s. 179–188. 
14  D. Schmallegger, D. Carson, Blogs in tourism: changing approaches toinformation ex-

change, “Journal of Vacation Marketing” 2008, nr 14(2), s. 99–110. 
15  P. Blackshaw, The consumer-controlled surveillance culture, www.clickz.com/ 

clickz/column/1706163/the-consumer-controlled-surveillance-culture, 04.11.2011. 
16  M. Sigala, Special Issue on Web 2.0 in travel and tourism: Empowering and changing 

the role of travelers, “Computers in Human Behavior” 2011, nr 27, s. 607–608. 
17  U. Gretzel, Online travel reviews study. Role and impact of online travel reviews, Labor-

atory for intelligent systems in Tourism (LIST), Texas University 2007. 
18  C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill, Tourism: Principles and Practice, Pitman, 

London 1993. 
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 czynnikami zewnętrznymi, np. wizerunkiem miejsca/miejsc destynacji 
turystycznej;  

 charakterystyką usług w miejscu destynacji ze szczególnym uwzględ-
nieniem zależności pomiędzy ceną a oferowanymi atrakcjami i udogod-
nieniami. 

 Powyższe elementy są dostrzegalne w zawartości prezentowanej przez 
serwisy społecznościowe. Wiedza dotycząca potrzeb potencjalnych klientów 
jest kwestią kluczową dla powodzenia każdego komercyjnego przedsięwzięcia. 
Stąd też istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że serwis społecznościowy 
może być efektywnym narzędziem służącym do wywoływania potrzeby wyjaz-
du w określone miejsce, a poprzez to do kreowania potrzeb turystycznych (Hi-
poteza 1).  
 W związku z powyższym, celem prezentowanych badań pilotażowych 
było przede wszystkim określenie roli, jaką portale społecznościowe (SM) mo-
gą potencjalnie odgrywać w kreowaniu potrzeb turystycznych.  

2. Materiał i metody 

 Metodykę badań oparto częściowo na pracy Lina i Huanga19. W celu 
sprawdzenia, czy obrazy są w stanie wywołać u użytkowników potrzebę odwie-
dzenia określonego miejsca, w profilu użytkownika portalu społecznościowego 
Facebook (www.facebook.com) umieszczono dwa – identyczne pod względem 
zawartości – albumy z fotografiami zatytułowane: Portugal – The beauty of 
simplicity20. Wybór serwisu podyktowany był jego rosnącą popularnością i fak-
tem posiadania około 750 mln aktywnych użytkowników21. 
 Według Grzechowiaka i in. najczęstszymi działaniami aktywizującymi 
użytkowników serwisów społecznościowych podczas kampanii reklamowych 
produktów są: publikowanie zdjęć i materiałów multimedialnych związanych  
z marką (74,6%), prowadzenie otwartych dyskusji z fanami marki (69,5%) oraz 

                                                 
19  Y.S. Lin, J.Y. Huang, Internet blogs as a tourism marketing medium: A case study, 

“Journal of Business Research" 2006, nr 59, s. 1201–1205. 
20  Oficjalny slogan reklamowy Portugalskiej Organizacji Turystycznej: Turismo de Portu-

gal. 
21  Oficjalna strona internetowa statystyk Facebook: www.facebook.com/press/  

info.php?statistics, 30.08.2011. 



Portal społecznościowy w kreowaniu potrzeb turystycznych 49

działania w zakresie marketingu szeptanego (57,6%)22. Trzy ostatnie metody  
z podanych wyżej były użyte do zebrania komentarzy w ramach przeprowadzo-
nych badań tej pracy.  
 Każdy z albumów zawierał 41 zdjęć opatrzonych krótkim opisem i wyko-
nanych przez pięciu różnych autorów. Fotografie przedstawiały wybrane cie-
kawe pod względem kulturowym, przyrodniczym bądź krajoznawczym miejsca 
w Portugalii. Pierwszy z albumów umieszczono w podstawowym profilu użyt-
kownika, drugi zaś – w obrębie tzw. FanPage. Utworzenie dwóch równorzęd-
nych albumów miało na celu dotarcie do jak najszerszej grupy osób. Oba albu-
my eksponowane były od 7 kwietnia 2011 roku do 1 września 2011 i podlegały 
ocenie i komentarzom innych użytkowników portalu Facebook. 
 Zebrane w ten sposób opinie i oceny poddano klasyfikacji i ocenie opartej 
na modelu zachowań konsumenckich AIDA, gdzie23: 

A – attention (uwaga) – zwrócenie uwagi klientów na produkt; 
I – interest (zainteresowanie) – wzbudzenie zainteresowania produktem  

u konsumenta; 
D – desire (pożądanie) – wywołanie u konsumenta chęci posiadania pro-

duktu wynikającego z przekonania klienta, że produkt jest mu po-
trzebny i przydatny; 

A – action (działanie) – wywołanie ostatecznego działania konsumenta  
w postaci zakupu tego właśnie produktu. 

 W dalszej części uporządkowano zebrane komentarze, posługując się przy 
tym następującymi kryteriami klasyfikacji (tabela 1). 
 

                                                 
22  M. Grzechowiak i in., Internet Standard – ad Standard 2011, Wyd. International Data 

Group Poland SA, Warszawa 2011, s. 99–109. 
23  E.K. Strong, Theories of Selling, “Journal of Applied Psychology”, American Psycholo-

gical Association, 1925. 
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Tabela 1 

 

Zastosowane w pracy kryteria klasyfikacji komentarzy 

 
Komponent modelu AIDA Zastosowane kryteria klasyfikacji 

A – attention (uwaga)  wyrażenie opinii nt. pojedynczych zdjęć, opisu zdjęcia 
bądź całego albumu  

 podziękowanie za udostępnienie zdjęć 
 prezentacja wspomnień z wcześniejszych podróży  
 porównanie widoku ze zdjęcia do innych miejsc 
 inne 

I – interest (zainteresowanie)  dyskusja nt. kraju, miejsc, ludzi, kuchni w Portugalii 
 zapytania dotyczące Portugalii 

D – desire (pożądanie)  wyrażenie tęsknoty za Portugalią 
 wyrażenie zachwytu nad miejscami przedstawionymi na 

zdjęciach 
 wyrażenie dążenia do odwiedzenia Portugalii 

A – action (działanie)  użytkownik odwiedził już w nieodległej przeszłości i/lub 
odwiedzi ów kraj w najbliższym czasie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

3. Wyniki badań 

 W toku prac badawczych 148 użytkowników portalu Facebook zadekla-
rowało zainteresowanie zaprezentowanymi zdjęciami poprzez kliknięcie „Lubię 
to”. Wiek i płeć respondentów zaprezentowano na rysunku 1. 
 Klasyfikację użytkowników ze względu na deklarowaną narodowość/kraj 
pochodzenia zaprezentowano w tabeli 2. 
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Rys. 1. Struktura płci i wieku użytkowników biorących udział w badaniu 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 2 

 

Narodowość użytkowników portalu Facebook biorących udział w badaniu 

 
Kraj pochodzenia 

(liczba użytkowników) 
Skumulowana liczba 

użytkowników 
Udział procen-

towy (%) 
Polska (68) 68 45,9 

Portugalia (33) 33 22,2 

Belgia (8) 8 5,4 

Włochy (6) 6 4 

Słowenia (5), Litwa (5) 10 6,8 

Gruzja (3) 3 2% 

Wyspy Zielonego Przylądka (2), Węgry (2), 
Holandia (2), Hiszpania (2), Czechy (2), Bułgaria 
(2) 

12 8,1 

Turcja (1), Timor Wschodni (1), Rumunia (1), 
Łotwa (1), Grecja (1), Brazylia (1), Azerbejdżan 
(1), Angola (1)  

8 5,6 

Suma 148 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 



Krzysztof Stepaniuk 52

 Sześćdziesięciu jeden spośród 148 zainteresowanych użytkowników, tj. 
41,2% pozostawiło 216 różnorakich komentarzy, głównie w języku polskim. 
Występowały też wpisy w języku angielskim i, nieliczne, w języku portugal-
skim (2). W związku z powyższym użytkownik biorący udział w eksperymen-
cie pozostawił średnio 3,54 komentarza. Przykładowe wpisy odnoszące się do 
zamieszczonych zdjęć zaprezentowano poniżej (rysunek 2). 
 

 
Rys. 2. Zrzut ekranowy z opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu Face-

book  

Źródło: www.facebook.com, zmienione. 

 
 
 Klasyfikację komentarzy pozostawionych przez użytkowników po obej-
rzeniu zdjęć w albumach Portugal – The beauty of simplicity – w oparciu  
o model AIDA i zgodnie z kryteriami przedstawionymi w tabeli 1 – zaprezen-
towano poniżej (tabela 3). 
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Tabela 3 

 

Klasyfikacja komentarzy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Kategorie klasyfikacji komentarzy 
Liczba  

komentarzy 
(% ogółu) 

Przykładowe komentarze 

A (Attention) 

wyrażenie opinii nt. pojedynczych zdjęć, 
opisu zdjęcia bądź całego albumu  

55 (25,4%) Greats pictures :) 

podziękowanie za udostępnienie zdjęć 1 (0,5%) 
prezentacja wspomnień z wcześniejszych 
podróży  

2 (0,9%) 

porównanie widoku ze zdjęcia do innych 
miejsc 

21 (9,7%) 

inne 23 (10,6%) 
Suma częściowa 102 (47,2%) 

I (Interest) 

dyskusja nt. kraju, miejsc, ludzi, kuchni w 
Portugalii 

47 (21,8%) Czemu opuscili sanatorium w 
tak pieknym miejscu? za wy-
soko? problem z dojazdem 
hmm zapytania dotyczące Portugalii 8 (3,7%) 

Suma częściowa 55 (25,5%) 
D (Desire) 
wyrażenie tęsknoty za Portugalią 2 (0,9%) Completely agree, beaches in 

Algarve are the best! and 
Alvor is #1, you need to go 
there :) 

wyrażenie zachwytu nad miejscami przed-
stawionymi na zdjęciach 

35 (16,2%) 

wyrażenie dążenia do odwiedzenia Portu-
galii 

12 (5,6%) 

Suma częściowa 49 (22,7%) 
A (Action) 

użytkownik odwiedził już Portugalię w 
nieodległej przeszłości i/lub odwiedzi ów 
kraj w najbliższym czasie 

10 (4,6%) I will go thereee soonnn!!! 
:)))))”,  
“impatiently waiting to explo-
re... :)) Suma częściowa 10 (4,6%) 

Razem  216 (100%) 
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 Przyjmuje się, że komentarze z poziomu D (desire) i A (action) są równo-
ważne – odpowiednio z pożądaniem i podjęciem bezpośredniej decyzji o zaku-
pie hipotetycznego produktu24. Mając to na uwadze, i w odniesieniu do rezulta-
tów zaprezentowanych w tabeli 2, należy stwierdzić, że poprzez 59 opinii użyt-
kownicy portalu Facebook deklarują pożądanie podróży lub chęć bezpośrednie-
go wyjazdu do Portugalii. Pamiętając, że każdy z komentujących użytkowni-
ków pozostawił średnio 3,54 opinii, można wnioskować, że nową potrzebę tu-
rystyczną deklaruje ok. 17 osób – 11% wszystkich, którzy obejrzeli oba albu-
my. 

Uwagi końcowe  

 Galerie zdjęć opublikowane na profilu użytkownika portalu Facebook 
początkowo rozesłane zostały jedynie do najbliższych znajomych. Następnie 
były one oglądane i komentowane przez inne, mające do nich dostęp, zaintry-
gowane osoby. Informacja o albumach rozprzestrzeniała się w sieci drogą mar-
ketingu szeptanego, gdzie każdy kolejny użytkownik udostępniał je swoim zna-
jomym. 
 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że osobami najczęściej oglą-
dającymi zamieszczone albumy zdjęć były młode, wykształcone kobiety  
w wieku 16–24 lata narodowości polskiej. Podobne wyniki uzyskane zostały 
przez The Nielsen Company25, gdzie najbardziej aktywnymi użytkownikami 
serwisów społecznościowych były młode Amerykanki w wieku 18–34 lata. 
Zbliżone wyniki uzyskali również Maurer i Wiegmann26. W każdym z przyto-
czonych przykładów najliczniej reprezentowaną grupą były osoby z wykształ-
ceniem wyższym. 

                                                 
24  P. Kotler, Marketing management, Prentice Hall. New Jersey, 2002. 
25  The state of media: The social media report Q3 2011, The Nielsen Company 2011, 

www.blog.nielsen.com/nielsenwire/social, 14.11.2011. 
26  Ch. Maurer, R. Wiegmann, Effectiveness of Advertising on Social Network Sites: A Case 

Study on Facebook, w: Information and Communication Technologies in Tourism 2011, red.  
R. Law, F. Ricci, M. Fuchs, Springer, s. 491. 
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 Pesonen27 przedstawił bardzo ciekawe wyniki badań, porównując małe 
oraz średnie i duże przedsiębiorstwa turystyczne z perspektywy ich aktywności 
na portalu Facebook. Autor ów przeanalizował 39 małych oraz 12 dużych  
i średnich firm posiadających profile w tym serwisie. Średnia liczba fanów dla 
małych przedsiębiorstw wynosiła 116, zaś dla dużych i średnich firm liczba ta 
była wielokrotnie większa i kształtowała się na poziomie około 17 tys. Albumy 
wykorzystane w niniejszym eksperymencie przyciągnęły uwagę 148 fanów. 
Zważywszy na brak jakichkolwiek działań promocyjnych, albumy Portugal  
– The beauty of simplicity cieszyły się stosunkowo dużym zainteresowaniem.  
W badaniach Pesonena w przeciągu dwóch tygodni fani nie zostawili żadnych 
komentarzy na większości stron małych firm – można przyjąć, że przypadek 
wykorzystany w pracy jest odpowiednikiem takiej małej firmy i jej profilu. Dla 
zdjęć z Portugalii ich zwolennicy pozostawili 216 notek. Ustalenie szczegóło-
wych przyczyn tak wysokiego poziomu aktywności i zaangażowania w tworze-
niu komentarzy przez użytkowników wymaga przeprowadzenia dalszych 
szczegółowych badań.  
 Dane zaprezentowane w dokumencie The Rise of the Social Advertising 
świadczą, że za wyborem konkretnej oferty najczęściej stoją opinie innych tury-
stów lub przewodniki turystyczne on line28. Analizowane albumy zdjęć pod 
względem zawartości są konglomeratem obu wspomnianych wyżej elementów. 
Jakkolwiek Maurer i Wiegmann sugerują, że Facebook służy jego użytkowni-
kom raczej do zbierania informacji o produkcie, zaś profile firmowe budują 
relację użytkownik–firma29, to uzyskane rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że 
serwis społecznościowy może być postrzegany także jako stosunkowo efektyw-
ne narzędzie kreowania potrzeb turystycznych. Świadczy o tym fakt, że około 
11% wszystkich biorących udział w badaniu wykazuje chęć odwiedzenia Portu-
galii. W związku z tym można stwierdzić, że obserwacja treści zamieszczonych 
w portalu generuje u części użytkowników nową potrzebę turystyczną. To  
z kolei sprawia, że osoby takie mogą być potencjalnymi nabywcami i konsu-
mentami hipotetycznego produktu turystycznego.  

                                                 
27  J. Pesonen, Tourism Marketing in Facebook: Comparing Rural Tourism SMA’s and 

Larger Tourism Companies in Finland, w: Information and Communication…, op. cit.,  
s. 540–544. 

28  Report: The Rise of the Social Advertising, Pivot Conference 2011, 
www.briansolis.com/2011/08/report-the-rise-of-the-social-advertising, 19.09.2011. 

29  Ch. Maurer, R. Wiegmann, Effectiveness…, op. cit., s. 492. 
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SOCIAL NETWORK SERVICE IN TOURIST NEEDS CREATION 

 

 

Summary 

 

 The main aim of presented pilot study was the evaluation of the role of a social 

network service in creation of tourist needs.  

 Two independent web albums containing 41 pictures from Portugal were created 

and established between April and September 2011 on a Facebook user’s profile. The 

albums were viewed by 148 Facebook users and obtained 216 independent comments 

which were analyzed using AIDA model. The results suggest that more than 11% of 

users revealed the presence of a new tourist need related to a trip to Portugal. The out-

comes were analyzed and discussed. 

 

Translated by Krzysztof Stepaniuk 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

MAŁGORZATA LEŚNIAK-JOHANN 
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu  

DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA  
POPYTU TURYSTYCZNEGO  

MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Wprowadzenie 

 Popyt turystyczny jest podstawową kategorią kształtującą relacje konsu-
menckie na rynku turystycznym. Według W. Hunzikera i K. Krapfta popyt tu-
rystyczny jest „sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są 
skłonni nabyć przy określonym poziomie cen”1. 
 Popyt turystyczny można rozpatrywać w dwóch wymiarach2:  

 wąskim – popyt na te dobra i usługi, które wiążą się wyłącznie  
z uczestniczeniem w turystyce (np. usługi hotelarskie, pakiety wyciecz-
kowe);  

 szerokim – popyt na dobra i usługi, które pojawiają się nie tylko  
w związku z faktem uprawiania turystyki, ale wiążą się z popytem osób 
zamieszkujących miejsce recepcji turystycznej. 

 Prawidłowe zdefiniowanie determinant popytu na rynku turystycznym 
sprzyja poprawnej segmentacji rynku, ułatwia adresowanie wszelkich działań 

                                                 
1  J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 23. 
2  A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 41–42. 



Małgorzata Leśniak-Johann 58

promocyjnych do konkretnych grup, a pośrednio wpływa także na lepsze za-
spokojenie potrzeb klientów.  
 Istnieje bardzo wiele determinant popytu turystycznego w regionie, wśród 
najczęściej podkreślanych czynników kształtujących popyt turystyczny wymie-
niane są: ekonomiczne, demograficzne, geograficzne, prawno-polityczne oraz 
społeczne i psychologiczne3. W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono 
czynnikom demograficznym.  
 Celem pracy jest wskazanie na najważniejsze uwarunkowania demogra-
ficzne popytu turystycznego mieszkańców Dolnego Śląska w latach 1995–2009 
oraz możliwości kształtowania na ich podstawie oferty turystycznej w odniesie-
niu do grupy, jaką są mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Wskazano na 
najważniejsze zmiany, których efektem jest duże znaczenie w kształtowaniu 
potencjalnego popytu turystycznego mieszkańców Dolnego Śląska.  
 Region dolnośląski należy do czołówki najbardziej konkurencyjnych re-
gionów w Polsce – dysponuje znaczącym 8-procentowym potencjałem ludno-
ściowym w skali kraju. W kontekście zaspokojenia potrzeb turystycznych 
mieszkańców regionu warto zwrócić uwagę na czynniki, które mogą różnico-
wać terytorialnie popyt turystyczny mieszkańców.  
 Czynniki demograficzne są jedną z grup czynników kształtujących popyt, 
które działają w perspektywie długookresowej. 
 W opracowaniu poddano analizie kwestie demograficzne, a szczególnie 
zmianę liczby ludności, struktury ludności według wieku, płci, procesy związa-
ne z ruchem naturalnym i wędrówkowym mieszkańców województwa. Wska-
zano także na prognozy demograficzne w perspektywie roku 2020. Zwrócono 
też uwagę na wykorzystanie wiedzy na temat uwarunkowań demograficznych  
w kształtowaniu produktów turystycznych dla mieszkańców regionu.  

1. Demograficzne determinanty popytu turystycznego – ujęcie teoretyczne 

 Czynniki demograficzne stanowią grupę zmiennych obiektywnych stano-
wiących podstawę segmentacji turystycznej rynku w regionie dzielącym kon-
sumentów na grupy, które ze względu na powyższe czynniki – w zależności od 

                                                 
3  V.T.C. Middelton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji w Turystyce, War-

szawa 1996, s. 38.  
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uwarunkowań – przedstawiają podobny popyt na dane dobro. Dane uzyskane  
o konsumentach dają możliwość dostosowania produktów do ich potrzeb oraz 
bezpośredniego zaadresowania działań promocyjnych do konkretnych grup 
odbiorców4. 
 Wśród demograficznych determinant popytu turystycznego należy wymie-
nić: zmiany liczby ludności, strukturę ludności według płci i wieku, strukturę 
ludności według ekonomicznych grup wieku, wielkość rodziny. Należy podkre-
ślić, że czynniki demograficzne są w dużym stopniu skorelowane z czynnikami 
ekonomicznymi5.  
 Można wskazać kilka prawidłowości pomiędzy sytuacją demograficzną  
w regionie a znaczeniem w kształtowaniu popytu turystycznego w państwach  
i regionach o wysokim poziomie wzrostu i rozwoju gospodarczego:  

 wzrost liczby ludności w regionach stanowi szansę wzrostu zaintereso-
wania aktywnością turystyczną; 

 zmiany w strukturze ludności według wieku, tj. wzrost znaczenia lud-
ności w wieku poprodukcyjnym oraz wzrost długości życia mieszkań-
ców, związane z tym większe zasoby czasu wolnego, dysponowanie 
stałym, rosnącym funduszem swobodnej decyzji. W związku z ogólno-
światowymi tendencjami liczba bardziej doświadczonych turystów  
w starszym wieku będzie wzrastać szybciej niż ogólny popyt na pro-
dukty sektora turystycznego (mimo że stopniowe zmniejszanie emery-
tur i trend do podwyższania wieku emerytalnego może spowolnić tę 
tendencję w dłuższej perspektywie)6;  

 spadek przyrostu naturalnego, spadek średniej liczby osób przypadają-
cych na gospodarstwo domowe. Konsekwencje takiej sytuacji to: 
mniejsza liczba dzieci w rodzinie, wyższy dochód do dyspozycji oraz 
potencjalnie większa aktywność turystyczna; 

 zmiany w strukturze ludności według płci – przewaga liczby kobiet  
w strukturze związana jest m.in. ze strukturą gospodarki narodowej  

                                                 
4  A. Niezgoda, P. Zmyślony, op. cit.  
5  S. Ciok, S. Dołzbłasz, M. Leśniak, A. Raczyk, Polska-Niemcy. Współpraca i konkuren-

cja na pograniczu, Acta Universitatis Wratislaviensis, „Studia Geograficzne”, t. 85, Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 94. 

6  A. Lewandowska, Popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej. Zagadnienia teoretyczne, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 6, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 97. 



Małgorzata Leśniak-Johann 60

w regionie; może to generować popyt na produkty turystyki uzdrowi-
skowej, spa, wellness, poznawczej i aktywnej.  

2. Trendy demograficzne w województwie dolnośląskim  

 W skali województwa w latach 1995–2009 nastąpił niewielki spadek licz-
by ludności (4% w stosunku do roku 1995), co daje obecnie łącznie 2 988 tys. 
mieszkańców. Widoczna jest polaryzacja przestrzenna ludności, co związane 
jest z polaryzacją ekonomiczną w regionie. W badanym okresie, tj. w latach 
1995–2009, zmiany liczby ludności są pośrednio wyznacznikiem sukcesu samo-
rządów terytorialnych mierzonego lepszymi warunkami życia, wyższymi do-
chodami, korzystniejszą sytuacją na rynku pracy. Na obszarze woj. dolnoślą-
skiego można wskazać trzy spójne regiony, które charakteryzują się wzrostem 
liczby ludności w 2009 roku w stosunku do roku 1995 (rysunek 1): 

 obszar metropolitarny Wrocławia rozszerzony na gminy dalszego oto-
czenia Wrocławia w kierunku północno-wschodnim; 

 obszar gmin drugiego pasa przylegających do granicy polsko-
niemieckiej czerpiący korzyści z dostępności komunikacyjnej (auto-
strada A4) oraz aktywności gospodarczej (Specjalna Strefa Ekonomicz-
na); 

 Obszar LGOM (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy).  
 Wzrost ludności w przeciągu ostatnich 14 lat w tych obszarach sięgał na-
wet 50% (strefa podmiejska Wrocławia).  
 Pozostałe obszary charakteryzują się pogłębiającym spadkiem liczby lud-
ności, w obszarach sudeckich sięgającym nawet 17% w stosunku do roku 1995 
(rysunek 1). Są to regiony o strukturze depopulacyjnej utrwalonej po II wojnie 
światowej.  
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Rys. 1. Zmiany liczby ludności w gminach województwa dolnośląskiego w latach 
1995–2009 (1995=100%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
 
 Jedną z przyczyn zmian liczby ludności jest ruch naturalny opisywany 
przez wskaźnik przyrostu naturalnego. W skali Polski i województwa jest to 
zasadnicza składowa kształtująca rzeczywistą liczbę ludności. W skali woje-
wództwa widoczny jest znaczący spadek przyrostu naturalnego w 2009 roku  
w relacji do roku 1995, tj. z 0,6 promila w 1995 roku (Me 1,6 promila) do -0,4 
promila w roku 2009 (rysunek 2).  
 Widoczne jest także pogłębianie się niekorzystnej sytuacji demograficznej 
– coraz więcej gmin notuje ujemny przyrost naturalny w granicach -7 promila, 
czyli ponad trzy razy mniejszy niż mediana dla województwa. Są to głównie 
ukształtowane regiony depopulacyjne Sudetów, ale również gminy centralnej 
części województwa (np. gminy powiatu średzkiego), gdzie coraz bardziej wi-
doczne są przejawy procesów starzenia się społeczeństwa (rysunek 2). Najbar-
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dziej korzystna sytuacja pod tym względem występuje w gminach podwrocław-
skich oraz LGOM.  
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Rys. 2.  Wskaźnik przyrostu naturalnego w gminach województwa dolnośląskiego  
w latach 1995 (A) i 2009 (B) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 
 
 Aby zapewnić tzw. prostą zastępowalność pokoleń, czyli utrzymanie mniej 
więcej stałej liczebności społeczeństwa, potrzebny jest wskaźnik dzietności na 
poziomie minimum 2,1. W woj. dolnośląskim wskaźnik dzietności w 2009 roku 
wynosił średnio 1,32. Również wskaźniki reprodukcji brutto (liczba żywo naro-
dzonych dzieci płci żeńskiej przypadająca na jedną kobietę w wieku rozrod-
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czym) nie wygląda optymistycznie – w woj. dolnośląskim są to wartości rzędu 
0,648 w roku 2009, w podregionie legnicko-głogowskim nieco wyższe – 0,679, 
a w regionie wrocławskim – 0,699.  
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Rys. 3.  Wskaźnik salda migracji ogółem na pobyt stały w gminach województwa dol-
nośląskiego w latach 1995 (A) i 2009 (B) roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 
 
 W najbliższych latach znaczenie czynnika przyrostu naturalnego w rze-
czywistej zmianie liczby ludności może maleć na rzecz składowej ruchu wę-
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drówkowego. Od roku 2000 w skali regionów i gmin widoczne jest wzmożone 
zjawisko migracji, które kształtuje procesy demograficzne w gminach. W skali 
województwa wskaźnik migracji ogółem (wewnętrzne i zewnętrzne) wzrósł z  
-0,6 promila w roku 1995 do 0,32 promila w 2009 roku. Widoczny jest wzrost 
znaczenia i atrakcyjności dolnośląskich gmin dla migrantów oraz rosnąca pola-
ryzacja procesów migracyjnych (rysunek 3).  
 Największa dynamika zmian widoczna była na obszarach atrakcyjnych 
gospodarczo oraz w niedalekiej od nich odległości, np. w okolicach Wrocławia, 
na obszarach wiejskich LGOM, w gminach wiejskich na Pogórzu Sudeckim  
i w kotlinach sudeckich.  
 Widoczna jest także zmiana kierunku migracji z dominującego przed ro-
kiem 2000 wieś–miasto na dominujący obecnie miasto–wieś. Zjawisko to jest 
szczególnie uchwytne statystycznie w obszarze metropolitarnym Wrocławia 
oraz w gminach miejsko-wiejskich. Przykładowo w gminie Polkowice zasadni-
cze zmiany we wskaźniku salda migracji widoczne są pomiędzy częścią miejską 
i wiejską gminy. W części miejskiej saldo migracji spada z 116 w 1995 roku do 
-37 osób w roku 2009 (z 5,3 promila do -6,7 promila), rośnie saldo migracji  
w wiejskiej części gminy z -12,2 promila do 28,7 promila, co jest zgodne  
z trendami wojewódzkimi. Średnio w gminie Polkowice wartość wskaźnika 
spadła z 2,7 promila w 1995 roku do -1,4 promila w roku 2009, co wskazuje na 
dużo większą dynamikę in minus niż średnio w województwie (rysunek 3).  
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Rys. 4.  Wskaźnik feminizacji w gminach woj. dolnośląskiego w latach1995 (A) i 2009 
(B)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
 
 Zmiany w strukturze według płci związane są z wieloma czynnikami: 
strukturą urodzeń według płci (przewaga płci męskiej), różnicami w długości 
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trwania życia między kobietami i mężczyznami (kobiety żyją dłużej)7 oraz 
zmianą w strukturze ekonomicznej regionu, tj. wzrostem znaczenia sektora 
usługowego w gospodarce regionu.  
 W gminach województwa widoczne są zmiany w strukturze według płci ze 
wskazaniem na wzrost liczby kobiet. Wzrost jest nieznaczny – z 106,7%  
w 1995 roku do 108,8% w roku 2009. Szczególnie duże wzrosty zanotowano  
w obszarach o najwyższym stopniu urbanizacji, np. we Wrocławiu i Jeleniej 
Górze (114 kobiet na 100 mężczyzn) oraz w gminach z przewagą działalności 
usługowej (w tym usług turystycznych), takich jak: Kudowa Zdrój, Kłodzko. 
Przybywa także gmin, które notują przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn 
w stosunku do roku 1995 (rysunek 4).  
 Ważna z punktu widzenia przyszłych procesów społecznych i ekonomicz-
nych oraz kształtowania popytu turystycznego jest struktura ludności według 
ekonomicznych grup wieku. Widoczne są zasadnicze zmiany w strukturze wie-
kowej ludności na Dolnym Śląsku między rokiem 1995 a 2009. Rośnie znacze-
nie ludności w wieku poprodukcyjnym (wzrost z 14% w 1995 roku do 17%  
w roku 2009), maleje natomiast znaczenie w strukturze grupy osób w wieku 
przedprodukcyjnym (spadek z 26% w 1995 roku do 18% w roku 2009).  
 W 2009 roku populacja Dolnego Śląska podlegała znacznie bardziej pro-
cesom starzenia się społeczeństwa niż średnio w Polsce8. Jest to efekt nieko-
rzystnych zmian, które zachodziły w województwie w ostatnich 14 latach, mię-
dzy innymi obrazowany wzrostem wskaźnika obciążenia ekonomicznego (licz-
ba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym).  
W roku 1995 w województwie dolnośląskim wskaźnik ten wynosił średnio 
22,8%, a w 2009 roku – już 25,3%. Widoczne jest także duże zróżnicowanie 
przestrzenne w tej kwestii (rysunek 5). Sytuacja na korzyść zmieniła się w gmi-
nach otoczenia Wrocławia, gdzie zanotowano spadki wskaźnika nawet do 5% 
oraz w gminach wiejskich. Z drugiej strony istnieją gminy miejskie, które zano-
towały znaczne wzrosty znaczenia ludności w wieku poprodukcyjnym, np.: 
Jelenia Góra, Kłodzko, gminy powiatu wałbrzyskiego, jeleniogórskiego.  

                                                 
7  W podregionie legnicko-głogowskim kobiety żyją średnio osiem lat dłużej niż mężczyźni 

(kobiety – 79,6 lat, mężczyźni – 71,6 lat); jest to parę miesięcy dużej niż średnio w wojewódz-
twie. 

8  S. Górecka, P. Bezdeń, P. Tomczak, Analiza rozwoju społecznego w świetle programo-
wania rozwoju gospodarczego na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na 
rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, UMWD, Wrocław 2010, s. 155. 
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 Zaawansowanie procesu starzenia się ludności Dolnego Śląska potwierdza 
także mediana wieku. Dla całego województwa jest ona wysoka i wynosi 39 lat, 
są również obszary, dla których parametr ten przekroczył wartość 40 lat (Jelenia 
Góra, gminy powiatu kłodzkiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego). Na przy-
kład co drugi mieszkaniec Jeleniej Góry ma 42 lata9. 
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Ryc. 5.  Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminach woj. dolnośląskiego w 1995 
(A) i 2009 (B) roku.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

                                                 
9  Tamże, 157. 
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 Według prognoz demograficznych dla województwa do roku 2020 nastąpi 
utrzymanie obowiązujących obecnie tendencji10. Należy spodziewać się dalsze-
go spadku liczby ludności w województwie o 2,7%, tj. o 77 tys., co szczególnie 
dotyczyć będzie miast. Na obszarach wiejskich, podmiejskich oraz w gminach 
powiatu polkowickiego, jeleniogórskiego, trzebnickiego oraz milickiego prze-
widywany jest wzrost liczby ludności.  
 Należy spodziewać się dalszych spadków przyrostu naturalnego w latach 
2010–2020 o 14%. Prognoza do roku 2020 przewiduje również ujemne saldo 
migracji wewnętrznych o około 280–360 osób rocznie; dotyczyć to będzie 
głównie miast, na wsi saldo migracji wewnętrznych cały czas będzie dodatnie, 
jednak także będzie podlegać tendencji spadkowej.  
 Jeżeli prognozy ruchu naturalnego i wędrówkowego do 2020 roku spraw-
dzą się, nastąpią daleko idące zmiany w strukturze według wieku, szczególnie 
znaczące w odniesieniu do grupy ludności poprodukcyjnej. Prognozowany jest 
wzrost tej grupy wiekowej do roku 2020 o ponad 37% w stosunku do 2009 roku 
(z 479 tys. do 657 tys.), co wpłynie na wzrost udziału tej grupy do 23,5% ogółu 
ludności. Proces ten szczególnie intensywnie ma przebiegać w miastach (25% 
ludności). Prognozy zakładają dalsze starzenie się społeczeństwa Dolnego Ślą-
ska i umacnianie modelu regresywnego społeczeństwa.  

Uwagi końcowe 

 Województwo dolnośląskie podlega procesom demograficznym, które 
mają miejsce w całym kraju, jednak ich intensywność jest znacznie większa niż 
średnio w Polsce11. Jest to region, w którym procesy starzenia się społeczeństwa 
są bardzo zaawansowane, ale również bardzo zróżnicowane przestrzennie. Wy-
różniono regiony o różnym przebiegu i intensywności analizowanych procesów 
demograficznych oraz wskazano na charakterystyki popytu dla poszczególnych 
segmentów oraz przykłady spodziewanego zainteresowania turystycznego (ta-
bela 1). Zestawienie świadczy o dużym zróżnicowaniu segmentów turystycz-

                                                 
10  Prognoza ludności do 2020 roku, Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Staty-

stycznego, www.stat.gov.pl, 5.11.2011.  
11  S. Górecka, P. Bezdeń, P. Tomczak, Analiza rozwoju…, op. cit., s. 119–136. 
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nych na Dolnym Śląsku pod względem cech demograficznych, co daje bardzo 
szeroki wachlarz adresowanych ofert i produktów turystycznych.  
 

Tabela 1 

 

Charakterystyka uwarunkowań demograficznych popytu turystycznego mieszkańców 
Dolnego Śląska 

 
Charakterystyka 
demograficzna 

obszarów 

Lokalizacja 
obszarów – przy-

kłady 

Dominujący 
segment 

Cechy popytu 
turystycznego 

Spodziewane 
zainteresowanie 

turystyczne  
–przykłady 

obszary charakte-
ryzujące się 
wzrostem liczby 
ludności, dodat-
nim przyrostem 
naturalnym, z 
przewagą kobiet 
w strukturze, 
społeczeństwo 
młode (o niskich 
wskaźnikach 
obciążenia de-
mograficznego) 

obszary metropoli-
tarne Wrocławia, 
gminy powiatu 
milickiego, obsza-
ry wiejskie otacza-
jące miasta  
 

młodzież szkolna, 
młodzież akade-
micka, pracujący, 
single, rodziny 
z dziećmi, kobiety 

zapotrzebowanie 
na oferty dla 
rodzin z dziećmi; 
wzrost popytu na 
łatwy transport; 
zwiększenie 
popytu na luksus 
i tzw. małe przy-
jemności;  
rozwój oferty 
turystyki weeken-
dowej; 
wzrost popytu na 
produkty dla osób 
podróżujących 
pojedynczo; 
wzrost popytu na 
jakość, wygodę 
i bezpieczeństwo  

turystyka weeken-
dowa, wakacyjno-
urlopowa; 
turystyka wypo-
czynkowa (np. 
biwaki, agrotury-
styka, wypoczy-
nek nad wodą w 
lesie, plaża itp.);  
turystyka krajo-
znawcza (wy-
cieczki przedmio-
towe, zielone 
szkoły); 
turystyka kwalifi-
kowana;  
pakiety spa, welles  

obszary charakte-
ryzujące się 
wzrostem liczby 
ludności, dodat-
nim przyrostem 
naturalnym, z 
przewagą męż-
czyzn w struktu-
rze, społeczeń-
stwo młode 
(o niskich 
wskaźnikach 
obciążenia de-
mograficznego) 

LGOM, obszar 
wałbrzyski, pół-
nocno-wschodnia 
część wojewódz-
twa 

młodzież szkolna, 
młodzież akade-
micka, pracujący, 
single, rodziny z 
dziećmi, męż-
czyźni, pracujący 

turystyka weeken-
dowa, wakacyjno-
urlopowa; 
turystyka wypo-
czynkowa (np. 
biwaki, agrotury-
styka, wypoczy-
nek nad wodą, w 
lesie itp.); 
turystyka krajo-
znawcza (np. 
wycieczki przed-
miotowe, zielone 
szkoły); 
turystyka kwalifi-
kowana; 
wędkarstwo, golf 

obszary spadku 
liczby ludności, z 
zaawansowanymi 
procesami depo-
pulacyjnymi 
(przewaga od-

gminy miejskie 
sudeckie, gminy 
wiejskie Sudetów 
Zachodnich 
 

pracujący, emery-
ci, renciści, osoby 
samotne,  
rodziny z dziećmi,  
 

większy popyt w 
miesiącach przed 
i po sezonie; 
położenie nacisku 
na rozwój turysty-
ki na terenach 

turystyka uzdrowi-
skowa, religijna, 
agroturystyka, 
sentymentalna, 
wędkarstwo, 
turystyka krajo-
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pływu ludności), 
wysokie wskaź-
niki obciążenia 
demograficznego  

wiejskich; 
wprowadzanie 
udogodnień infra-
strukturalnych dla 
osób starszych; 
wzrost popytu na 
spokojniejsze 
obiekty rozryw-
kowe;  
w marketingu 
należy mniej 
podkreślać wiek, a 
bardziej komfort 

znawcza (obiekty 
kulturowe i przy-
rodnicze), wypo-
czynek w lesie, 
nad wodą, w 
górach,  
turystyka społecz-
na 

obszary spadku 
liczby ludności, 
niskie wskaźniki 
przyrostu natu-
ralnego, dodatnie 
saldo migracji 
ogółem, wysokie 
wskaźniki obcią-
żenia demogra-
ficznego 

gminy wiejskie 
sudeckie 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 
 Należy podkreślić, że zasadniczo zwiększy się udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym, co jednak na razie nie będzie przekładało się na wzrost 
otrzymywanych emerytur, stąd w najbliższej perspektywie aktywność tury-
styczna dolnośląskich emerytów zasadniczo się nie zmieni. Wyjątkiem może 
być turystyka uzdrowiskowa oraz turystyka społeczna, które rządzą się odmien-
nymi prawami. W najbliższych latach podstawowym segmentem, jak widać 
kurczącym się, pozostaje grupa ludności w wieku 15–24 lata, która jednak ze 
względu na niewielki dochód nie jest najbardziej atrakcyjnym ekonomicznie 
segmentem.  
 Najbardziej rokującym segmentem według cech demograficznych wydaje 
się być segment rodzin z dziećmi, a także osób samotnych. Ze względu na 
utrwalanie się modelu rodziny 2+1 obciążenie budżetów domowych potencjal-
nie się zmniejszy, więc nadwyżka może być przeznaczona na aktywność tury-
styczną.  
 
 

DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF TOURISM DEMAND  

OF LOWER SILESIAN RESIDENTS 

 

 

Summary 

 

 According to W. Hunziker and K. Krapft, tourism demand is “the sum of all goods 

and services, that tourist are inclined to purchase by given prince level”. There are many 
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determinants of tourism demand in the region, among the group most frequently empha-

sized are mentioned: economic factors, demographic, geographic, legal and political, 

social and psychological factors.  

 The aim of the paper is to identify the major demographic determinants of tourism 

demand concerning the population of Lower Silesia region in the years 1995-2009. The 

study analyzed the demographic issues, especially the change in population size, popu-

lation structure by age and gender, processes associate with natural increase and migra-

tions of people.  

 It was presented also population projections for 2020. Also was highlighted the 

use of knowledge about demographics in shaping tourism products for the inhabitants of 

Lower Silesia region.  

 

Translated by Małgorzata Leśniak-Johann 
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ZNACZENIE PLATFORM ZAKUPOWYCH  
W KREOWANIU POPYTU NA USŁUGI HOTELARSKIE 

Wprowadzenie 

 Cechą współczesnego rynku usługowego, w tym hotelarskiego, jest hiper-
konkurencja spowodowana rywalizacją zewnętrzną i wewnętrzną usługodaw-
ców. W konsekwencji przedsiębiorstwa usługowe, w tym hotelarskie, zmuszane 
są do obniżania kosztów oraz podnoszenia i rozwoju poziomu usług dla klienta. 
Jednym ze sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, a tym sa-
mym kreowania popytu, jest usprawnienie systemów promocji i dystrybucji, 
czego aktualnym przykładem jest wykorzystanie pośrednictwa Internetu w tym 
zakresie. 
  Podstawowym celem artykułu jest dokonanie analizy odnoszącej się do 
zagadnień promocji i dystrybucji na tle platform zakupowych, potocznie zwa-
nych „zakupami grupowymi”. 
 Opracowanie podzielone zostało na trzy części. Pierwsze dwie mają cha-
rakter teoretyczny, przedstawiono w nich podstawowe zagadnienia dotyczące 
nowoczesnych form promocji i dystrybucji oraz platform zakupowych. Część 
trzecia natomiast ma charakter analityczny i przedstawia analizę wyżej wymie-
nionych zagadnień przez pryzmat branży hotelarskiej.  
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 Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych i doniesień branżowych 
oraz analizy opinii hotelarzy (przede wszystkim obserwacja komentarzy na 
forach internetowych poświęconych platformom zakupowym w hotelarstwie). 

1. Teoretyczne aspekty nowoczesnych form promocji i dystrybucji 

 Dynamiczne zmiany na rynku usług turystycznych determinowane przez 
popyt, jak i podaż sprawiają, że tradycyjne narzędzia promocji i sprzedaży są 
niewystarczające. Podmioty turystyczne, rekreacyjne, poszukując nowocze-
snych sposobów dotarcia do odbiorców, starają się zainteresować usługą, skupić 
uwagę, zachęcić do dokonania zakupu oraz – co ważne – zdobyć lojalność  
i zaufanie.  
 Promocja jest integralną częścią marketingu mix i tworzy samodzielnie 
tzw. promotion mix. Promocja stanowi kolejny krok w procesie organizacji  
i zarządzania produktem turystycznym. Podstawowymi jej elementami w ujęciu 
produktu turystycznego są działania mające na celu: pozyskanie klientów, do-
prowadzenie do wzrostu sprzedaży, a także wykreowania pozytywnego wize-
runku firmy wśród konsumentów1.  
 Promocja w literaturze marketingu określana jest jako sposób komuniko-
wania się przedsiębiorstwa z potencjalnymi nabywcami i definiowana jako od-
działywanie skierowane na odbiorców produktów, usług danej firmy. Oddzia-
ływanie to polega na przekazywaniu informacji, które w odpowiednim stopniu 
mają zwiększyć wiedzę odbiorców na temat produktu i samego podmiotu,  
w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku2. 
 Promocję (promocję mix) tworzą takie elementy, jak: reklama, aktywiza-
cja sprzedaży, merchandising, sprzedaż osobista lub bezpośrednia, sponsoring  
i public relations. Kompozycja wymienionych pojęć jest inaczej zestawem za-
biegów i metod uzyskiwania pozytywnej opinii dla wizerunku i działań pod-
miotu (przedsiębiorstwa)3.  

                                                 
1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. 

Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 261. 
2  A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Bu-

sinessman Book, Warszawa 1993, s. 4. 
3  T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet. Warszawa 1997, s. 153. 
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 Reklama jako wszelkiego rodzaju płatna forma nieosobistej prezentacji 
dóbr czy usług4 może występować m.in. w postaci: prasowej, telewizyjnej, ra-
diowej, internetowej. Promocja sprzedaży natomiast ma doprowadzić do na-
tychmiastowego zbytu produktów czy usług za pomocą krótkoterminowych 
bodźców. Bezpośrednie kontakty sprzedawcy z nabywcą określone są mianem 
sprzedaży osobistej, instrumentu systemu komunikowania się przedsiębiorstwa 
z rynkiem. Kolejnym instrumentem promocji są działania public relations, które 
mają na celu ustanawianie i utrzymywanie jak najlepszych stosunków firmy  
z otoczeniem. Natomiast marketing bezpośredni – jako ostatni element obejmu-
je wszystkie formy promocji, w których kontakt pomiędzy nadawcą przekazu 
promocyjnego a jego odbiorcą przybiera postać zindywidualizowaną5.  
Sposób, w jaki podmiot dobierze instrumenty promocji w określonych działa-
niach, zależy od rodzaju oczekiwanych efektów, tj. funkcji, jakie mają być 
spełnione: informacyjne, perswazyjne czy konkurencyjne6. Opisane narzędzia 
promocji we współczesnym otoczeniu rynkowym są modyfikowane przez fir-
my, tak aby były jak najbardziej skuteczne. 
Miejsce promocji i dystrybucji w marketingu mix w relacji do produktu i ceny 
(podstawowe elementy marketingu mix) oraz ich struktura ujęte zostały w po-
staci schematu na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Miejsce instrumentów promocji w marketingu mix 

Źródło: W. Żurawik, Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 201. 

                                                 
4  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska,  

Warszawa 1994, s. 574. 
5  M. Rydel, Podręczny słownik promocji, GFKM, Gdańsk 1995, s. 71–72. 
6  J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 

2005, s. 45. 
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 Dystrybucja jako czynność umieszczania produktu na rynku ma za zadanie 
dostarczanie konsumentom produktów w odpowiednim czasie i po odpowied-
niej cenie7. Dystrybucja usług natomiast definiowana jest poprzez tworzenie 
warunków konsumpcji (realizacji) usług dla klienta i jego wygody co do miej-
sca, czasu i formy8. W odniesieniu do usług turystycznych istotnym elementem 
jest umiejętność dotarcia z ofertą do potencjalnego nabywcy. Jednym z głów-
nych celów dystrybucji usług turystycznych jest powiązanie potencjalnych na-
bywców z miejscami powstawania usług, na przykład obiektu hotelarskiego  
z usługami hotelarskimi, poprzez tworzenie systemu rezerwacji i dystrybucji.  
W procesie organizacji dystrybucji ważne są wewnętrzne i zewnętrzne kompu-
terowe systemy uczestników, asortyment oferowanych usług, charakterystyka 
rynków docelowych oraz segmentacja klientów. Elementem niezwykle istot-
nym jest sprzedaż usług hotelarskich ściśle powiązana z działaniami promocyj-
nymi, a nawet realizowana jednocześnie. W dystrybucji usług turystycznych 
dużą rolę odgrywają potrzeby i preferencje turystów, ze szczególnym podkre-
śleniem ich dynamicznych zmian, m.in. w ramach konsumpcji produktu tury-
stycznego9. 
 Nowoczesną formą promocji i dystrybucji stosowaną obecnie na rynku są 
działania podejmowane w Internecie. Sieć wirtualna charakteryzuje się ogólno-
dostępną formą oraz znacznym rozproszeniem. Jako medium Internet posiada 
wiele atutów, wśród których należy wymienić10: 

 możliwość dwukierunkowej komunikacji w odniesieniu rzeczywistym 
przez 24 godziny na dobę; 

 stanowi stosunkowo niedrogi kanał przekazu; 
 możliwość dostosowania treści przekazu do oczekiwań odbiorcy i in-

dywidualnych preferencji. 
 Działania promocyjno-dystrybucyjne w Internecie mogą przybrać różną 
postać. W zależności od celu, jaki zamierza osiągnąć nadawca komunikatu, 
najczęściej stosowane są bannery reklamowe – niewielkie (np.) prostokąty za-
wierające grafikę i opcjonalnie tekst. Inną formą jest sponsoring polegający na 
umieszczaniu informacji (np. logo, oferty) o sponsorze na portalu podmiotu 

                                                 
7  I. Kienzler, Leksykon marketingu, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 63. 
8  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005, s. 106. 
9  Tamże, s. 107. 
10  Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, s. 14, za: M. Nalazek, In-

ternetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010. 
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sponsorowanego. Można również wymienić tzw. mikrowitryny zarządzane  
i opłacane przez zewnętrzne firmy bądź reklamy, które pojawiają się wraz  
z otwarciem konkretnej strony internetowej. Rodzaje i formy promocji w Inter-
necie powstają wraz z kolejnym pomysłem ekspozycji produktu, usługi w sieci. 

2. Podstawowe zagadnienia dotyczące platform zakupowych  

 Przykładem nowoczesnego narzędzia promocji i sprzedaży, które może 
kreować popyt na różnego rodzaju oferty rynkowe, jest obecność przedsię-
biorstw w sieci internetowej na tzw. platformach zakupowych. Są to miejsca  
w postaci serwisów internetowych, które łączą kupujących i sprzedających, 
umożliwiając tzw. zakupy grupowe. Przedmiotem relacji są okazyjne oferty, 
oferty specjalne, opatrzone rabatami, które można nabyć w określonym terminie 
(stosunkowo krótkim)11. Oferta umieszczana na platformie zakupowej musi być 
atrakcyjna, co oznacza, że rabat powinien wynosić od 50 do nawet 90%. 
Wszystkie oferty są dzielone na regiony lub dystrybuowane w skali kraju. 
 Rozwój zakupów grupowych jest bardzo dynamiczny nie tylko na świecie, 
ale również w Polsce. Trudno jest zliczyć aktualnie istniejące platformy zaku-
powe12, natomiast te najbardziej popularne w Polsce to m.in.: Groupon, Gruper, 
Mydeal, Prettydeal, okazik, happydeal, cuppon, hitdeal czy sweetdeal13. Plat-
forma Gruper obejmuje swoim zasięgiem 49 miast w Polsce, Groupon – 41 
miast, a DealLX – 19 miast.  
 Badania opublikowane przez TNS OBOP wskazują, że blisko połowa Po-
laków korzystających z Internetu (47%) w ostatnich sześciu miesiącach zrobiła 
zakupy w oparciu o sieć internetową. Część zakupionych produktów z pewno-
ścią stanowiły oferty platform zakupowych, które dość dynamicznie rozwijają 
się w Polsce. W roku 2011 serwis GoDealla.pl opracował podsumowanie pt.: 
Ostatnie 365 dni na polskim rynku platform zakupowych14. Jak wynika z badań, 

                                                 
11  www.turystykawinternecie.pl/szybka-sprzedaz-w-duzych-ilosciach, 16.11.2011. 
12  Według danych przedstawionych w programie telewizyjnym „Zawody 24h” (TVN Style) 

na rynku polskim istnieje już obecnie ok. 100 takich pośredników, 18.11.2011.  
13  www.turystykawinternecie.pl/szybki-marketing-w-turystyce-zakupy-grupowe, 

16.11.2011. 
14  www.antyweb.pl/jak-przez-ostatni-rok-rozwijaly-sie-w-polsce-zakupy-grupowe-

infografika, 15.11.2011. 
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na platformach zakupowych przez ostatni rok ukazały się 51 122 oferty, z czego 
45% pochodziło z kategorii „zdrowie i uroda”.  
 Ze statystyk wynika również, że do najbardziej popularnych kategorii, 
oprócz „zdrowia i urody”, należą „restauracje i kawiarnie” (2109 ofert) oraz 
„turystyka” (1833 ofert). Natomiast według badań do dziesięciu najczęściej 
wyszukiwanych na platformach słów należą: sushi, spa, turystyka, masaż, fry-
zjer, Zakopane, foto, kurs, manicure, depilacja. Oferty związane z turystyką 
pojawiły się na trzeciej pozycji, co świadczy o stosunkowo dużym zaintereso-
waniu internautów.  
 Schemat serwisu platformy zakupowej (na przykładzie Groupon.pl) składa 
się z kilku podstawowych elementów charakterystycznych ze strony funkcjo-
nalnej. Górną część strony internetowej pośrednika tworzy główne menu umoż-
liwiające użytkownikowi wybór miasta, w obrębie którego będzie poszukiwał 
promocyjnych ofert. Oprócz kategorii miast istnieje możliwość wyboru charak-
teru ofert – np. Groupon Travel, który bezpośrednio związany jest z podróżo-
waniem (opcja ogólnopolska). Prawa część menu górnego to miejsce logowania 
się użytkowników, poniżej zaś znajdują się zakładki dodatkowe, takie jak: „Ak-
tualna oferta”, „Ostatnie oferty” czy „Jak działa Groupon”. Ostatni element 
górnej części strony umożliwia połączenie działania platformy z portalami spo-
łecznościowymi, komunikatorami, mikroblogami oraz skrzynką e-mail. Prawa 
część strony internetowej zawiera skrócone menu wszystkich dostępnych  
w danym czasie ofert – „Więcej ofert”.  
 Centralna część serwisu to wybrana, szczegółowa forma oferty promocyj-
nej. Zawiera ona nazwę oferty z określeniem liczby dni, miejsca docelowego  
i dodatkowych elementów oferty oraz adekwatne zdjęcie. Fotografia najczęściej 
związana jest z miejscem docelowym, np. miastem bądź obiektem, którego 
oferta dotyczy itp. Lewa strona części centralnej zawiera kluczową informację  
o cenie produktu, poziomie rabatu wyrażonego w procentach oraz oszczędności 
przy zakupie danej oferty – w wartości pieniężnej (zł). Kolejnym ważnym ele-
mentem jest czas pozostały do upłynięcia dostępności oferty. Ciekawą informa-
cją dla użytkownika – potencjalnego nabywcy jest liczba sprzedanych do tej 
pory ofert, świadcząca o zainteresowaniu (większym bądź mniejszym) konkret-
ną ofertą.  
 Szczegółowym opisem oferty są elementy określone hasłami: „Ważne” 
oraz „Warunki”, które szczegółowo opisują ofertę, terminy ważności, możliwo-
ści skorzystania z oferty, zasady, wymagania dotyczące rezerwacji itp. Poniżej 
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znajduje się opis oferty w postaci korzyści dla użytkownika, ujętych w postaci 
konkretnych efektów, walorów miejsca, niezapomnianych wspomnień, emocji 
towarzyszących korzystaniu z usługi/konsumpcji produktu. Ta część informuje 
również o lokalizacji, np. obiektu prezentującego promocyjną ofertę.  
 Równie ważnym elementem części centralnej jest ikona „Kup teraz”, która 
informuje o charakterze transakcji, podkreśla charakter szybkiego zakupu, pod-
jęcia decyzji w odpowiednio krótkim czasie.  
Cechy charakterystyczne samego serwisu zostały wyszczególnione w opisie, 
natomiast najważniejszymi elementami są powody (np. korzyści), którymi kie-
rują się podmioty turystyczne, angażując się w platformy zakupowe. 

3. Platformy zakupowe w hotelarstwie15 

 Platformy zakupowe jako narzędzie kreujące popyt są stosowane również 
przez przedsiębiorstwa hotelarskie. Wśród samych hotelarzy nie ma jednomyśl-
ności w kwestii, czy współpracę obiektu z portalem zakupowym można trakto-
wać tylko jako narzędzie promocyjne, czy również dystrybucyjne. Natomiast 
same serwisy sprzedaży grupowej określają swoją działalność raczej jako służą-
cą promocji aniżeli sprzedaży. 
 Jednym z argumentów przekonujących hotelarzy do tego, by nawiązać 
współpracę z platformą zakupową, mogą być wyniki badań przeprowadzonych 
w czerwcu 2011 roku przez serwis GoDealla.pl16, z których wynika, że aż 42% 
użytkowników tzw. zakupów grupowych wskazało „Turystykę i hotele” jako 
jedną z trzech najbardziej pożądanych kategorii ofert zakupów grupowych.  
W związku z tym również reprezentantom portali zakupowych zależy na tym, 
by w ich ofercie znalazły się produkty jak największej liczby partnerów bizne-
sowych z branży turystycznej. Jeden17 z najbardziej znanych serwisów tego 
rodzaju podaje, że obecnie współpracuje ze 106 podmiotami z branży hotelar-
skiej z całej Polski. 

                                                 
15  Opracowanie niniejszej części artykułu jestem efektem analizy wypowiedzi hotelarzy na 

forum internetowym poświęconym zakupom grupowym: www.goldenline.pl, 15.11.2011 oraz 
artykułu: M. Oksiński, Potencjał grupy, „Świat Hoteli” 2011, nr 10, s. 27. 

16  www.godealla.pl za: M. Oksiński, Potencjał grupy, op. cit. 
17  Informacja została uzyskana poprzez zapytanie internetowe; respondent nie wyraził zgo-

dy na podanie nazwy platformy zakupowej, którą reprezentuje. 
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 Przedsiębiorstwa hotelarskie, decydując się na współpracę z platformą 
zakupową, mają do dyspozycji dwa modele zniżek w następującej postaci: 

 kupon nabyty w ramach tzw. zakupów grupowych upoważnia klienta 
do rabatu na konkretną ofertę hotelarską; 

 kupon nabyty w ramach tzw. zakupów grupowych upoważnia klienta 
do obniżki (sięgającej nawet kilkuset złotych) na dowolną usługę hote-
larską zakupioną w danym obiekcie. 

 Do zalet zaistnienia oferty na platformie zakupowej wskazywanych przez 
samych hotelarzy należą m.in.: 

 bardzo duża liczba użytkowników tzw. zakupów grupowych, którzy 
mogą się stać potencjalnymi klientami obiektu; 

 skuteczność promocji i dystrybucji, ale tylko pod warunkiem przygoto-
wania odpowiedniej strategii w tym zakresie; 

 w dobie kryzysu ekonomicznego, gdy coraz większy nacisk kładziony 
jest na oszczędzanie, sprzedaż przez serwisy tzw. zakupów grupowych 
jest jedną z najbardziej efektywnych metod zwiększania frekwencji  
w obiektach hotelarskich; 

 w czasie tzw. niskiego sezonu obecność na platformie zakupowej po-
zwala zapewnić obłożenie w obiekcie, niwelując w ten sposób straty 
związane z poniesieniem kosztów stałych;  

 błyskawiczne i bezkosztowe budowanie świadomości marki, prezenta-
cja zdjęć, ofert specjalnych, możliwość zaproszenia gości do progra-
mów lojalnościowych poprzez zawarte w ofercie sezonowej karty raba-
towe obowiązujące cały rok; 

 sprzedawanie usług hotelarskich poniżej ceny standardowej może przy-
nieść w krótkim lub długim okresie takie korzyści, jak: efekt szumu, 
zwrócenia uwagi oraz ogólnego zwiększenia zainteresowania; 

 zadowoleni z usług obiektu goście podzielą się doświadczeniem i opinią 
z rodziną oraz znajomymi, którzy hipotetycznie również mogą stać się 
przyszłymi gośćmi obiektu; 

 inwestycja we współpracę z platformą zakupową przyciąga nowych 
klientów, którzy być może nigdy nie skorzystaliby z usługi właśnie tego 
obiektu. 
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 Mimo wielu pozytywnych argumentów wielu hotelarzy w prezentacji swo-
ich ofert na platformach zakupowych dostrzega również sporo wad18, do któ-
rych należy m.in.: 

 niski poziom wiedzy na temat użytkowników tzw. zakupów grupo-
wych; 

 duża liczba kampanii charakteryzuje się niepowracalnością gości do 
obiektu; 

 platformy zakupowe psują rynek, biorąc pod uwagę spowolnienie go-
spodarcze, które wymusza na hotelarzach globalną obniżkę cen, a plat-
formy zakupowe dodatkowo zakładają sprzedaż usług na poziomie oko-
ło 50% ceny standardowej; 

 bardzo duże prowizje dla platform zakupowych; 
 istnieje ryzyko, że niezadowoleni klienci podzielą się doświadczeniem  

i opinią z rodziną oraz znajomymi, którzy w efekcie nigdy nie skorzy-
stają z usług potencjalnego obiektu. 

 Analizując zalety i wady prezentacji usług hotelarskich na platformach 
zakupowych, można zauważyć, że z pewnością narzędzie to nie jest skuteczne 
dla każdego obiektu. Stąd też przed podjęciem decyzji dotyczącej współpracy  
z platformą zakupową należy szczegółowo rozważyć warunki takiej aktywności 
na rynku. Biorąc pod uwagę sugestie reprezentantów obiektów hotelarskich, 
poniżej zaprezentowano warunki konieczne do satysfakcjonującej promocji  
i dystrybucji usług hotelarskich na portalu zakupowym: 

1. Oferta powinna być przejrzysta i pozbawiona niedopowiedzeń. 
2. Profesjonalna strona internetowa obiektu, najlepiej z możliwością re-

zerwacji on line, na której klient tzw. zakupów grupowych będzie mógł 
dokonać rezerwacji, podając numer kuponu (należy poinformować  
o tym klientów w ofercie, zaś klientów dzwoniących do obiektu kiero-
wać na stronę internetową zgodnie z zasadami sprzedaży). 

                                                 
18  Studium przypadku pt.: Platformy zakupowe w szczecińskich hotelach. Wysyłając kwe-

stionariusz ankietowy przez Internet do kilkunastu hoteli zlokalizowanych w Szczecinie, otrzy-
mano siedem zwrotnych odpowiedzi. Z uzyskanych danych wynika, że zdecydowana większość 
szczecińskich hotelarzy jest bardzo sceptycznie nastawiona do promocji i sprzedaży usług hote-
larskich poprzez platformy zakupowe, argumentując swoje zdanie następująco: „uważam tego 
rodzaju dystrybucję za nieopłacalną”, „uważam platformy zakupowe za podmioty psujące rynek”, 
„klienci korzystający z platform zakupowych nie przywiązują się do marki, wybierają tańszy 
produkt”. Tylko jeden z hotelarzy przyznał się do stosowania tego typu narzędzia w kreowaniu 
popytu, wskazując jako atut „szybką sprzedaż” oraz obserwację wzrostu obłożenia powyżej 5%.  
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3. Przygotowując ofertę usługową na platformę zakupową, należy pamię-
tać, że bardziej opłacalna jest sprzedaż usług charakteryzujących się 
wysoką marżą operacyjną (np. usługi noclegowe, masaże), mniej zaś 
usługi o marży niskiej (np. usługi gastronomiczne, zabiegi z użyciem 
produktów kosmetycznych). 

4. Sprzedawana oferta powinna być ograniczona liczbą klientów na ter-
miny z tzw. wysokiego sezonu charakteryzującego się wysokim obło-
żeniem obiektu oraz maksymalnie nieograniczona na terminy z tzw. ni-
skiego sezonu, który charakteryzuje się niskim obłożeniem obiektu. 

5. Sprzedawana oferta powinna być ograniczona liczbą potencjalnych 
ofert proporcjonalnie do możliwości obiektu do wykonania usług hote-
larskich na standardowym poziomie. 

6. Należy spróbować sprzedać oferty na dłuższy (3–4-dniowy) pobyt, po-
nieważ istnieje większa szansa na to, że klienci skorzystają z pełnopłat-
nych usług dodatkowych i przyczynią się do wzrostu przychodu za 
sprzedany pokój. 

7. Należy dokładnie skalkulować upust, by w ostatecznej kalkulacji nie 
sprzedawać usług poniżej ponoszonych kosztów. 

8. Należy przygotować personel rezerwacyjno-recepcyjny do odpowiedzi 
na potencjalne pytania klientów portalu zakupowego. 

9. Należy opracować profesjonalną stronę internetową obiektu, najlepiej  
z możliwością rezerwacji on line, na której klient tzw. zakupów grupo-
wych będzie mógł dokonać rezerwacji, podając numer kuponu (należy 
poinformować o tym klientów w ofercie, zaś klientów dzwoniących do 
obiektu kierować na stronę internetową zgodnie z zasadami sprzedaży). 

10. Kontakty z klientami platformy zakupowej można stosunkowo łatwo 
uporządkować, przeznaczając dla nich osobną linię telefoniczną oraz 
adres e-mail. 

11. W odpowiedziach e-mailowych należy w celach promocyjnych zachę-
cać klientów do odwiedzenia strony internetowej obiektu, na której 
można umieścić dodatkowe atrakcyjne cenowo oferty. 

12. Realizując usługę hotelarską w obiekcie, należy przygotować dla klien-
tów tzw. zakupów grupowych materiały informacyjne o obiekcie  
(w pokoju bądź jako wkładki do kluczy) zachęcające do odwiedzenia 
restauracji lub skorzystania z usług dodatkowych. 
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13. Świadcząc usługi hotelarskie, kadra obiektu musi rozpoznać oczekiwa-
nia gości (jeśli klient zakupi ofertę noclegową na platformie zakupo-
wej, mimo że zapłacił za nią połowę ceny, to oczekuje standardowego 
poziomu; jeśli świadczona usługa będzie poniżej tego poziomu, to gość 
raczej nie wróci do tego obiektu). 

14. Należy prowadzić ewaluację podejmowanej z platformą zakupową 
współpracy, wyciągać z niej wnioski i wdrażać nowe rozwiązania  
w tych obszarach, w których zaistniała taka potrzeba. 

 Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań koniecznych do satysfakcjonują-
cej promocji i dystrybucji usług hotelarskich na platformie zakupowej zależy 
oczywiście od wielu czynników, w tym charakteru obiektu hotelarskiego czy 
jego lokalizacji. 

Uwagi końcowe 

 Współczesne możliwości promowania i dystrybuowania produktów usłu-
gowych, w tym hotelarskich, w celu wykreowania popytu bywają niekiedy kon-
trowersyjne. Do takich rozwiązań z pewnością należy współpraca usługodaw-
ców z platformami zakupowymi. Z perspektywy wytwórcy usług kooperacja ta 
w dużej mierze opiera się na prowizyjnej sprzedaży produktu przez pośrednika 
po cenie niższej niż standardowa. Dlatego też decyzja dotycząca tego rodzaju 
aktywności na rynku wymaga dokładnej analizy dostępnych narzędzi promocji  
i dystrybucji oraz weryfikacji ich opłacalności. Należy jednak pamiętać, że 
usługi hotelarskie są produktami niepodlegającymi magazynowaniu, czyli nie-
sprzedane stanowią nieodwracalną stratę dla obiektu, stąd też lepiej je sprzedać 
po cenie pokrywającej koszty stałe, niż nie sprzedać ich w ogóle. Należy jedy-
nie pomyśleć nad tym, jak skonstruować dobrą ofertę na tego typu portal zaku-
powy, aby nie stracić renomy i klienta, a zyskać praktycznie bezpłatną reklamę 
skierowaną do milionów użytkowników. 
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THE IMPORTANCE OF WEB COMMERCE IN CREATING  

OF DEMAND FOR HOTEL SERVICES 

 

 

Summary 

 

 The aim of the article is to analyze the promotion and distribution issues based on 

the web commerce, popularly called ‘group-shopping’. 

 The paper consists of three parts. The first and the second parts of the paper are 

theoretical. These two parts describe basic aspects regarding modern forms of promo-

tion and distribution as well as web commerce. The third part is analytical and presents 

the analysis of the aspects mentioned above through the prism of hotel business.  

 

Translated by Liliana Soluch 
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

PORTALE ZAKUPÓW GRUPOWYCH I ICH ROLA  
W POBUDZANIU POPYTU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

 W ciągu ostatniego dziesięciolecia mamy okazję być naocznymi świadka-
mi wielu rewolucji dokonujących się w społeczeństwie za pośrednictwem Inter-
netu. Zmianom podlega zachowywanie ludzi, ich styl życia, przyzwyczajenia. 
Wzrost popularności takich portali jak Facebook wpływa na sposób komunika-
cji ludzi, serwisów typu eBay czy Allegro – na sposób zawierania transakcji 
handlowych, a przeglądarek np. Google – na sposób poszukiwania interesują-
cych informacji. Część tych zjawisk ma swoje pośrednie lub bezpośrednie kon-
sekwencje dla gospodarek narodowych państw całego świata. Dzięki rozwojowi 
globalnej sieci, zakupy on-line stały się obecnie jedną z najważniejszych metod 
zawierania transakcji handlowych. Tym samym branża e-commerce z dnia na 
dzień zyskuje na znaczeniu wśród pozostałych kanałów dystrybucji w procesie 
dotarcia z produktem do klienta. 
 Rynek zakupów grupowych – będący jednym z narzędzi e-commerce  
– jest stosunkowo młody. Na świecie zapoczątkował go w roku 2008 Andrew 
Mason – założyciel pierwszego portalu zakupów grupowych o nazwie Groupon, 
a w Polsce rynek ten istnieje od niespełna dwóch lat, bo od roku 2010. Niemniej 
jednak jego dynamiczny rozwój sprawia, że wzbudza on zainteresowanie nie 
tylko wśród konsumentów czy przedsiębiorców, ale coraz częściej także wśród 
inwestorów. Gwałtowny rozwój tego medium potwierdzony jest następującymi 
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danymi: w pierwszym półroczu działalności lidera zakupów grupowych, tj. 
Groupona, zostało sprzedanych 400 tys. kuponów, co pozwoliło zaoszczędzić 
użytkownikom kilkadziesiąt milionów złotych. Miesięcznie platforma ta przy-
ciąga ok. 4 milionów internautów, a liczba ta stale się powiększa. O fenomenie 
tego medium decyduje fakt, że stał się szansą nie tylko na sprzedaż usługi czy 
produktu, ale stanowi także świetną reklamę przedsiębiorstwa. Taka forma 
promocji dociera bezpośrednio do szerokiego grona potencjalnie zainteresowa-
nych odbiorców i w porównaniu z popularnymi metodami reklamy interneto-
wej, jak banery czy okna typu pop up, budzi pozytywne skojarzenia. Spowodo-
wane jest to dwoma ważnymi aspektami psychologicznymi tej formy reklamy: 
po pierwsze przekaz dociera tylko do tych osób, które dobrowolnie zapisały się 
do newslettera danego portalu i z chęcią przeglądają najnowsze oferty. Po dru-
gie – firma ukazana jest w zestawieniu z atrakcyjnym rabatem, co dodatkowo 
budzi pozytywne skojarzenia odbiorcy. Taka formuła jest zatem skutecznym 
narzędziem oddziaływania społecznego przynoszącym wymierne korzyści fi-
nansowe. 
 Problematyka wzrastającego udziału sprzedaży przy wykorzystaniu inno-
wacyjnych narzędzi, jakimi są portale zakupów grupowych, staje się obecnie 
ważnym zagadnieniem ekonomicznym. Dzięki nim lokalny przedsiębiorca ma 
okazję reklamować się globalnie. Tym samym są one skutecznym narzędziem 
promocyjnym, dzięki czemu efektywnie przyczyniają się do wzrostu popytu nie 
tylko u pojedynczych uczestników rynku, ale całej branży. Celem artykułu jest 
próba oszacowania znaczenia tych narzędzi na rynku e-commerce i ich wpływu 
na wielkość popytu turystycznego.  

1. Metodyka badań 

 Badania prowadzone są zarówno w oparciu o dane pierwotne, jak i wtórne. 
Zmierzając do określenia znaczenia portali zakupów grupowych na rynku  
e-commerce, wykorzystano dane gromadzone przez Polskie Badania Internetu 
Sp. z o.o. (PBI) i firmę badawczą Gemius SA, współpracujące w zakresie reali-
zacji badania Megapanel PBI/Gemius, które jest standardem pomiaru oglądal-
ności witryn i aplikacji internetowych w Polsce. Zestawienia te opracowywane 
są co miesiąc i – oprócz wielu innych kategorii tematyczno-funkcjonalnych  
– ukazują także miejsce poszczególnych portali zakupów grupowych w ramach 
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segmentu e-commerce. Badania te poparte zostały dodatkowo raportami spo-
rządzanymi przez Internet Standard – magazyn nowej gospodarki prowadzony 
przez wydawnictwo International Data Group Poland SA.  
 W celu pełniejszego zrozumienia fenomenu oraz istoty portali zakupów 
grupowych wykorzystano także analizy prowadzone przez pracowników za-
trudnionych w serwisie GoDealla będącym agregatorem ofert z serwisów zaku-
pów grupowych. Analizy te dotyczą takich zagadnień, jak: badania preferencji 
klientów tej formy reklamy, opinii polskich przedsiębiorców na ten sposób 
promocji oraz raport podsumowujący 365 dni zakupów grupowych w Polsce. 
 W artykule zaprezentowane zostały także wstępne wyniki badań w oparciu 
o dane pierwotne gromadzone przez autora. Badania te polegają na codziennej 
obserwacji dwóch portali zakupów grupowych zajmujących czołowe miejsca na 
tym rynku: Groupona i Grupera. Analizie podlegają wszystkie oferty turystycz-
ne zamieszczane na stronach wyżej wymienionych portali. Każde ogłoszenie 
wyświetlane na stronie powyższych serwisów zawiera pewne stale powtarzające 
się według określonego schematu informacje, np.: licznik sprzedanych ofert, 
cena vouchera uprawniającego do skorzystania z usługi turystycznej, rabat 
określony w procentach, starą cenę, czas wyświetlania ogłoszenia, liczbę osób 
uprawnionych do skorzystania z oferty, miejsce lub podmiot, którego dotyczy 
promocja oraz dodatkowe atrakcje przewidziane w ofercie. Systematyczna ob-
serwacja oraz archiwizacja powyższych danych pozwoliła na stworzenie bazy 
danych dotyczących usług turystycznych zamieszczanych na portalach zakupów 
grupowych. Do badania celowo wybrano wyżej wskazane serwisy, gdyż – jak 
to zostanie zaprezentowane w dalszej części opracowania – Groupon zajmuje 
miejsce lidera na rynku polskim z ogromną przewagą dzielącą go od drugiego 
najpopularniejszego serwisu – założonego przez Grupę Allegro portalu Citeam 
oraz trzeciego – Grupera (pozycję wicelidera stracił po ponadrocznym utrzy-
mywaniu się na drugiej pozycji wg badań Megapanel PBI/Gemius za lipiec 
2011). Obserwacja dwóch graczy zajmujących czołowe miejsca w rankingach 
pozwala na scharakteryzowanie zjawisk właściwych dla większości rynku za-
kupów grupowych. 
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2. Portale zakupów grupowych i ich znaczenie na rynku e-commerce 

 Zaistnienie portali zakupów grupowych na rynku e-commerce umożliwiło 
konsumentom codzienny dostęp do niewiarygodnie atrakcyjnych ofert. Często 
promocje cenowe zamieszczane za pośrednictwem tych serwisów są atrakcyj-
niejsze aniżeli tradycyjne last minute oferowane w biurach podróży. Potwier-
dzają to przykłady: 599 zł zamiast 1307 zł za trzydniowy pobyt dla dwóch osób 
ze śniadaniami i regeneracją spa w czterogwiazdkowym hotelu Zamek na Skale 
w Kotlinie Kłodzkiej, lub przykład oferty zagranicznej: 440 zł zamiast 880 zł za 
trzy dni dla dwóch osób ze śniadaniami, dostępem do sauny i centrum fitness 
oraz koszem owoców i butelką wina na powitanie w hotelu Hoppegarten  
w Berlinie. Z tego też tytułu nie dziwi rosnąca popularność serwisów zakupów 
grupowych. Coraz częstsze są również przypadki osób planujących całe urlopy 
wyłącznie w oparciu o wykupione wcześniej vouchery z obiektów promujących 
się na portalach zakupów grupowych (wiąże się to oczywiście z koniecznością 
wcześniejszej rezerwacji w tych obiektach, tak aby zachowana była ciągłość 
pobytu). Korzystanie z kuponów zniżkowych może wręcz uzależniać. Zwycza-
jowo stosowany rabat w wysokości 50% jest wystarczająco skutecznym moty-
watorem skłaniającym do zakupu i tym samym zapewniającym sukces portali 
zakupów grupowych1. 
 Czynnikami, które determinują gwałtowny wzrost popularności portali 
zakupów grupowych, jest idea ich działania. Firmy sprzedają swoje usługi  
i produkty z bardzo dużymi zniżkami, pod warunkiem że serwis zbierze odpo-
wiednią liczbę chętnych (w przypadku niektórych portali nawet ten warunek nie 
musi być spełniony). Wygląda to tak, że na stronie serwisu publikowane jest 
ogłoszenie o 50% zniżce, np. na posiłek w restauracji. Rabat będzie jednak ak-
tywny dopiero wtedy, kiedy sprzedanych zostanie przykładowo 10 kuponów. 
Zysk dla klienta jest oczywisty, ale zastanawiające są korzyści dla przedsiębior-
cy i samego serwisu. Jaki jest zatem model biznesowy funkcjonowania portali 
zakupów grupowych? Występują one w roli pośrednika pomiędzy usługodawcą 
a ostatecznym użytkownikiem. Ich zadanie polega na negocjowaniu zniżki dla 
klienta w zamian za możliwość reklamy o olbrzymim zasięgu dla lokalnych 
firm. Serwisy nie pobierają przy tym żadnych opłat stałych, a jedynie marżę 

                                                 
1  D.A. Pitta, The battle among social network daily deal providers, “Journal of Consumer 

Marketing” 2011,Vol. 28, Iss: 3. 
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(niemałą, bo sięgającą czasami nawet 50% wartości vouchera) od sprzedanych  
i wykorzystanych kuponów. Stosowany jest model CPA (cost-per-action) znany 
z Internetu firmom z branż tradycyjnych. Przybiera to zatem postać umowy 
wiązanej – najpierw bardzo silna reklama bez kosztów stałych i ryzyka, następ-
nie sam proces sprzedaży i sprawdzian z jakości obsługi klienta oraz oferowa-
nych usług/produktów.  
 Śledząc genezę powstania zakupów grupowych, należałoby się przenieść 
do najludniejszego państwa świata. Na długo zanim powstały serwisy takie jak 
Groupon czy Gruper, to właśnie Chińczycy jako pierwsi dokonywali swoistych 
„zakupów grupowych”. Wyrażając chęć zakupu określonego dobra lub usługi, 
komunikowali się ze sobą poprzez fora dyskusyjne i portale społecznościowe. 
W ten sposób tworzyli grupy, które – mając odpowiednią siłę nabywczą – ne-
gocjowały z przedsiębiorcą wysokość rabatu. Jeśli obie strony transakcji były 
usatysfakcjonowane, dochodziło do jej zawarcia. W ten sposób powstało zjawi-
sko określane mianem tuangou2. Oczywiście idea ta różni się od współcześnie 
funkcjonujących portali zakupów grupowych. Obecnie to właśnie serwisy prze-
jęły rolę pośrednika i na nich spoczywa ciężar ustalania warunków transakcji  
i wysokości rabatu. Użytkownik serwisu (w sensie konsument) poprzez kliknię-
cie na stronie wyraża chęć i deklaruje przystąpienie do danej grupy korzystają-
cej z rabatu. 
 Historię współcześnie funkcjonujących portali zakupów grupowych roz-
począł 27-letni Amerykanin Andrew Mason, który stworzył blog, na którym 
codziennie polecał inną lokalną usługę ze zniżką. Wraz z upływem czasu jego 
strona zyskała taką popularność, że rozwinęła się do samodzielnego biznesu.  
W ten sposób w 2008 roku powstał serwis groupon.com (obecnie powszechnie 
znany jako Groupon), który na przestrzeni zaledwie trzech lat rozwinął się do 
tego stopnia, że funkcjonuje już w ponad 45 państwach całego świata3 i jest 
uważany za lidera w tej branży. Według szacunków „Forbesa”4, Groupon został 
uznany za najszybciej rozwijający się biznes w historii. Barclays Capital szacu-
je, że przychód stanowiący tylko tę część, którą serwis zachowuje dla siebie,  

                                                 
2  S. Montlake, Chinese shoppers team up to haggle with shopkeepers, “Toronto Star” 

2006, (20.05). 
3  www.groupon.com/about, 01.11.2011. 
4  www.forbes.com/forbes/2010/0830/entrepreneurs-groupon-facebook-twitter-next-web-

phenom.html, 01.11.2011. 
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w roku 2011 może wynieść 1,5 miliarda dolarów5. Również na rynku polskim 
Groupon odnosi spektakularne sukcesy. Tylko w pierwszym roku działalności 
sprzedał łącznie ponad 1,5 miliona kuponów promocyjnych w około 5 tysiącach 
ofert, pozwalając tym samym na zaoszczędzenie blisko 300 milionów złotych 
(wg danych Groupona)6. Obecnie jego oferta dostępna jest stale w 41 najwięk-
szych polskich miastach. Szacuje się, że klienci Groupona każdego dnia 
oszczędzają ok. 1,5 miliona złotych7. To wszystko powoduje, że serwis ten od 
początku istnienia na rynku polskim jest liderem branży zakupów grupowych  
i przyczynia się do wzrostu znaczenia e-commerce. 
 Rynek zakupów grupowych w Polsce jest bardzo młodym zjawiskiem. 
Zapoczątkowany został w dniu 17 kwietnia 2010 roku wraz z pojawieniem się 
serwisu gruper.pl. Od tego momentu obserwatorzy branży, jak również klienci 
są świadkami licznych zmian i gwałtownego wzrostu popularności tej formy 
zawierania transakcji handlowych. Eksperci zgodnie przyznają, że jest to nie-
zwykle ciekawy, inspirujący i dynamicznie rozwijający się obszar rynku  
e-commerce. Już cztery dni później, czyli 21 kwietnia 2010 roku pojawił się 
kolejny (pochodzący z Niemiec) serwis – citydeal.pl, który po miesiącu dyna-
micznego rozwoju w Polsce, w dniu 17 maja 2010 roku został w całości wyku-
piony przez Groupona (CityDeal działał wówczas już w ponad 16 europejskich 
krajach). W bardzo krótkim okresie zaczęły powstawać kolejne serwisy, takie 
jak: FastDeal, OKazik, MyDeal czy Cuppon, kopiujące model biznesowy, ideę 
funkcjonowania, a niejednokrotnie nawet szatę graficzną od światowego pier-
wowzoru, tj. Groupona. Wzrastająca popularność istniejących serwisów zachę-
cała kolejnych przedsiębiorców do wchodzenia na polski rynek z własnym ser-
wisem. W efekcie po niespełna dwóch latach od pojawienia pierwszego serwisu 
konsumenci chcący zakupić towar lub usługę z dużą zniżką mogą obecnie sko-
rzystać z oferty ponad 100 portali zakupów grupowych (według ostatnich sza-
cunków agregatora zakupów grupowych GoDealla). Liczba ta i tak nie od-
zwierciedla wszystkich portali, jakie do tej pory powstały od początku roku 
2010, gdyż część serwisów, mimo krótkiej historii tej branży, zdążyła zakoń-
czyć działalność. Sukcesu nie gwarantuje bowiem samo skopiowanie pomysłu. 

                                                 
5  T. Mullaney, Group Buying: An Innovative Way to Sell Travel, PhoCusWright’s Analy-

sis, April 2011. 
6  www.di.com.pl/news/37326,0,Groupon_w_Polsce_ma_rok_a_oszczednosci_siegaja_ 

300_mln_zl.html, 10.11.2011. 
7  www.di.com.pl/news/41517,0,Groupon_Polska_podsumowuje_rok.html, 11.11.2011. 
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Obserwacja tego rynku pozwala na wyciągnięcie wniosku, że wymagane jest 
także ogromne zaplecze finansowe oraz popularność podmiotu uruchamiające-
go inicjatywę funkcjonowania portalu zakupów grupowych. Przy spełnieniu 
tych warunków realne stają się szanse na dogonienie ścisłej czołówki, czego 
przykładem może być portal Citeam będący tworem Grupy Allegro, urucho-
miony rok po Grouponie i Gruperze (założony w lutym 2011 roku, a w kwietniu 
tego samego roku wyprzedził pod względem liczby realnych użytkowników 
znajdującego się na drugim miejscu Grupera). Przedstawiciele citeam.pl twier-
dzą, że platforma będzie chciała nawet walczyć o pozycję lidera w tym sekto-
rze. Nie tylko Grupa Allegro dostrzegła potencjał zakupów grupowych. Pod-
mioty działające w innych sektorach e-commerce również dostrzegają zalety 
prowadzenia tego typu działalności i wykorzystują posiadane zasoby do stwo-
rzenia własnego serwisu. Na rynku pojawiły się także m.in.: SweetDeal.pl (Me-
dia Regionalne), HappyDay.pl (Agora SA), Fezi.pl (spółka In Point, właściciel 
serwisu Podbij.pl), ruszaj.pl (po kilku miesiącach wytężonej pracy Grupa o2 
zawiesiła działalność tego portalu), okazje.eholiday.pl (serwis eholiday.pl), 
okazje.rp.pl (Presspublica). Do uruchomienia ZumiDeal.pl przymierza się także 
Onet. Są też portale, które nastawiają się wyłącznie na nisze rynkowe wynikają-
ce np. z obszaru działalności (np. Taniej na Śląsku) lub specjalizację w ofero-
wanych produktach lub usługach (np. PodróżujemyTanio.pl czy BeautyRa-
bat.pl). Przyjęcie takiej strategii powoduje, że daleko im do rynkowej czołówki 
portali zakupów grupowych, jednak istnieje duża szansa na utrzymanie się na 
rynku z wymiernymi korzyściami finansowymi. 
 Podejmując próbę zobrazowania struktury rynku zakupów grupowych, 
można oprzeć się jedynie na niepełnych danych z roku 2010 (spowodowane jest 
to faktem, że pierwsze serwisy zaczęły funkcjonować z początkiem II kwartału 
– por. rysunek 1). 
 Dominującą pozycję względem pozostałych konkurentów zajmował serwis 
Groupon. Jego przychody w roku 2010 stanowiły ponad ¾ udziału w całym 
rynku. Na drugim miejscu uplasował się polski serwis gruper.pl, którego przy-
chody stanowiły znacznie mniejszą część w stosunku do lidera branży, bo zale-
dwie 14%. Co jest godne uwagi, serwis ten, w przeciwieństwie do pozostałych 
portali ujętych w zestawieniu, jako jedyny podał do publicznej informacji swoje 
rzeczywiste przychody netto, które w roku 2010 wyniosły 4 mln zł (w przypad-
ku pozostałych portali są to dane szacunkowe). Kolejne dwa miejsca z podob-
nym udziałem w rynku zajęły serwisy: mydeal.pl i fastdeal.pl. Obydwa miały 
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po około 4–5% udziału w rynku zakupów grupowych. Pozostała część rynku 
przypadła spółce Cuppon i Buy Together Polska (serwis okazik.pl), gdzie przy-
chody tych podmiotów ze sprzedaży kuponów zniżkowych szacowane są na 
poziomie ok. 100 tys. zł. 
 

 
Rys. 1.  Udziały w rynku zakupów grupowych sześciu największych graczy na podsta-

wie szacunkowych przychodów za rok 2010  

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Internet Standard, Internet 2k11,  
s. 78. 

 
 
 Rynek ten, co było już klikakrotnie wspominane, podlega przemianom  
i gwałtownemu rozwojowi. Z tego tytułu zaprezentowane powyżej dane nie 
odzwierciedlają sytuacji mającej miejsce w roku 2011. Do tej pory – czyli po-
łowy listopada 2011 roku – brakuje oficjalnych czy też szacunkowych danych 
na temat przychodów poszczególnych serwisów zakupów grupowych. Próbę 
oszacowania popularności poszczególnych portali zakupów grupowych i ich 
znaczenia dla branży e-commerce można podjąć jedynie w oparciu o comie-
sięczne raporty gromadzone przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI)  
i firmę badawczą Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania 

                                                 
8  www.internetstandard.pl/news/373469/Internet.Standard.prezentuje.raport.Internet. 

2K11.html. 
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Megapanel PBI/Gemius dotyczącego pomiaru oglądalności witryn i aplikacji 
internetowych w Polsce w ramach branży e-commerce. 
 Sporządzając wykres przedstawiający popularność portali zakupów gru-
powych na rynku e-commerce, wzięto pod uwagę dane od stycznia 2011 roku. 
Prezentowane serwisy to te, którym w danym miesiącu udało zakwalifikować 
się do pierwszej dwudziestki najpopularniejszych witryn e-commerce. Ukazane 
wyniki dotyczą tzw. real users, czyli unikalnych osób, które przynajmniej raz  
w miesiącu dokonały odsłony strony w Internecie (wyniki te mogą być przesza-
cowane, np. ze względu na fakt, że część użytkowników korzysta z ofert kilku 
portali jednocześnie – por. rysunek 2). 

 
Rys. 2.  Liczba użytkowników (real users) najpopularniejszych serwisów grupowych  

w okresie styczeń–sierpień 2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Megapanel PBI/Gemius. 

 
 
 Analiza zaprezentowanych wyników potwierdza, że rynek portali zakupów 
grupowych podlega dynamicznym zmianom. W stosunku do roku 2010 liderem 
branży nadal pozostaje serwis groupon.pl. Jednak liczba jego użytkowników od 
marca 2011 roku systematycznie spada. Może to być spowodowane faktem 
rozwoju całej branży (pojawianie się coraz to nowych portali) oraz wzrostem 
popularności portali znajdujących się na kolejnych pozycjach w rankingu. Za-
obserwować można również swoistą walkę o miejsce wicelidera w tym zesta-
wieniu. Ostatecznie wygrywa citeam.pl, spychając Grupera na trzecie miejsce. 
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Czwarty zaprezentowany serwis mydeal.pl tylko w dwóch miesiącach analizo-
wanego okresu zakwalifikował się do pierwszej dwudziestki.  
 Podsumowując zagadnienie portali zakupów grupowych i ich znaczenia na 
rynku e-commerce, warto przytoczyć opinie specjalistów w tym zakresie. To-
masz Karwatka – prezes zarządu firmy Divante specjalizującej się w komplek-
sowej realizacji e-commerce –powiedział, że „jeszcze dwa lata temu wszyscy 
mówili, że w e-commerce nie da się już nic wymyślić. Tymczasem dziś jest to 
chyba najgorętszy obszar branży interaktywnej9. Z kolei Kamil Kaniuk z agre-
gatora zakupów grupowych GoDealla.pl stwierdził, że jesteśmy świadkami 
narodzin i rozwoju (określeniem marketerów) tzw. niebieskiego oceanu, czyli 
nowej przestrzeni rynkowej. Okazuje się, że dzięki portalom zakupów grupo-
wych został uwolniony nowy popyt, a firmy przystąpiły do zaciętej walki kon-
kurencyjnej10. 

3. Usługi turystyczne jako przedmiot transakcji portali zakupów grupo-

wych  

 Badania przeprowadzone przez serwis GoDealla.pl będący najpopularniej-
szym agregatorem zakupów grupowych (jedynym w zestawieniu Megapanel 
PBI/Gemius) ukazują wysoką pozycję turystyki wśród wszystkich ofert poja-
wiających na stronach portali oferujących kupony zniżkowe11. Pod względem 
liczby ofert dostępnych dla kupujących zajmuje ona w poszczególnych miesią-
cach wysoką lokatę bliską pierwszej piątki lub znajduje się w pierwszej piątce 
(za kategoriami: zdrowie i uroda, kursy i szkolenia, kultura i rozrywka, sport  
i rekreacja oraz restauracje i hotele). Średnia wartość kuponu dotycząca ofert  
z zakresu turystyki wyniosła 472 zł i była najwyższa w stosunku do pozostałych 
kategorii, znacznie zawyżając średnią (178 zł). Oferty z turystyki były jednymi 
z najbardziej poszukiwanych (słowo „turystyka” znalazło się na trzecim miesjcu 
wśród najpopularniejszych wpisywanych tagów w wyszukiwarce ofert GoDeal-
li) i są blisko czołówki wśród najbardziej pożądanych kategorii oferowanych 
przez portale zakupów grupowych (piąte miejsce – por. rysunek 3). 

                                                 
9  Tamże, s. 4. 
10  Tamże. 
11  www.godealla.pl/blog/365-dni-zakupow-grupowych-w-polsce, 10.11.2011. 
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Rys. 3.  Najbardziej pożądane kategorie produktów w ofertach portali zakupów grupo-

wych 

Źródło:  raport serwisu GoDealla nt. badania preferencji klientów zakupów grupowych 
w Polsce www.bondstreet.pl/jak-polacy-korzystaja-z-serwisow-grupowych-
raport-godealla-pl, 10.11.2011. 

 
 
 Wstępna analiza wyników badań prowadzonych przez autora od 6 maja do 
3 listopada 2011 roku pokazuje, że w okresie tych sześciu miesięcy za pośred-
nictwem dwóch najpopularniejszych portali zakupów grupowych: Groupona  
i Grupera, ukazało się łącznie ponad tysiąc ogłoszeń z turystyki. Klienci za po-
średnictwem tych serwisów zakupili blisko 75 tys. ofert za łączną kwotę blisko 
40 mln zł. Przy założeniu, że każda wystawiona oferta dotyczyła wyjazdu mi-
nimum dwóch osób (najczęściej występująca opcja, ale zdarzają się też produk-
ty dotyczące większej liczby uczestników), z zakupionych produktów skorzy-
stało faktycznie ponad 150 tys. osób. Średnia cena oferty wyniosła w tym okre-
sie 533 zł. Przeważała liczba ofert z 50% bonifikatą, co pozwoliło na zaoszczę-
dzenie przez konsumentów rynku turystycznego blisko 45 mln zł (wartość usług 
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w przypadku pełnej odpłatności za zakupione produkty wyniosłaby blisko 85 
mln zł). Najpopularniejsze były oferty dotyczące pobytu w kraju – stanowiły 
one blisko 80% wszystkich ukazujących się ogłoszeń. Okazji do wyjechania za 
granicę za co najmniej pół ceny było nieznacznie ponad 200, dzięki czemu 
sprzedanych zostało blisko 15 tys. ofert. Groupon jest wciąż liderem branży 
zakupów grupowych, jednak w zakresie ofert turystycznych przewaga ta jest 
mniejsza. W analizowanym półrocznym okresie portal ten sprzedał blisko 50 
tys. ofert za kwotę prawie 30 mln zł, natomiast Gruper w analogicznym okresie 
osiągnął niższą sprzedaż – ponad 25 tys. ofert i 11 mln obrotu.  
 Zaprezentowane powyżej dane w zestawieniu z łącznymi przychodami 
uzyskiwanymi z turystyki w Polsce stanowią niewielki odsetek wpływów. Na-
leży jednak pamiętać, że zaprezentowane dane dotyczą okresu półrocznego. Co 
więcej, oferty zamieszczane za pośrednictwem serwisów zakupów grupowych 
dotyczą prawie wyłącznie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, 
bez uwzględnienia pozostałych dóbr i usług konsumowanych w trakcie pobytu. 
Ponadto z usług portali korzystają jedynie wybrane podmioty rynku turstyczne-
go stanowiące niewielką część ogółu turystycznych obiektów noclegowych. 
Dlatego też próbę określenia siły oddziaływania tego nowoczesnego medium na 
wielkość popytu lepiej jest rozpatrywać z punktu widzenia mikro, tj. z poziomu 
pojedynczego przedsiębiorstwa wystawiającego swoją ofertę na stronach porta-
li. 
 Półroczne badanie podmiotów wystawiających swoje produkty na stronach 
serwisów zakupów grupowych pozwala zaobserować duże zróżnicowanie  
w liczbie sprzedawanych ofert. Jest to zdeterminowane atrakcyjnością oferty, na 
którą wpływ ma wiele czynników. Wśród najważniejszych z nich należy wy-
mienić: wielkość oferowanego rabatu, standard obiektu, jego położenie i oto-
czenie oraz dodatkowe usługi oferowane w pakiecie. Klienci poszukują ofert,  
w których – ich subiektywnym zdaniem – stosunek jakości do ceny będzie naj-
lepszy. Dlatego też rekordziści wśród podmiotów wystawiających swe oferty na 
stronach serwisów zakupów grupowych potrafią osiągnąć wynik blisko 1000 
sprzedanych ofert, jak chociażby Leo Spa w Połczynie Zdroju czy ośrodek Balt-
Tur z Jastrzębiej Góry, osiągając tym samym rekordową wartość sprzedanych 
kuponów – ponad pół miliona złotych. Blisko 30% ogółu stanowiły oferty, 
gdzie liczba zakupionych kuponów przekroczyła 100. Widać więc wyraźnie, że 
umiejętne i przemyślane wykorzystanie możliwości, jakie dają serwisy zaku-
pów grupowych, może efektywnie przyczynić się do zwiększenia ruchu tury-
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stycznego w obiekcie. Tym samym platformy te mogą się stać skutecznym na-
rzędziem marketingowym, którego głównym celem powinno być pozyskanie 
klienta. Zdarza się, co zostało zaobserwowane w trakcie sześciu miesięcy pro-
wadzenia badań, że część podmiotów czyni z portali zakupów grupowych także 
kanał sprzedaży usług. Świadczą o tym cyklicznie powtarzające się oferty wy-
branych podmiotów, które za pośrednictwem serwisów zapewniają sobie klien-
tów, np. na kolejne dwa miesiące do czasu ukazania się nowego ogłoszenia, 
minimalizując tym samym negatywne skutki sezonowości ruchu turystycznego.  

Uwagi końcowe 

 Powyższe dane liczbowe ukazują, jak silnym narzędziem oddziaływania 
na rynek turystyczny są portale zakupów grupowych. Wywierają one duży 
wpływ zarówno na cały rynek e-commerce, jak i na funkcjonowanie pojedyn-
czych przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że wystawienie oferty na stro-
nie portalu powinno stanowić jedynie element pozyskania klienta i zdobycia 
kontaktów. Zbudowaną w ten sposób bazę danych można i wręcz należy wyko-
rzystać do późniejszych działań marketingowych nastawionych na budowanie 
lojalności klienta i kreowanie stałego napływu turystów. Mimo pojawiających 
się krytycznych głosów dotyczących tej formy sprzedaży czy promocji należy 
spodziewać się dalszego rozwoju tego rynku, a kontynuowanie badań w przy-
szłości pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu, przedstawiającego rolę, jaką 
odgrywają zakupy grupowe w pobudzaniu popytu turystycznego. 
 
 

GROUP BUYING AND THEIR ROLE  

IN STIMULATING TOURISM DEMAND 

 

 

Summary 

 

 The aim of the article is to present the portals of group buying and their role in 

stimulating tourism demand. The issue of the increasing share of sales by using these 

innovative tools is now becoming an important economic issue. This article is an at-

tempt to estimate the importance of these tools on the e-commerce market and its im-
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pact on the demand. It presents the turnover in this market data based on two industry 

leaders such as Groupon and Gruper. The study uses the results of research conducted 

by the PBI Sp. z o. o. and research made by Gemius Internet Standard and the reports 

provided by the GoDealla group buying aggregator. Apart from the above analysis, 

there are also presented the raw data collected in studies conducted by the author on 

tourist services placed on the websites of the group buying portals.  

 

Translated by Michał Rudnicki 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

KRZYSZTOF SZPARA  
MAREK GWÓŹDŹ 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

WSPÓŁCZESNE FORMY TERRORYZMU  
JAKO ZAGROŻENIE DLA ŚWIATOWEJ TURYSTYKI 

Wprowadzenie  

 Zgodnie z definicją przyjętą przez WTO turystyka obejmuje ogół czynno-
ści osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodo-
wych lub innych nie dłużej niż rok (bez przerwy) poza swoim codziennym oto-
czeniem. 
 Pierwsze przytaczane w literaturze formy aktywności turystycznej miały 
miejsce już w starożytnym Egipcie i w starożytnym Rzymie. Szczególne zna-
czenie podróży w czasach rzymskich związane było z rozwojem sieci dróg  
i zajazdów, powszechnym akceptowaniem rzymskich monet i znajomością ję-
zyka łacińskiego, a także pierwszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi po-
dróżnych1. 
 Obecnie turystyka traktowana jest przez wielu jako najprężniej rozwijająca 
się dziedzina gospodarki. Od II wojny światowej następuje systematyczny 
wzrost liczby turystów. W ostatnich latach notowano na świecie od ponad 800 
do ponad 900 mln przyjazdów. Towarzyszyły temu zwiększające się wpływy  
z turystyki. 

                                                 
1  W. Kurek, Historia turystyki, w: Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2008, s. 50–65. 
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Zgodnie z prognozą rozwoju turystyki przygotowaną przez UNWTO do 2020 
roku liczba podróży na świecie ulegnie podwojeniu do 1561 mln, a wpływy 
osiągną wartość 2 bilionów USD2. 
 

 
 

Rys. 3.  Międzynarodowy ruch turystyczny na świecie i wpływy z turystyki międzyna-
rodowej w latach 1950–2009 

Źródło: opracowano na podstawie danych Światowej Organizacji Turystyki. 

 
 
 Niestety, ani w starożytności, ani w wiekach średnich, ani nigdy później 
nie udało się wyeliminować zagrożeń, które mogły dotknąć turystów. Podróżo-
wanie – oprócz wielu niekwestionowanych walorów – niestety od zawsze wią-
zało się również z wydarzeniami problemowymi, nerwowymi, niebezpiecznymi 
lub wręcz tragicznymi. 
 Największym zagrożeniem dla współczesnej turystyki jest niestabilna sy-
tuacja w wielu regionach świata powodowana przez akty terroryzmu lub kon-
flikty zbrojne o różnym podłożu. 

                                                 
2  www.intur.com.pl/trendy.htm, 11.11.2011. 
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 Wśród wielu spotykanych w literaturze definicji terrorystą najczęściej 
nazywana jest osoba, która używa siły lub przemocy przeciwko osobom lub 
własności z pogwałceniem prawa, a jej działanie ma na celu zastraszenie i wy-
muszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji 
określonych celów. 
 Z punktu widzenia turysty nie ma znaczenia, kto i w jaki sposób definiuje 
terroryzm i która ze zwaśnionych stron ma rację. Ma natomiast znaczenie fakt, 
że bezbronny turysta może nagle znaleźć się w niewłaściwym czasie i w nie-
właściwym miejscu, a jego wymarzona wycieczka może zmienić się w koszmar 
lub nawet stać się jego ostatnią imprezą. 
 Z punktu widzenia turystyki jako dziedziny gospodarki problem terrory-
zmu i konfliktów zbrojnych ma również olbrzymie znaczenie. Jakakolwiek 
bowiem destabilizacja polityczna w regionie turystycznym szybko odbija się na 
wielkości ruchu turystycznego i tym samym na przychodach z turystyki. Jest to 
szczególnie istotne dla krajów, których budżet opiera się w znacznej części na 
biznesie turystycznym. 
 Autorzy niniejszego opracowania podjęli próbę nakreślenia problematyki 
terroryzmu we współczesnym świecie i jego wpływu na rozwój turystyki.  
W sposób szczególny zwrócono uwagę na cyberterroryzm, który jest nieroze-
rwalnie związany z turystyką XXI wieku. 

1. Terroryści we współczesnym świecie 

 Jako pierwszy głośny atak terrorystyczny w XX wieku podaje się zwykle 
słynny zamach w Sarajewie, podczas którego zginął następca tronu Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego – arcyksiążę Franciszek Ferdynand. Wydarzenie to zapo-
czątkowało wybuch I wojny światowej. 
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Rys. 4. Liczba ataków terrorystycznych na świecie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie różnych źródeł. 

 
 
 Od czasu II wojny światowej liczba ataków terrorystycznych na świecie 
systematycznie rośnie. Przez dziesięciolecia brały w nich udział różne organiza-
cje i osoby, m.in.: OWP, Japońska Armia Czerwona, IRA, Czarny Wrzesień, 
Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Siły Ochotnicze Ulsteru, Abu Yusef, 
Baader-Meinhof, ASALA, Grupa Abu Nidala, Carlos, libijski wywiad, Muamar 
Kadafi, 5. batalion armii wyzwolenia, szejk Omar Abdal, sekta Aum – Najwyż-
sza Prawda, Al-Kaida, Osama Ben Laden, Hamas, Tamilskie Tygrysy, Afgański 
Front Rewolucyjny, ETA. 
 Ataki terrorystyczne przeprowadzano w różnych zakątkach świata. Przy-
kładowo w latach 70. XX wieku dotyczyły one Bliskiego Wschodu (głównie 
Izrael), Wysp Brytyjskich (zamachy IRA w Belfaście, Birmingham, Dublinie), 
Niemiec (chociaż dotyczył ataku na obywateli Izraela), Chartumu, Marsylii, 
Australii (Sydney), Mekki. 
 W latach 80. za miejsca zamachu terroryści obrali m.in.: Londyn, Bejrut, 
Wiedeń, Montreal, Monachium, Antwerpię, Ankarę, Sydney, Rzym, Berlin, 
Barcelonę, Buenos Aires. 
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 W latach 90. ataki przeprowadzono m.in.: w Rosji (Moskwa) i na Kauka-
zie (Czeczenia, Dagestan) oraz w Egipcie, USA, Wielkiej Brytanii (Londyn), 
Japonii, Indiach, Sri Lance, a także w Izraelu, Tanzanii, Kenii, Irlandii i na Ło-
twie. 
 W pierwszej dekadzie XXI wieku akty terrorystyczne dotyczyły głównie 
Iraku i Afganistanu, Pakistanu, Izraela, Kaukazu, Indii, Rosji, Sri Lanki, Turcji, 
Egiptu, a także USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Filipin, Jemenu, Kosowa, 
Angoli, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Uzbekistanu, Jordanii, Algierii, Somalii, 
Timoru Wschodniego, Białorusi, Chin i Syrii. 
 Atakowano najróżniejsze miejsca, zarówno świeckie, jak i sakralne, mili-
tarne i cywilne. Podkładano bomby lub więziono ludzi w świątyniach (cerkwie, 
synagogi, meczety), hotelach, obiektach gastronomicznych, miejscach ważnych 
z gospodarczego punktu widzenia (np. giełdy). Celem ataku były również am-
basady i konsulaty oraz centra kultury. 
 Dużym zainteresowaniem terrorystów cieszyły się zawsze miejsca, w któ-
rych mogło zginąć wiele osób, tak aby skuteczny atak szczególnie głośno odbił 
się echem w świecie (samoloty, statki, metra, pociągi, centra handlowe i finan-
sowe, bazary, ważne uroczystości). 
 Wszystkie tego typu ataki wymagają potępienia, jednak niektóre były 
szczególnie okrutne; zamachów dokonywano na autobusy szkolne, szkoły, szpi-
tale. 
 Akty terrorystyczne miały różny finał. Niekiedy udawało im się zapobiec 
w ostatniej chwili, czasami zakładnicy byli uwalniani przez odpowiednio prze-
szkolone służby. Jako przykład można tu wymienić następujące sytuacje: 

 w kwietniu 1980 roku terroryści opanowali ambasadę Iranu w Londynie 
– zakładnicy zostali uwolnieni przez jednostki SAS; 

 w grudniu 2008 roku paryska policja udaremniła zamach w galerii han-
dlowej z męską odzieżą Printemps przy bulwarze Haussmanna. Odnale-
ziono tam bomby, które miały eksplodować 17 grudnia. Do podłożenia 
bomb przyznał się Afgański Front Rewolucyjny. 

 W wielu z przeprowadzonych ataków ucierpieli jednak również turyści  
– jako przykład można wymienić m.in. następujące zdarzenia: 

 w listopadzie 1979 roku islamscy terroryści zajęli Wielki Meczet  
w Mekce pełen pielgrzymów. Podczas długiej i niezbyt efektywnie 
prowadzonej akcji uwolnienia zakładników zginęło kilkaset osób; 
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 w październiku 1985 roku płynący w rejs po Morzu Śródziemnym sta-
tek „Achille Lauro” został zajęty i porwany przez terrorystów. W czasie 
porwania zabito Amerykanina żydowskiego pochodzenia, multimilione-
ra Leona Klinghoffera, 69-letniego inwalidę poruszającego się na wóz-
ku; 

 w grudniu 1988 roku wybuchła bomba podłożona przez agentów libij-
skiego wywiadu na pokładzie Boeinga 747 linii lotniczych Pan Ameri-
can World Airways (katastrofa nad Lockerbie); 

 w kwietniu 1996 roku islamiści zastrzelili w pobliżu piramid w Gizie  
w Egipcie 18 greckich turystów, których wzięli za Izraelczyków; 

 we wrześniu 1997 roku dziewięciu niemieckich turystów i ich kierowca 
zostali zabici w zamachu przed Muzeum Egipskim w centrum Kairu; 

 w listopadzie 1997 roku dokonano ataków na turystów w Luksorze  
w Egipcie; 

 w październiku 2002 roku islamscy terroryści dokonali zamachu w ku-
rorcie Kuta na Bali (Indonezja). 

 W tabeli 1 przedstawiono wykaz wybranych, najkrwawszych ataków terro-
rystycznych. 
 

Tabela 1 

 

Najkrwawsze ataki terrorystyczne dokonane w latach 1988–2006 

 

Data 
Miejsce wyda-

rzenia 
Opis wydarzenia Liczba ofiar 

21 XII 
1988 

Szkocja, Wielka 
Brytania 

Wybuch bomby na pokładzie Boeinga 747 
linii Pan American World Airways. Samo-
lot rozbił się w Lockerbie 

Zginęło 259 osób na 
pokładzie samolotu i 
11 mieszkańców Loc-
kerbie 

18 VII 
1994 

Buenos Aires, 
Argentyna 

Wybuch bomby w Jewish Community 
Center 

Zginęło 96 osób 

19 IV 
1995 

Oklahoma, Stany 
Zjednoczone 

Wybuch bomby w samochodzie przy 
budynku federalnym 

Zginęło 168 osób 

31 I 
1996 

Sri Lanka Wybuch w Central Banku w Colombo Zginęło 90 osób 

24 II 
1996 

Colombo, Sri 
Lanca 

Eksplozja bomb w pociągu 
Zginęło 78 osób, ran-
nych 450 

28 VII 
1996 

Atlanta, Stany 
Zjednoczone 

Wybuch bomby w czasie koncertu Atlanta 
Olympic Games 

Zginęło 110 osób, 
rannych 110  
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23 XI 
1996 

Komory 
Porwany Boeing 767 etiopskich linii 
lotniczych spada do morza w pobliżu 
Komorów 

Zginęło 125 osób na 
pokładzie 

30 XII 
1996 

Indie 
Zbombardowanie pociągu przez separaty-
stów z ugrupowania Bodo 

Zginęło 300 osób 

7 VIII 
1998 

USA, Tanzania, 
Kenia 

Wybuchy w ambasadach 
Zginęły 224 osoby, 
tysiące rannych 

9 IX 
1999 

Rosja Wybuch bomby w bloku w Moskwie 
Zginęły 94 osoby, 
rannych 200 osób 

13 IX 
1999 

Rosja 
Wybuch bomby w bloku w Moskwie, 
obwiniono Czeczenów 

Zginęło 118 osób 

21 X 
1999 

Czeczenia Atak rakietowy na plac w Groznym Zginęło 110 osób 

10 
VIII 
2001 

Angola 
Zamach w pociągu pasażerskim w Luan-
dzie 

Zginęły 252 osoby 

11 IX 
2001 

Nowy Jork, 
Waszyngton, 
USA 

Atak terrorystyczny na World Trade 
Center, Pentagon, Departament Stanu w 
Waszyngtonie 

Zginęło ok. 3 tys. osób 

12 X 
2002 

Bali, Indonezja 
Zamach islamskich terrorystów w kuror-
cie Kuta na Bali 

Zginęło ok. 200 osób 

23-26 
X 
2002 

Moskwa, Rosja 

Atak czeczeńskich terrorystów na Cen-
trum Teatralne na Dubrowce i akcja rosyj-
skiego oddziału specjalnego. Ocalono ok. 
700 zakładników 

Zginęło 170 osób,  
w tym 41 terrorystów 

7 VIII 
2003 

Nadżaf, Irak 
Zamach na ajatollaha al-Hakima. Przed 
meczetem, w pobliżu bazaru, wybuchł 
samochód-pułapka 

Zginął al-Hakim  
i ponad 80 osób 

2 III 
2004 

Bagdad i Karba-
la, Irak 

Podczas ważnego dla szyitów święta 
Aszura doszło do serii wybuchów w obu 
miastach 

Zginęło ponad 180 
osób, a ponad 500 
zostało rannych 

11 III 
2004 

Madryt, Hiszpa-
nia 

Cztery eksplozje na stacjach kolejowych 
w godzinach porannego szczytu. 

Zginęło 198 osób, 
ponad 1500 rannych. 

1-3 IX 
2004 

Biesłan, Północ-
na Osetia 

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 
uzbrojeni napastnicy opanowali szkołę, 
biorąc kilkuset zakładników. Po trzech 
dniach rosyjskie służby specjalne odbiły 
szkołę 

Według oficjalnych 
danych zginęło 322 
zakładników, w tym 
155 dzieci 

23 VII 
2005 

Szarm el-Szejk, 
Półwysep Synaj, 
Egipt 

Wybuchy bomb w samochodach pułap-
kach 

Co najmniej 70 osób 
zginęło, a ponad 150 
zostało rannych 

11 VII 
2006 

Bombaj, Indie 
Wybuch siedmiu bomb. Bomby eksplo-
dowały w pociągach i na peronach stacji 
kolejowych 

Zginęło około 200 
osób, około 700 zosta-
ło rannych 

Źródło: opracowano na podstawie: www.onet.pl. 
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2. Cyberterroryzm 

 Jedną z odmian współczesnego terroryzmu jest cyberterroryzm. Termin 
ten nie jest pojęciem nowym. Cyberterroryzm jako określenie zbieżne dla prze-
strzeni cybernetycznej i terroryzmu pojawił się już w 1979 roku w raporcie  
o zagrożeniach komputerowych Szwedzkiego Ministerstwa Obrony3. Na zagro-
żenie cyberterroryzmem dosyć wcześnie zareagowały również amerykańskie 
służby wywiadowcze, które określiły cyberterroryzm jako: (…) zamierzony, 
motywowany politycznie atak na informację, system komputerowy, programy 
komputerowe i dane, którego skutkiem jest użycie przemocy wobec celów nie-
walczących przez grupy ponadnarodowe bądź tajnych agentów4. W polskiej 
literaturze cyberterroryzm określany jest jako: (…) politycznie motywowany 
atak lub groźba ataku na komputery, sieci lub systemy informacyjne w celu 
zniszczenia infrastruktury oraz zastraszenia bądź wymuszenia na rządach i lu-
dziach daleko idących politycznych i społecznych celów5. Najgroźniejsze z cy-
berataków to te, które dokonywane są na systemy nazywane infrastrukturą kry-
tyczną SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition). Należą do nich: 
systemy energetyczne, transport, systemy bankowe i finansowe, wydobycie, 
magazynowanie oraz transport surowców strategicznych, systemy zaopatrzenia 
w wodę, służby ratownicze oraz telekomunikacja6. Działania cyberterrorystów 
często skutkują destabilizacją polityczno-społeczną i ekonomiczną, a w szcze-
gólnych przypadkach mogą przyczynić się do śmierci wielu niewinnych osób. 
Pierwsze ataki cyberterrorystów odnotowano już w latach 90. XX wieku. Były 
to m.in. zamachy na internetowe serwisy informacyjne, a także groźne ataki na 
infrastrukturę Internetu. W 1995 roku w Internecie pojawiły się informacje, że 
rząd meksykański zbombardował pewne miasto, w następstwie czego zginęło 
wiele osób, a wojsko i policja miały przyczynić się do kolejnych zabójstw oraz 
gwałtów. Oczywiście informacje te okazały się fałszywe, ale pokazały, jak 

                                                 
3  Czy grozi nam cyberterroryzm?, www.konflikty.wp.pl/kat,1020225,title,Czy-grozi-nam-

cyberterroryzm,wid,11640989,wiadomosc.html, październik 2009. 
4  B. Hołyst, Cyberterroryzm, www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/ cyberterro-

ryzm, czerwiec 2010. 
5 A. Bogdół-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa in-

formacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003, s. 73. 
6  J. Kisielnicki, Cyberterroryzm jako element zagrożenia współczesnej cywilizacji, w: Cy-

berterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, red. T. Jemioła, J. Kisielnicki, K. Rajchel, Wyższa 
Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2009. 
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ogromne zagrożenie społeczne niesie za sobą cyberatak. Kolejny poważny cy-
beratak odnotowano w lutym 2000 roku – członkowie organizacji Hezbollah, za 
pomocą DoS (Denial of Service) zaatakowali i unieruchomili serwery najwięk-
szych internetowych portali: Yahoo, CNN, Amazon oraz eBay. Jednak najpo-
ważniejszy atak na funkcjonowanie Internetu odnotowano w roku 2002. Wtedy 
to cyberterroryści zaatakowali 13 podstawowych serwerów DNS (tłumaczą one 
adresy internetowe na numeryczne adresy IP). Ich całkowite zablokowanie mo-
gło spowodować zupełny paraliż Internetu. 
 Inne groźne ataki cyberterrorystów skupiają się na destabilizacji społecz-
no-politycznej wybranych państw. W 1998 roku hakerzy zagrozili atakiem na 
bankowe systemy informatyczne Indonezji, jeśli rząd nie uzna wyborów we 
Wschodnim Timorze. W roku 2001 chińscy hakerzy przeprowadzili liczne ataki 
na systemy informatyczne największych japońskich firm w odwecie za za-
ostrzenie polityki tego państwa wobec Chin. W tym samym roku liczba cyber-
ataków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami była tak duża, że nazy-
wano ją otwarcie wojną cybernetyczną7. W 2003 roku do cyberataków przyzna-
li się terroryści z Al Kaidy. Ich celem były systemy energetyczne USA i Wiel-
kiej Brytanii. Przykładem rzeczywistego cyberataku z ostatnich lat były wrogie 
działania cyberterrorystów wobec Estonii. W roku 2007 w wyniku decyzji es-
tońskich władz o przesunięciu pomnika żołnierzy radzieckich nastąpił zmaso-
wany atak na sieć informatyczną Estonii. Atak ten przeprowadzono najprawdo-
podobniej z Rosji, jednak nikt oficjalnie nie przyznał się do tych działań8. 
 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, oprócz wymiernych korzyści dla 
gospodarki państwa, niesie ze sobą również zwiększoną podatność na cyberter-
roryzm; szczególnie ataki na systemy informatyczne infrastruktury krytycznej 
pociągają za sobą ogromne skutki społeczne i stanowią jedno z największych 
zagrożeń dla współczesnego świata. 

                                                 
7  A. Janowska, Cyberterroryzm – rzeczywistość czy fikcja?, w: Społeczeństwo informacyj-

ne – wizja czy rzeczywistość, red. L.H. Haber, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004, s. 446–447. 
8  M. Fita-Czuchnowska, Świat boi się wybuchu cybernetycznej wojny, www.tech.wp.pl, 

październik 2011. 
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3. Wpływ terroryzmu na ruch turystyczny 

 Zdaniem Miki i Faracika stabilność polityczna państw i poszczególnych 
regionów turystycznych oraz bezpieczeństwo podróży są szczególnie istotne dla 
rozwoju współczesnego ruchu turystycznego. Wszelkie przejawy napięć poli-
tycznych znajdują natychmiast swe odzwierciedlenie w zmniejszeniu wielkości 
ruchu turystycznego w dotkniętych nimi krajach9. 
 Przykładowo atak terrorystyczny na Nowy Jork z 11 września 2001 roku, 
którego konsekwencją była wojna w Afganistanie, spowodował zmniejszenie 
liczby turystów odwiedzających USA o prawie 20% (z 51,238 mln turystów  
w roku 2000 do 41,218 mln turystów w roku 2003). Zmniejszenie ruchu tury-
stycznego o ponad 10 mln osób rocznie jest znacznym ciosem dla rynku usług 
turystycznych i dla budżetu, nawet tak dużego państwa, jakim są USA. Sytuacja 
taka przekłada się bowiem na straty rzędu kilkunastu mld USD rocznie. 
 Według Miki i Faracika poza Stanami Zjednoczonymi największe straty 
poniosły wówczas również inne państwa silnie uzależnione od przyjazdów tury-
stów amerykańskich, tj.: kraje muzułmańskie oraz położone z dala od najważ-
niejszych rynków wysyłających10.  
 Niestabilność polityczna szczególnie wyraźnie oddziałuje na turystykę na 
Bliskim Wschodzie. Ważnym miejscem docelowym jest tu zwłaszcza Izrael. Na 
jego terenie rozwija się turystyka religijna, ale też poznawcza i wypoczynkowa. 
Wybuch Drugiego Powstania Palestyńskiego, tzw. Drugiej Intifady, spowodo-
wał gwałtowne załamanie na tamtejszym rynku turystycznym. Wydarzenie to 
spowodowało zmniejszenie liczby turystów odwiedzających Izrael o prawie 
65% (z 2,41 mln turystów w roku 2000 do 0,86 mln turystów w roku 2002). 

                                                 
9  M. Mika, R. Faracik, Międzynarodowy ruch turystyczny, w: Turystyka, red. W. Kurek, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 66–121. 
10  Tamże. 
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Rys. 5. Przyjazdy turystyczne do Izraela w latach 1995–2005  

Źródło: M. Mika, R. Faracik, Międzynarodowy…, op. cit. 

 
 
 Niektóre obszary są szczególnie często narażone na ataki terrorystyczne. 
Ceniony ze względu na wyjątkowe walory kulturowe i wspaniałe nadmorskie 
kurorty Egipt wielokrotnie był areną tragicznych wydarzeń (rok 1997 – Luksor  
i Muzeum Egipskie w Kairze, rok 2005 – Szarm El Szejk). Na indonezyjskiej 
wyspie Bali w 2002 roku miała miejsce jedna z największych tragedii, gdy pod-
czas zamachu zginęły 202 osoby – głównie turyści zagraniczni. Zdaniem Miki  
i Faracika są to przykłady prób zdestabilizowania przez ekstremistyczne grupy 
terrorystów islamskich gospodarki w znacznym stopniu opartej na dochodach 
uzyskiwanych z turystyki11. 

                                                 
11  Tamże. 
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Rys. 6. Przyjazdy turystyczne na wyspę Bali w latach 1999–2005 

Źródło: M. Mika, R. Faracik, Międzynarodowy…, op. cit. 

 
 
 W przypadku ataków terrorystycznych w cyberprzestrzeni trudno jest 
przedstawić jednoznaczne dane liczbowe dotyczące ich konsekwencji dla go-
spodarki turystycznej. Ataki tego typu do tej pory skoncentrowane były głównie 
na innych celach. Jednak waga tego problemu spowodowała, że prowadzone są 
liczne dyskusje, w których szeroko omawiane są możliwe scenariusze wpływu 
użycia cyberataku na kluczowe dziedziny funkcjonowania państwa. Podkreśla 
się, że turystyka jest jedną z najwrażliwszych na destabilizację części gospodar-
ki, dlatego też cyberterroryzm skierowany na infrastrukturę krytyczną SCADA 
może mieć bezpośredni wpływ na jej funkcjonowanie. 

Uwagi końcowe 

 Konflikty zbrojne i terroryzm są niewątpliwie plagą współczesnego świata. 
Turystyka jest bardzo wrażliwa na wszelkie napięcia i coraz częstsze w niektó-
rych rejonach świata przejawy agresji. Wyraźnie zmniejsza się w takich miej-
scach ruch turystyczny, i – co za tym idzie – ograniczone zostają dochody  
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z tego tytułu. Tracą na tym wszyscy: biura podróży, pośrednicy, agenci, gesto-
rzy bazy noclegowej i gastronomicznej, przewoźnicy, piloci i przewodnicy, 
sprzedawcy i producenci pamiątek i wiele innych grup działających w biznesie 
turystycznym. Turyści tracą natomiast: czas, nerwy, pieniądze, bagaż, a czasami 
to, co najcenniejsze – czyli zdrowie i życie. Szczególnie wrażliwe na negatywne 
skutki ataków terrorystycznych są kraje monokultury turystycznej. 
 Turyści nie są w stanie przewidzieć ataku terrorystycznego, nie wiedzą 
również, gdzie i kiedy wybuchnie jakiś nowy konflikt zbrojny i czy zostanie 
przeprowadzony cyberatak. Powinni oni jednak zminimalizować ryzyko nie-
bezpiecznej dla siebie sytuacji poprzez analizowanie dostępnych na ten temat 
materiałów. Duża w tym również rola biur turystycznych, od których oczekuje 
się rzetelnego poinformowania o istniejących zagrożeniach. 
 Ważne również, aby nie prowokować zagrożeń poprzez nieodpowiednie 
zachowanie czy ubiór. Należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu  
i pamiętać o starej rzymskiej zasadzie, że nieznajomość prawa nie tłumaczy. 
Niestety wielu turystów o tym zapomina, widać to choćby po zwiększonej licz-
bie interwencji polskich placówek dyplomatycznych w czasie ramadanu12. 
 Ataki terrorystyczne były, są i zapewne niestety będą dotykały osób po-
dróżujących po świecie. Ważne, aby spotykały się ze zdecydowaną i szybką 
reakcją służb do tego celu powołanych. Każdy terrorysta i jego mocodawca 
musi wiedzieć, że będzie ścigany w każdym cywilizowanym państwie świata,  
a kara będzie nieuchronna. 
 Aby jednak zakończyć te rozważania pozytywnym akcentem, warto zwró-
cić uwagę na fakt, że w państwach dotkniętych atakami terrorystycznymi mimo 
wszystko obserwowane jest szybkie odradzanie się przyjazdowego ruchu tury-
stycznego. 
 
 

                                                 
12  L. Olchowik, MSZ ostrzega, „Poznaj Świat” 1997, nr 4 (486), s. 73–75. 
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MODERN FORMS OF TERRORISM AS A THREAT  

TO THE GLOBAL TOURISM 

 

 

Summary 

 

 A terrorist is a person who uses force or violence against persons or property with 

outrage, and his action is aimed to extortion and intimidation of any population group or 

country on the way to achieving the specific targets or concessions.  

 Currently tourism is treated as the most dynamically developing branch of the 

global economy. Since II World War systematic growth of tourists number is noted. In 

recent years, it was from several dozen to more than eight hundred nine million arrivals 

worldwide. This was accompanied by increasing income from tourism. Unfortunately, 

together with this, number of terrorist attacks and cyber attacks constantly increasing. 

 Information society development together with tangible benefits for the country's 

economy also brings increased vulnerability to cyber terrorism. In particular, attacks on 

critical infrastructures of information systems are threaten as a source of enormous 

social impact and currently are one of the biggest threats to the modern world. 

 Political stability of counties as well as particular touristic areas and safety of 

journey are crucial for current tourism development. Any political tensions are imme-

diately reflected in the reduced volume of tourist traffic in the affected countries. This 

applies in particular to the so-called "tourist monocultures"- countries that are characte-

rized by a large share of revenue from tourism in their GDP. 
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KARTA TURYSTYCZNA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE 
AKTYWOWANIA POPYTU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

 Rozwój turystyki krajowej i zagranicznej, duży potencjał tego sektora 
usług oraz szerokie oddziaływanie turystyki na inne sektory gospodarki – za-
równo krajowej, jak i regionalnej – sprawiają, że turystyka jest bardzo istotnym 
czynnikiem aktywizacji gospodarczej regionów. W sposób wielowymiarowy 
wpływa ona na regiony, zmieniając zarówno ich wizerunek, jak i sytuację spo-
łeczno-gospodarczą1. Aktualnie we wszystkich strategiach województw w Pol-
sce oraz coraz większej liczbie strategii tworzonych na szczeblach powiatów,  
a nawet gmin uwzględnia się turystykę jako obszar strategicznego wzrostu, 
konkurencyjności i spójności rozwoju danego regionu2. Główną przyczyną za-
interesowania samorządów lokalnych problematyką rozwoju turystyki jest do-
strzeżenie możliwości uzyskiwania przychodów z prowadzenia działalności 
turystycznej. Aby jednak te dochody osiągnąć i je zwiększać, należy dążyć do 
wzrostu liczby przyjazdów turystycznych i wydłużać czas pobytu turystów  

                                                 
1  Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, red. M. Bednarczyk, 

CeDeWu, Warszawa 2011, s. 7. 
2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2009, s. 396–398. 
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w określonych destynacjach3. Władze Częstochowy już od wielu lat podejmują 
próby zwiększenia liczby turystów przyjeżdżających do miasta oraz wydłużenia 
ich pobytu. Niestety, są one wciąż zbyt mało skuteczne. Czy zatem pomysł 
karty turystycznej rozwiąże ten problem? Odpowiedź na to pytanie stanowi 
podstawowy problem poniższego opracowania.  

1. Częstochowa jako ośrodek turystyczny 

 Częstochowa to specyficzny ośrodek turystyczny, którego symbolem roz-
poznawczym na arenie międzynarodowej jest jasnogórski klasztor. Taka sytu-
acja determinuje wiele zjawisk związanych z szeroko rozumianą gospodarką 
turystyczną. Częstochowa jest ośrodkiem pątniczym, handlowym i turystycz-
nym, w którym wyjątkowo wcześnie zawiązała się więź pomiędzy wymienio-
nymi cechami. Tym samym zdeterminowały one rozwój ośrodka miejskiego, 
tak samo jak jego położenie geograficzne. 
 Pod względem atrakcji turystycznych w Częstochowie występuje znaczący 
schematyzm. Większość turystów zna jedynie klasztor z przyległościami. Próbą 
zmiany środka ciężkości pod względem atrakcyjności turystycznej było włą-
czenie niektórych obiektów z terenu miasta Częstochowy do Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. Jednak mimo to Częstochowa nadal po-
strzegana jest przez turystów w znacznej mierze jako ośrodek życia religijnego. 
Z tego powodu ponad połowa osób przybywających do miasta przyjeżdża  
w celach duchowych i realizuje je w trakcie wizyty na Jasnej Górze. Klasztor 
jasnogórski jest znakiem rozpoznawczym Częstochowy od dawien dawna, co 
potwierdzają skojarzenia turystów z miastem4. Należy jednak stwierdzić, że 
choć środek ciężkości w dziedzinie turystyki w Częstochowie nadal spoczywa 
na Jasnej Górze, to miasto stara się zapewniać turystom również inne atrakcje  
i zajęcia, dzięki czemu turyści mogą również odwiedzać muzea i galerie sztuk. 
Dość silnymi markami są również dwa częstochowskie kluby: AZS i Włók-
niarz. Jeżeli chodzi o częstochowskie imprezy cykliczne, to z pewnością należy 
tu wymienić: Dożynki Jasnogórskie i Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Ma-

                                                 
3  Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008, s. 164–177. 
4  J. Owsiak, J. Sewerniak, W. Bartoszewicz, B. Radkowska, Badania i analiza ruchu piel-

grzymkowo-turystycznego dla miasta Częstochowy, Instytut Turystyki, Warszawa/Toruń 2006. 
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ter”. Zarówno wymienione zespoły, jak i wydarzenia kulturalne zapewniają 
Częstochowie turystów przybywających specjalnie na mecze obu drużyn czy 
też na wspomniane imprezy kulturalne. 
 Częstochowę charakteryzuje ponadto dość mało zróżnicowana baza nocle-
gowa (tabela 1), co ściśle wynika z charakteru odwiedzających ją turystów, 
którzy szukają albo obiektów o wysokim standardzie, albo też tanich – pozwa-
lających na nocleg z własnym ekwipunkiem. 
 

Tabela 1  

 

Obiekty noclegowe na terenie Częstochowy 

 
Rodzaj obiektu Liczba 

Hotele *** 6 
Hotele ** 7 
Hotele * 1 
Motele 2 
Pensjonaty 1 
Kempingi 1 
Pokoje gościnne 9 
Pozostałe obiekty 7 
Razem 18 

Źródło:  opracowanie własne: na podstawie Miejskiego Systemu Informacji Turystycz-
nej. 

 

2. Profil turysty odwiedzającego Częstochowę 

 Aby sprawdzić, w jakim zakresie karta turystyczna może stać się skutecz-
nym narzędziem aktywowania popytu turystycznego, istotne jest poznanie pro-
filu turysty oraz potrzeb i oczekiwań odwiedzających miasto.  
 Na postawie badań, które przeprowadzono w związku z pracami nad Stra-
tegią Promocji Turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010–2015, można 
określić profil turysty odwiedzającego to miasto5. Z wyników badań zaprezen-
towanych w wyżej wymienionym dokumencie wynika, że Częstochowa jest 

                                                 
5  Strategia Promocji Turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010–2015. 
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odwiedzana najczęściej przez osoby w wieku 25–40 lat (47%) (rysunek 1). 
Warto również zwrócić uwagę na dosyć dużą grupę turystów w wieku 15–24 
lata, gdyż w większości jest to młodzież szkolna przyjeżdżająca w grupach zor-
ganizowanych. 
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Rys. 1. Struktura wieku odwiedzających Częstochowę 

Źródło: Strategia promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010–2015. 

 
 
 Jeśli chodzi o wykształcenie turystów przyjeżdżających do miasta, to są to 
najczęściej osoby z wykształceniem średnim, choć warto zwrócić uwagę na 
udział procentowy osób z wykształceniem zawodowym i wyższym (rysunek 2). 
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Rys. 2. Struktura wykształcenia odwiedzających Częstochowę 

Źródło: Strategia promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010–2015. 
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 Częstochowa jest miastem najczęściej odwiedzanym przez Polaków (pra-
wie 99%), rzadziej przez obcokrajowców. Turyści krajowi są najczęściej 
mieszkańcami województwa śląskiego oraz województw ościennych z Polski 
południowej i centralnej. Wśród turystów odwiedzających miasto najliczniejszą 
grupę stanowią mieszkańcy wsi. Jednocześnie, co warto zauważyć, są to osoby 
przyjeżdżające do miasta w celach handlowych i biznesowych kilka lub kilka-
naście razy w roku. W mniejszym stopniu są to turyści będący mieszkańcami 
dużych miast. 
 Wielkość dochodu przypadającego na jednego członka rodziny przeciętne-
go turysty odwiedzających miasto waha się średnio w granicach 500–800 zł, co 
wskazuje na niską dochodowość tychże osób. Dane te wskazują również na 
ograniczone wydatki tychże turystów związane z pobytem w mieście. 
 Turyści – zarówno krajowi, jak i zagraniczni – przybywają do miasta naj-
częściej w grupach zorganizowanych, przy czym – jeśli chodzi o turystów kra-
jowych – dość częste są również przyjazdy indywidualne. W przypadku krajo-
wych grup turystów organizatorami ich przyjazdów są najczęściej parafie lub 
kościoły, co implikuje również cel przybycia do Częstochowy. Organizatorami 
przyjazdów do miasta (rysunek 3) są również szkoły. Jeśli zaś chodzi o organi-
zację przyjazdów do miasta zorganizowanych grup zagranicznych, to dominują 
tu biura podróży.  
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Rys. 3. Organizator przyjazdów turystycznych do Częstochowy 

Źródło: Strategia promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010–2015. 

 



Ewa Wszendybył-Skulska, Stefan Nowak 118 

 Trzy najważniejsze powody, dla których turyści przyjeżdżają do miasta, są 
następujące (rysunek 4): 

 cel religijny i pielgrzymkowy, 
 odwiedziny krewnych i znajomych, 
 zakupy. 

 Dopiero na czwartym i piątym miejscu na liście znajdują się zwiedzanie 
zabytków i walorów miasta. 
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Rys. 4. Cele przyjazdów turystycznych do Częstochowy 

Źródło: Strategia promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010–2015. 

 
 
 Biorąc pod uwagę długość pobytu turystów w mieście (rysunek 5), należy 
zauważyć dominującą grupę osób decydujących się na pobyt jednodniowy bez 
noclegu (86,7%). Jedynie jedna trzecia przybywających do miasta turystów 
korzysta z noclegu i to najczęściej (prawie 56,3%) u rodziny lub znajomych. 
Rzadkością są noclegi w hotelach, motelach i zajazdach.  
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Rys. 5. Długość pobytu turystów w Częstochowie 

Źródło: Strategia promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010–2015. 

 
 
 Jak wynika z zaprezentowanych danych, turysta przyjeżdżający do Czę-
stochowy pozostaje w mieście przez kilka godzin, rzadko korzysta z noclegu, co 
skutkuje również mniejszymi wydatkami, jakie ponosi z tytułu odwiedzin mia-
sta. Najczęstszym motywem przyjazdów turystycznych do Częstochowy jest 
motyw religijny. Jeśli chodzi o turystów przyjeżdżających z zagranicy, to dla 
nich wizyta w mieście ma charakter tranzytowy i ogranicza się do kilkugodzin-
nego zwiedzania Jasnej Góry, konsumpcji posiłku i wyjazdu do innych miast 
Polski.  
 Wśród najczęściej zgłaszanych potrzeb i oczekiwań turyści odwiedzający 
Częstochowę wymieniają6:  

 rozszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta; 
 zwiększenie ilości atrakcji dla młodzieży; 
 zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta; 
 zwiększenie liczby informacji o atrakcjach miasta i regionu, w tym 

również imprez kulturalnych; 
 poprawę oferty obiektów kulturalnych; 
 zwiększenie liczby rozrywek w mieście; 
 lepszy i łatwiejszy dostęp do muzeów, głównie jasnogórskich; 

                                                 
6  Strategia promocji turystycznej miasta Częstochowy na lata 2010–2015. 
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 organizację masowych imprez kulturalnych, plenerowych i sportowych 
na terenie miasta oraz regionu. 

3. Częstochowska karta turystyczna na tle innych tego typu 

 Podstawowym problemem Częstochowy jako ośrodka turystycznego jest 
to, że od wielu już lat, mimo ciągłego rozbudowywania oferty turystycznej, 
miasto nie potrafi zatrzymać przyjezdnych na dłużej niż kilka godzin (profil 
turysty). Spowodowane jest to między innymi brakiem spójnej oferty turystycz-
nej miasta. Dotychczasowe próby uatrakcyjnienia oferty miasta dotyczące 
zwiększenia liczby atrakcji nie były wystarczające. Brakowało w nich współ-
pracy wszystkich podmiotów współtworzących produkt turystyczny miasta, 
składający się nie tylko z oferty klasztoru jasnogórskiego.  
 Jednak w ostatnim czasie pojawił się pomysł na uatrakcyjnienie produktu 
turystycznego miasta, budowany w oparciu o współpracę wszystkich podmio-
tów zainteresowanych i powiązanych z turystyką w mieście. Jest nim opraco-
wanie i wdrożenie karty turystycznej na wzór kart tego samego typu dostępnych 
już w wielu miastach Polski.  
 Celem wprowadzenia częstochowskiej karty turystycznej jest wzrost popy-
tu turystycznego wynikający ze zwiększenia ruchu turystycznego zarówno 
wśród mieszkańców, jak i turystów, wygenerowany dzięki promocji atrakcji  
i produktów turystycznych oferowanych nie tylko przez samo miasto, ale rów-
nież jego okolice. Podobnie jak i w innych miastach Polski karta ta obejmować 
będzie system zniżek promujących obiekty i atrakcje, zachęcając do skorzysta-
nia z oferty noclegowej i gastronomicznej regionu (tabela 2). 
 Jak widać z poniższego zestawienia, rozwiązania przyjęte przez Często-
chowską Organizację Turystyczną przy opracowywaniu częstochowskiej karty 
turystycznej są w dużym stopniu zbieżne z tymi, jakie przyjęły inne miasta Pol-
ski. Jeśli chodzi o kwestię ceny karty, to wydaje się ona być dostosowana do 
możliwości turystów i odwiedzających. Cena kart jest różna w poszczególnych 
miastach, co wynika również ze średnich wydatków turystów. Dla przykładu 
średni dzienny wydatek turysty odwiedzającego Częstochowę to kwota 215 zł, 
natomiast w Krakowie jest to kwota w wysokości 430 zł7. Nie dziwi więc, że 

                                                 
7  Dane Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Krakowa. 
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najwyższa cena karty obowiązuje właśnie w Krakowie. Zastanawiająca jest 
natomiast cena częstochowskiej karty, która jest identyczna z ceną karty war-
szawskiej, a przecież turyści przyjeżdżający do stolicy wydają znacznie więcej 
na swój pobyt niż ci odwiedzający Częstochowę. Podyktowane jest to nie tylko 
dłuższymi pobytami turystów w stolicy (2–3 dni), ale i innym profilem odwie-
dzających – o znacznie zasobniejszym portfelu8.  
 Ponadto warto zauważyć, że częstochowska karta turystyczna dostępna 
jest w dwóch wersjach cenowych (normalna i ulgowa), podobnie zresztą jak  
i karta trójmiejska. Jest to głównie odpowiedź na oczekiwania młodzieży postu-
lującej wobec miasta większą dostępności atrakcji dla nich przewidzianych.  
Z roku na rok rośnie w Częstochowie liczba młodych turystów (poniżej 25. 
roku życia), a więc grupy coraz bardziej świadomej i wymagającej atrakcyjnej 
oferty turystycznej. Młodym ludziom przyjeżdżającym do tego miasta nie wy-
starczy pobyt na Jasnej Górze – chcą oni poznać także inne atrakcje, szczegól-
nie te związane ze sportem. 
  Jeśli chodzi o zakres oferty, jaka będzie zawarta w częstochowskiej karcie 
turystycznej, to propozycje są podobne do tych prezentowanych w innych mia-
stach, tzn. skupia ona wszystkie atrakcje miasta, całą jego infrastrukturę. Na 
podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2 widać, że im więcej atrakcji 
znajduje się w danym mieście, tym szersza jest oferta karty. Jedyny wyjątek 
stanowi tutaj Warszawa, jednak należy zauważyć, że większość turystów od-
wiedzających stolicę stanowią biznesmeni, którzy nie są zainteresowani naby-
waniem karty turystycznej, gdyż stać ich na korzystanie z oferty turystycznej 
miasta po standardowych cenach albo też wszystkie ich wydatki pokrywane są 
przez delegujące firmy.  
 Kolejnym aspektem porównawczym są miejsca kupna poszczególnych 
kart, w tym karty częstochowskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że są to 
miejsca najbardziej znane oraz najczęściej odwiedzane przez turystów.  
 Warto podkreślić, że zarówno w zakresie możliwości, jaką będzie dawała 
karta potencjalnym i faktycznym turystom lub odwiedzającym, jak i miejsc,  
w których będzie możliwy jej zakup, będzie ona stanowić spójny produkt tury-
styczny, którego podstawą tworzenia jest współpraca.  
 

                                                 
8  Turystyka w województwie mazowieckim w 2010 r., GUS. 
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Tabela 2 

 

Porównanie wybranych kart turystycznych w kraju 

 
 Cena karty Oferta Miejsca kupna 

Poznańska 
Karta Tury-
styczna 

1-dniowa – 30 zł 
2-dniowa – 40 zł 
3-dniowa – 45 zł 

 bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej; 
 wstęp wolny do większości muzeów w Pozna-

niu; 
 zniżki w obiektach sportowo-rekreacyjnych (od 

20% do 50%); 
 zniżki do Palmiarni i Zoo; 
 zniżki w hotelach i restauracjach (od 5% do 

20% rabatu); 
 (w sumie ponad 60 atrakcji turystycznych). 

 Centrum Infor-
macji Miejskiej, 

 Centrum Infor-
macji Turystycz-
nej, 

 Dworzec Główny 
PKP, 

 wybrane hotele. 

Szczecińska 
Karta Turysty 

1-dniowa – 15 zł 
3-dniowa – 25 zł 

 darmowe przejazdy komunikacją miejską, 
wstępy do klubów i dyskotek; 

 zniżki na wstępy do wszystkich oddziałów 
Muzeum Narodowego oraz Muzeum Techniki 
i Komunikacji; 

 darmowy gadżet pamiątkowy ze Szczecina; 
 darmowy Internet w wybranych miejscach; 
 możliwość zakupu biletów ulgowych do 

Filharmonii Szczecińskiej, teatrów, galerii, wy-
branych atrakcji turystycznych, m.in.: parku li-
nowego, Eksperymentarium Eureka, wieże wi-
dokowe, rejsy statkami wycieczkowymi, loty 
widokowe balonem; 

  rabaty w hotelach i restauracjach, rabaty na 
zwiedzanie Szczecina i przejazdy do Berlina, 
wypożyczanie sprzętu wodnego i wycieczki ka-
jakowe. 

 Centrum Infor-
macji Turystycz-
nej, 

 Centrum Infor-
macji Kulturalnej 
i Turystycznej, 

 Punkt Informacji 
Turystycznej na 
dworcu PKP. 

Gdańsk-Sopot-
Gdynia-Plus 
Karta Turysty 

opcja max  
1-dniowa  
Normalna – 45 zł 
ulgowa – 25 zł 
3-dniowa  
normalna – 75 zł 
ulgowa – 45 zł 
 
opcja standard 
(bez biletu na 
komunikację 
miejską): 
1-dniowa  
Normalna – 22 zł 
ulgowa – 15 zł  
3-dniowa  
Normalna – 35zł 
Ulgowa – 22 zł 

 darmowe przejazdy komunikacją miejską w 
Trójmieście i metropolii na wszystkich trasach; 

 bezpłatny przejazd Szybką Kolejką Miejską (od 
Pruszcza Gdańskiego do Wejherowa); 

 bezpłatny dojazd do Lotniska w Rębiechowie; 
 wstęp do muzeów i Zoo za darmo i bez kolejek; 
 200 zniżek (miejsca noclegowe, spektakle, 

koncerty, wystawy, restauracje, puby, kluby 
bowlingowe, spa, fitness, kino 5D, tory kartin-
gowe, aquapark); 

  ze zniżek można też korzystać przy zakupie 
biżuterii w gdańskich galeriach bursztynu. 

 Lotnisko im. 
Lecha Wałęsy, 

 Dworzec PKP, 
 Gdańskie Cen-

trum Informacji 
Turystycznej, 

 PTTK oddział  
w Gdańsku. 

Warszawska 
Karta Turysty 

1-dniowa– 20 zł  zniżki do 130 podmiotów (muzea, galerie, 
hotele, kluby, teatry, restauracje i wiele innych). 

 Pałac Kultury  
i Nauki, 

 Lotnisko im. 
Chopina, 

 Rynek Starego 
Miasta, 

 Dworzec War-
szawa Centralna. 

Krakowska 
Karta Turysty 

2-dniowa – 50 zł 
3-dniowa – 65 zł 

 bezpłatne przejazdy w autobusach i tramwajach 
miejskich; 

  bezpłatne wstępy do 30 muzeów krakowskich; 
 zniżki w niektórych hotelach i restauracjach. 

 zakup on line na 
stronie www. 
krakowcard.com, 

 specjalne punkty 
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sprzedaży, 
 specjalne auto-

maty. 
Częstochowska 
Karta Tury-
styczna 
– założenia 
wstępne 

1-dniowa 
Normalna – 20 zł,  
ulgowa – 15 zł 
2-dniowa  
Normalna – 30 zł, 
ulgowa – 25 zł 
3-dniowa 
normalna – 40 zł 
ulgowa – 35 zł 

Bezpłatne bilety do: 
 muzeów jasnogórskich; 
 muzeów i galerii miejskiej; 
 bezpłatny przejazd środkami komunikacji 

miejskiej. 
 
Wejścia z rabatem do: 
 teatru, filharmonii, kina, muzeów i galerii 

prywatnych, klubów muzycznych; 
 bazy noclegowej Częstochowy i okolic; 
 bazy gastronomicznej Częstochowy i okolic; 
 wybranych obiektów sportowych (pływalnie, 

korty tenisowe, squash itp.); 
 atrakcji turystycznych, tj. m.in. pole golfowe, 

parki linowe, kręgielnia, wspinaczka skałkowa, 
spływy kajakowe itp.; 

 kasyna; 
  rabaty w wypożyczalniach samochodów; 
 rabaty w korporacji taxi; 
 rabaty w wypożyczalniach sprzętu sportowego 

i turystycznego, 

 punkt sprzedaży 
CzOT w Miej-
skim Centrum 
Informacji Tury-
stycznej, 

 Jasnogórskie 
Centrum Infor-
macji, 

 muzea i galerie, 
 obiekty nocle-

gowe, 
 dworzec PKP, 
 inni chętni 

gestorzy atrakcji 
turystycznych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi końcowe 

 Wprowadzanie do powszechnego użytku kart turystycznych ma na celu 
aktywizację ruchu turystycznego. Jak pokazuje przykład częstochowskiej karty 
turystycznej, cel ten będzie miał zasadnicze znaczenie dla miasta i całego regio-
nu. Dzięki promocji tego rozwiązania odwiedzający miasto będą mieli możli-
wość pełniejszego poznania regionu, który dotychczas kojarzony był głównie 
przez pryzmat Jasnej Góry. Jednocześnie najważniejsza atrakcja turystyczna 
miasta wciąż będzie częścią spójnego produktu turystycznego. Oddanie do dys-
pozycji odwiedzających rozwiązania, jakim jest karta turystyczna, będzie sta-
nowiło niewątpliwie zachętę do pozostania w Częstochowie dłużej niż tylko 
kilka godzin. To z kolei wpłynie na zwiększenie wydatków turystów oraz do-
chodów podmiotów, z których usług będą oni korzystać. Tego typu inicjatywy 
bazujące na połączeniu sił i możliwości wszystkich zainteresowanych rozwo-
jem turystyki dają faktyczne możliwości do pobudzania popytu turystycznego 
miast i ich okolic. 
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TOURIST CARD AS AN EFFECTIVE TOOL  

OF TOURISM DEMAND ACTIVATION 

 

 

Summary 

 

  The article aims to present the concepts of the Częstochowa tourist card as a way 

of activating tourism demand. A number of cities and regions across the country are still 

searching for some pioneer ways to encourage new visitors to come and extend their 

stay. Every year Częstochowa is visited by great deal of tourists, mainly pilgrims, co-

ming here from every corner of the world. Yet for years the city has struggled with the 

problem of short stays in town. It in principle refers to those wishing to pay a visit to the 

Marian Shrine. It results from the fact that Częstochowa is seen through the prism of the 

Jasna Góra Monastery, and visits are limited only to visiting the place. Lack of a cohe-

rent tourist offer has so far been the primary cause of short stays in the city. The Czę-

stochowa tourist card seems to become a chance for a change and might be an effective 

tool used in order to activate tourist traffic and thus to stimulate demand for tourism. 

 

Translated by Marta Kula 

 



 

 

 

 

 

 

 

DETERMINANTY POPYTU TURYSTYCZNEGO  

W ASPEKCIE FORM I RODZAJÓW TURYSTYKI 
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

POPYT TURYSTYCZNY NA PRZYKŁADZIE TORUNIA  
JAKO MIEJSCA DOCELOWEGO 

Wprowadzenie  

  Gospodarka turystyczna staje się coraz istotniejszą częścią całego procesu 
gospodarczego. Ta tendencja jest zauważalna zarówno w skali globalnej, naro-
dowej, jak i regionalnej oraz lokalnej. Poszczególne miejsca docelowe w tury-
styce, chcąc wykorzystać szanse społeczno-ekonomiczne, jakie stwarza ten 
sektor, powinny w coraz bardziej profesjonalny sposób analizować ekonomicz-
ne aspekty zjawiska, jakim jest turystyka. Jednym z możliwych i niezbędnych 
aspektów badania turystyki od strony ekonomicznej jest – podobnie jak w in-
nych obszarach gospodarki rynkowej – badanie popytu turystycznego. Miasto 
Toruń – między innymi z racji bogactwa różnorodnych atrakcji antropogenicz-
nych – jest niewątpliwie ważną w skali Polski (być może nie tylko) destynacją 
turystyczną. Z drugiej strony gospodarka turystyczna jest coraz bardziej znaczą-
cą częścią realnych procesów gospodarczych w tym mieście. 
  Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów metodologicznych 
analizy popytu turystycznego w Toruniu oraz przedstawienie struktury realizo-
wanego popytu i szacunku jego wielkości. 
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1. Popyt turystyczny 

  Złożoność i różnorodność zjawiska, jakim jest turystyka, w tym jej aspek-
tów ekonomicznych, sprawia, że badanie turystyki może i powinno być reali-
zowane z różnych punktów widzenia.  
  W gospodarce rynkowej popyt jest elementarną kategorią i jednym z pod-
stawowych obszarów badawczych. Jedną z możliwych metod badawczych po-
pytu turystycznego proponuje Rachunek Satelitarny w Turystyce; jego polską 
adaptację zobrazowano na rysunku 1. W pewnej korespondencji z powyższym 
sposobem postrzegania popytu turystycznego pozostaje stwierdzenie  
R.Ch. Milla, który – opisując system turystyczny – widzi wzajemną zależność 
motywów podróżowania, miejsca docelowego, marketingu i popytu1. 
 R.W. McIntosh – wychodząc od podstawowej definicji ekonomicznej po-
pytu – dodaje, że w turystyce popyt dotyczy/odnosi się do określonego miejsca 
docelowego2. 

 
Rys. 1. Rachunek satelitarny w turystyce 

Źródło: Rachunek satelitarny turystyki dla Polski3. 

                                                 
1  R.Ch. Mill, The Tourism System An Introductory Text, Prentice-Hall International, New 

Jersey 1992, s. 10–11. 
2  R.W. McIntosh, Tourism, Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons, New 

York 1995, s. 297. 
3  Rachunek satelitarny turystyki dla Polski, Ministerstwo Sportu i Turystyki, red. E. Dzie-

dzic, Warszawa 2008. 
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 D. Milewski i K. Orfin przy definiowaniu popytu i jego mierników piszą 
między innymi o wydatkach turystów na różne dobra i usługi turystyczne,  
o badaniach wielkości ruchu turystycznego, ale także o motywach4. Powyższe 
definicje popytu dają przesłanki do przedstawionego dalej sposobu analizowa-
nia popytu turystycznego w odniesieniu do Torunia.  
  Ze względu na ograniczony dostęp do informacji (danych statystycznych), 
analizę popytu turystycznego w Toruniu ograniczono do części „konsumpcja 
turystyczna”, a w ramach konsumpcji – do wydatków turystów (i odwiedzają-
cych jednodniowych) krajowych i zagranicznych przyjeżdżających do Torunia. 
Nie uwzględniono pozostałych przejawów popytu, czyli m.in.: popytu miesz-
kańców Torunia na turystykę wyjazdową, popytu urzędu miasta i innych jedno-
stek na konsumpcję zbiorową w turystyce (na przykład na usługi informacji 
turystycznej), popytu inwestycyjnego (np. budowa hoteli w Toruniu). Podsta-
wowym źródłem danych statystycznych jest monitoring ruchu turystycznego  
w Toruniu („Turystyczny Toruń”). Badania realizowane były od 2005 roku 
przez Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu na zlecenie Urzędu Miasta 
Torunia. Miały one charakter wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzo-
no je na próbie 2000 osób każdego roku w okresie od maja do października, tj. 
w trakcie znaczącej dla miasta części sezonu turystycznego. 

2. Wielkość popytu turystycznego w Toruniu 

 Popyt, także w odniesieniu do turystyki, przedstawiać można zarówno  
w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Punktem wyjścia może być wielkość 
ruchu turystycznego. 
 Ze względu na system statystyki turystycznej w Polsce oraz brak możliwo-
ści realizacji badań pełnych w odniesieniu do miejsca docelowego, jakim jest 
Toruń, opierać się trzeba na szacunku wielkości tego ruchu, czyli turystyki 
przyjazdowej do Torunia. Tak zwane twarde dane to informacje GUS o udzie-
lonych noclegach5. W 2010 roku w obiektach zbiorowego zakwaterowania  

                                                 
4  D. Milewski, K. Orfin, Popyt turystyczny i rekreacyjny, w: Ekonomika turystyki i rekre-

acji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, rozdz. 6. 
5  W odniesieniu do Torunia rozbieżności między danymi GUS a danymi zebranymi bez-

pośrednio od podmiotów (liczba udzielonych noclegów) i pochodzącymi z obserwacji bezpośred-
niej (liczba obiektów) sięgały kilkunastu procent. 
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w Toruniu z noclegów korzystało ponad 210 tys. osób. W tej grupie prawie 45 
tys. stanowili obcokrajowcy. Liczba korzystających z noclegów wzrosła w la-
tach 2003–2010 prawie dwukrotnie, przede wszystkim dzięki turystom krajo-
wym. W kolejnych edycjach monitoringu turystycznego w Toruniu6 szacowano 
wielkość ruchu przyjazdowego. Szacunku dokonywano kilkoma metodami (sta-
łymi w kolejnych badaniach), bazując m.in. na: 

 informacji o udzielonych noclegach;  
 liczbie grup turystycznych zorganizowanych; 
 liczbie grup korzystających z przewodników miejskich; 
 liczbie sprzedanych biletów do różnych atrakcji turystycznych Torunia; 
 badaniach sondażowych; 
 w drugiej i następnych edycjach na wynikach poprzednich badań moni-

toringu. 
 

Tabela 1 

 

Korzystający z noclegów w Toruniu w latach 2003–2010 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 
 
 W pierwszej edycji monitoringu skrajne wartości szacunków różniły się  
w istotny sposób i wynosiły około 980 tys. w wariancie najniższym i prawie 
1 500 000 w wariancie najwyższym. Wyniki uzyskiwane z wywiadów kwestio-
nariuszowych oraz usprawnione metody uzyskiwania informacji z podmiotów 
turystycznych7 sprawiły, że skrajne wartości szacunków dla 2009 roku różniły 
się już tylko o około 50 tys. osób. Przy liczbie turystów 1 550 000 można dla 

                                                 
6  Monitoring ruchu turystycznego w Toruniu, Turystyczny Toruń, edycje 2003–2010, OIT 

Toruń. 
7  Bardzo istotnym czynnikiem było rosnące zaufanie branży turystycznej do zespołu ba-

dawczego i zapewnienie  poufności przekazywanych danych. 

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Turyści 
ogółem 121362 137963 159773 158756 175857 176777 169481 210128 
Turyści 
zagraniczni 38288 44568 49806 49026 46634 39210 33740 44780 
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tego typu badań uznać te rozbieżności za niewielkie. Mając na uwadze niedo-
skonałość początkowych szacunków, można stwierdzić, że wielkość ruchu 
przyjazdowego do Torunia nie ulegała na przestrzeni kilku ostatnich lat istot-
nym zmianom. 
 

Tabela 2 

 

Szacunek wielkości ruchu przyjazdowego do Torunia w latach 2005–2010 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie monitoringów OIT Toruń. 

 
 W turystyce – szczególnie kulturowej, która dominuje w Toruniu – waż-
nym fragmentem popytu są tak zwane wejścia do szeroko rozumianych atrakcji 
turystycznych. Dane przedstawione w tabeli 3 obrazują niestabilny popyt i nie 
pozwalają na stwierdzenie istnienia trwałej tendencji wzrostowej. 
 

Tabela 3 

 

Szacunek liczby wejść do atrakcji turystycznych w Toruniu w latach 2006–2010 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie monitoringów OIT Toruń. 

3. Wartość popytu turystycznego w Toruniu  

  Ustalona w jednostkach naturalnych wielkość popytu pozwala na określe-
nie jego wartości, wyrażonej w pieniądzu. W przeprowadzonych badaniach 
ruchu turystycznego w Toruniu pytano respondentów także o wielkość wydat-

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Turyści  1 200 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 1 500 000 1 550 000 

Lata 2006 2007 2008 2009 2010 

Turyści 331 500 390 000 580 300 602 000 511 700 
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ków ponoszonych w trakcie pobytu w tym mieście. Średnie arytmetyczne wy-
datków dla poszczególnych lat przedstawiono w tabeli 4; wartości wyrażone są 
w ujęciu nominalnym. Zatem po uwzględnieniu inflacji widoczna jest raczej 
stagnacja wydatków. 
 

Tabela 4  

 

Wydatki turystów w Toruniu w latach 2005–2010 (zł) 

 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Wydatki na jednego turystę 173 167 202 221 275 259 

Łączne wydatki turystów (mln) 207.6 180,5 323,2 353,0 426,3 414,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie monitoringów OIT Toruń. 

 
  
 Przeciętny turysta zagraniczny zostawiał w Toruniu dwa razy więcej pie-
niędzy niż turysta polski, ale w badanym okresie także te wydatki nie wykazują 
stałej tendencji wzrostowej. 

 
 

Rys. 2. Średnie wydatki turystów polskich i zagranicznych w latach 2005–2010 (zł) 

Źródło: badania OIT Toruń, Toruń 2010. 
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4. Struktura popytu 

  Jeżeli na wysokim poziomie uogólnienia główny cel przyjazdu do Torunia 
przyjmie się za tożsamy z tak zwanym rdzeniem produktu, to – poznając cel 
przyjazdu – można wnioskować co do oczekiwanych produktów, czyli na co 
wybrane segmenty turystów mogą zgłaszać popyt. 
 

 
 

Rys. 3. Deklarowany główny cel przyjazdu do Torunia w 2005 roku 

Źródło: badania OIT Toruń, Toruń 2005. 

  
 
 Dominujący powód przyjazdów to cel kulturowo-krajoznawczy – w 2005 
roku było to 65% odpowiedzi turystów polskich i 80% odpowiedzi turystów 
zagranicznych (rysunek 3); w roku 2010 było to odpowiednio 79 i 84% odpo-
wiedzi (rysunek 4). Udział tego motywu rósł systematycznie w kolejnych latach 
przyjazdów. Odwiedzenie rodziny i znajomych to drugi co do rangi motyw. 
Następne w kolejności deklarowane motywy to: przyjazdy służbowe, konferen-
cje, szkolenia. Pojawiają się też: zakupy, pielgrzymka, udział w imprezie. 
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Rys. 4. Deklarowany główny cel przyjazdu w 2010 roku 

Źródło: badania OIT Toruń, Toruń 2010. 

 
  
 Motyw przyjazdu istotnie różnicuje cele ponoszonych wydatków (rysunek 
6). Turyści przyjeżdżający z powodu kulturalno-krajoznawczego najwięcej 
wydają na gastronomię – 76 zł i noclegi – 56 zł, dalej na pamiątki – 38 zł i bile-
ty wstępu – 28 zł. Turyści „rodzinni” najwięcej pieniędzy zostawiają w obiek-
tach gastronomii i sklepach, a turyści „konferencyjni” – w hotelach i sklepach 
(rysunek 5). 
  Cel przyjazdu determinuje strukturę wydatków, ale także ich wielkość. 
Najwyższe kwoty w mieście pozostawili goście przyjeżdżający na konferencje, 
kongres, szkolenie. Średnio turysta tego segmentu zostawił w Toruniu 381,1 zł. 
Drugą pod względem wysokości poniesionych wydatków była grupa osób przy-
jeżdżająca do Torunia w celach służbowych. Statystycznie każdy turysta prze-
bywający w Toruniu służbowo wydał po 318,1 zł. Odwiedzający rodzinę, zna-
jomych znaleźli się na trzecim miejscu pod względem poniesionych w Toruniu 
wydatków i było to 258,9 zł. 
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Rys. 5. Wydatki turystów na wybrane produkty turystyczne w 2010 roku 

Źródło: badania OIT Toruń,Toruń 2010. 

 
  Na zbliżonym poziomie ukształtowały się wydatki turystów przyjeżdżają-
cych do Torunia dla zwiedzenia miasta – średnie wydatki w tej grupie wyniosły 
252,8 zł na osobę. 

 
 
Rys. 6.  Wydatki turystów na wybrane produkty turystyczne w 2010 roku, zależnie od 

celu przyjazdu 

Źródło: badania OIT Toruń, Toruń 2010. 



Andrzej Anszperger 136 

 Turyści, którzy przyjechali w celach zakupowych wydali średnio po  
240,7 zł. 
 Najniższe wydatki ponieśli uczestnicy imprez kulturalno-rozrywkowych  
– statystyczny turysta z tej grupy wydał 166,11 zł.  
  W 2010 roku około 60% turystów zagranicznych i około 40% turystów 
krajowych zgłaszało popyt na usługi noclegowe. Odsetek korzystających z noc-
legów wyraźnie wzrósł w stosunku do roku 2005 – z 43% dla turystów zagra-
nicznych i z 28% dla turystów krajowych. Zróżnicowana jest struktura form 
noclegu. Turyści zagraniczni nocowali przede wszystkim w hotelach (44%  
w ostatnich dwóch latach badania), w dalszej zaś kolejności wybierali na noc-
leg: schroniska, kemping i kwaterę prywatną (rysunek 7). Turyści krajowi rza-
dziej wybierali hotele (około 24%), w drugiej kolejności nocowali zaś w schro-
niskach i kwaterze prywatnej. Polacy, którzy zdecydowali się pozostać w Toru-
niu na noc, najczęściej nocowali u rodziny (47% nocujących) – zatem praktycz-
nie tylko połowa zgłaszała zapotrzebowanie (w znaczeniu rynkowym) na usługi 
noclegowe. Nie można mówić o popycie w przypadku nocowania u rodziny. 
Około 70% turystów zagranicznych nocujących w Toruniu zgłaszało popyt na 
usługi noclegowe w rozumieniu rynkowym. 
 

 
 

Rys. 7. Popyt zgłaszany na wybrane rodzaje zakwaterowania w latach 2009–2010 

Źródło: badania OIT Toruń, Toruń 2010. 
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 Popyt na usługi noclegowe zróżnicowany jest także zależnie od wieku 
respondentów i towarzystwa w podróży. Grupy wycieczkowe najczęściej wy-
bierały schronisko, w dalszej kolejności hotel; podróżujący z rodziną, partne-
rem, narzeczonym/ną częściej wybierali hotel niż schronisko lub kwatery pry-
watne (rysunek 8). 
 

 
 

Rys. 8.  Wybór obiektu noclegowego przez turystów krajowych w 2010 roku zależnie 
od wieku respondentów  

Źródło: badania OIT Toruń, Toruń 2010. 

  
 
 Turyści zagraniczni podróżujący z wycieczką w 74% wybierali hotel jako 
miejsce noclegu, w 55% podróżujący z partnerem, narzeczoną/ym. Z kwatery 
prywatnej najczęściej korzystali podróżujący samotnie (rysunek 9). 
 Popyt zgłaszany przez turystów w Toruniu podlega bardzo wyraźnym 
wahaniom sezonowym. Widać to także na przykładzie bazy noclegowej (rysu-
nek 10). Różnice dla „skrajnych” miesięcy sięgają kilkunastu tysięcy osób zgła-
szających popyt na usługi noclegowe. Wywołuje to oczywiście określone im-
plikacje dla tej gałęzi turystyki. 
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Rys. 9.  Wybór obiektu noclegowego przez turystów zagranicznych w roku 2010 zależ-
nie od wieku respondentów 

Źródło: badania OIT Toruń, Toruń 2010. 

  

 
 

Rys. 10. Korzystający z noclegów w Toruniu w latach 2004–2010 w poszczególnych 
miesiącach 

Źródło: badania OIT Toruń, Toruń 2010. 
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Uwagi końcowe  

  Rosnąca ranga społeczno-ekonomiczna turystyki, złożoność motywów  
i form jej realizacji nakłaniają do coraz szerszego jej badania z punktu widzenia 
nauk ekonomicznych zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Wy-
niki tych badań mogą mieć znaczenie dla podmiotów przemysłu turystycznego 
oraz – w nie mniejszym stopniu – dla władz samorządowych tworzących i re-
alizujących strategie rozwoju lokalnego, w tym z uwzględnieniem turystyki.  
  Badania realizowane w odniesieniu do Torunia jako miasta docelowego 
turystyki w istotny sposób uświadamiają złożoność popytu, ale także jego wiel-
kość i znaczenie dla lokalnej gospodarki. 
 
 

THE TOURISM DEMAND CASE STUDY TORUŃ  

AS A DESTINATION PLACE 

 

 

Summary 

 

  The growing social and economical rang of tourism, the complexity of motives 

and its form of realization, persuade to more and more broader research it in economics 

science’s point of view. The research both in theoretical and in practical formulation. 

The research results could have value as well for elements of tourism industry and local 

authorities, which create and realize strategies of local development with consideration 

of tourism in it. The research realize with reference to Toruń as a city of tourism desti-

nation, inform us in important way about demand’s complexity but also its proportions 

and value for local economy. 

 

Translated by Andrzej Anszperger 
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MOŻLIWOŚĆI WYKORZYSTANIA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI 
WODNEJ E-70 JAKO ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ 

Wprowadzenie 

 Wymagania europejskich podmiotów polityki transportowej w odniesieniu 
do polskich dróg wodnych zostały określone m.in. w umowie AGN, tj. umowie 
o głównych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia1. W wykazie stan-
dardów i parametrów sieci dróg wodnych kategorii E, zawartych w Niebieskiej 
Księdze wydanej w 1998 roku na podstawie umowy AGN, znalazły się trzy 
śródlądowe szlaki żeglugowe przebiegające przez terytorium Polski, tj.: E-30, 
który łączy Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie i obejmuje na terenie 
Polski rzekę Odrę – od Świnoujścia do granicy z Czechami; E-40, który łączy 
Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i – przez Kijów, 
Nową Kachowkę i Chersoń – z Morzem Czarnym; szlak ten obejmuje na tere-
nie Polski rzekę Wisłę od Gdańska do Warszawy, rzekę Narew oraz rzekę Bug 
do Brześcia; E-70, który łączy Holandię z Rosją i Litwą, a na terenie Polski 
obejmuje Odrę od ujścia kanału Odra–Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie, 
drogę wodną Wisła–Odra oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i Szkarpawę lub 
Wisłę Gdańską.  

                                                 
1  www.untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf, s. 13, 25.10.2011. 



Mariusz Barczak, Piotr Szymański 142 

 Z proponowanych połączeń międzynarodowych realna jest tylko realizacja 
połączenia E-70, i to jedynie dla celów żeglugi turystycznej2. Szansą jest przede 
wszystkim obecna rewitalizacja poszczególnych odcinków tej drogi wodnej, jak 
i możliwości pomocy z UE.  
 Z pewnością w przyszłości będzie możliwe podniesienie klasy tej drogi 
wodnej do wykorzystania przez żeglugę towarową, jednak obecnie jedynym 
realnym sposobem na zwiększenie roli omawianej drogi wodnej wydaje się 
koncentracja uwagi na ruchu pasażerskim (zwłaszcza turystycznym i rekreacyj-
nym)3.  
 Powyższe stwierdzenia wpisują się w Deklarację współpracy w sprawie 
rozwoju wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 (MDW E-70) na obsza-
rze Polski podpisaną przez marszałków sześciu województw: zachodniopomor-
skiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego  
i warmińsko-mazurskiego. Mając na uwadze potrzebę aktywizacji gospodarczej 
i turystycznej MDW E-70, sygnatariusze deklaracji wyrazili wolę współpracy, 
m.in. w zakresie wspierania inicjatyw zmierzających do aktywizacji turystyki 
wodnej na MDW E-70 przy wykorzystaniu walorów kulturowo-przyrodniczo- 
-krajobrazowych województw uczestniczących4.  
 Turystyka śródlądowa uznawana jest za formę turystyki kwalifikowanej,  
a wraz z turystyką morską zaliczana do turystyki wodnej5. Polska ze swoją bar-
dzo bogatą – na tle państw UE6 – siecią dróg wodnych ma olbrzymie szanse na 
rozwijanie tej formy turystyki kwalifikowanej.  
 Niestety, długość eksploatowanych dróg wodnych drastycznie się zmniej-
szyła po minionych powodziach, zaś ich obecny stan znacznie utrudnia żeglugę 
śródlądową. Aktualnie śródlądowe drogi wodne mają bardzo zróżnicowane 
parametry i układ niedostosowany do współczesnych potrzeb7. Kryteria dróg 

                                                 
2  T. Jarzębińska, Problems of Inland Navigation In Poland in View of Integrated Water 

Resources Management (IWRM), w: Proc. of the 10th, International Symposium on Water Man-
agement and Hydraulic Engineering, red. J. Petraš, Šibenik 2007. 

3  M. Gorączko, Natężenie ruchu żeglownego na bydgoskim odcinku drogi wodnej E-70  
– stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla 
gospodarki regionu, red. Z. Babiński, Wydawnictwo Logo, Bydgoszcz 2008, s. 34. 

4  R. Wasil, Rewitalizacja szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, w: Rewitali-
zacja…, op. cit., s. 60. 

5  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003. 
6  UE energy and transport in figures, Statistical Pocketbook 2010, s. 153. 
7  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny śródlądowy, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 69. 
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wodnych określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śród-
lądowych dróg wodnych8. Analizowany odcinek międzynarodowej drogi wod-
nej E-70 jest drogą wodną klasy II.  
 

Tabela 1 

 

Struktura dróg wodnych śródlądowych w Polsce w 2009 roku 

 
Drogi wodne wg klas o znaczeniu 

regionalne międzynarodowe razem 
Ia Ib II III IV Va Vb 

1085 893 1071 397 38 55 121 3660 

Źródło: Transport – wyniki działalności 2009, GUS, Warszawa 2010, s. 196. 

 
 
 Wśród cech transportu wodnego należy przede wszystkim wymienić: 
ograniczoną dostępność, małą szybkość, sezonowość, wysoką ekologiczność,  
a także duży stopień bezpieczeństwa. Wymienione cechy stanowią znaczną 
przeszkodę do wykorzystania dróg wodnych w transporcie ładunków. Jednak 
negatywne cechy, które utrudniają transport towarowy, stają się atutami w 
przewozach pasażerskich, które mają z reguły charakter turystyczny9. 
 Turystyczny charakter transportu wodnego nie wiąże się z zaspokajaniem 
podstawowych potrzeb człowieka, zatem aby doszło do konsumpcji, muszą być 
spełnione określone warunki, tj.: potencjalny turysta musi mieć potrzebę od-
czuwania czegoś (rzeczy, zjawiska, procesu), a także musi istnieć czynnik uru-
chamiający funkcje motywujące do działań zmieniających ten stan10. W pracy 
podjęto próbę zhierarchizowania potrzeb uprawiania turystyki wodnej śródlą-
dowej oraz rozpoznania czynników motywujących. 
 Celem przeprowadzonych badań było m.in. wskazanie barier rozwoju tu-
rystyki wodnej śródlądowej oraz próba stworzenia hierarchii ważności przyczyn 
korzystania z ofert związanych z turystyką wodną. Badaczy interesowały po-
nadto opinie mieszkańców, turystów i przedsiębiorców na temat możliwości 

                                                 
8  DzU. z 2002 r. nr 77, poz. 695. 
9  Z. Kordel, K. Senator-Bentkowska, Transport w turystyce, Wydawnictwo Uczelniane 

WSG, Bydgoszcz 2008, s. 126–127. 
10  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 78–79. 
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wykorzystania tej drogi wodnej jako atrakcji turystycznej. Kolejnym istotnym 
celem pracy była ocena infrastruktury turystycznej, walorów antropogenicznych 
i przyrodniczych.  
 Autorzy postawili tezę, że wśród najważniejszych czynników wewnętrz-
nych, dzięki którym będzie można wykorzystać międzynarodową drogę wodną 
jako atrakcję turystyczną, znajduje się zadowalający stan urządzeń wodnych. 
Natomiast wśród czynników zewnętrznych wskazali zwiększenie źródeł wiedzy 
o ofercie. 

1. Obszar i metoda badań  

 W związku z tym, że przeprowadzenie badań pełnych obejmujących całą 
drogę wodną E-70 jest praktycznie niemożliwe, autorzy przeprowadzili badania 
pilotażowe. Na potrzeby badania wybrano odcinek o długości 27,5 km – po-
między Nakłem nad Notecią (śluza Nakło Wschód) a Bydgoszczą (Śluza Miej-
ska) – którego pokonanie możliwe było podczas jednego dnia rejsu. Do udziału 
w badaniu zaproszono przedstawicieli wszystkich interesariuszy związanych  
w rozwojem dróg wodnych, w tym m.in.: turystów, mieszkańców, przedsiębior-
ców, pracowników nauki oraz władze lokalne. Rejs statkiem „Łokietek” należą-
cym do Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią odbył się  
w sierpniu 2010 roku.  
 W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety składający się z dwóch 
części – w pierwszej z nich ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące in-
frastruktury i atrakcyjności turystycznej, natomiast w drugiej posłużono się 
testem zróżnicowania semantycznego. W badaniu wykorzystano ponadto za-
mykające pytanie otwarte, w którym ankietowani mogli wskazać swoje uwagi 
na temat przedmiotu badań. Wielkość próby ustalono na 47 osób11.  

2. Wyniki badań 

 Badana próba składała się w 53% z kobiet oraz w 47% z mężczyzn. Do-
minowały osoby w wieku 25–44 lata (51%). Najwięcej osób posiadało wy-
                                                 

11  Badania przeprowadzono podczas rejsu w dniu 21.08.2010 r. 
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kształcenie wyższe (64%). Osoby biorące udział w badaniu były w 64% pra-
cownikami sektora prywatnego, w 30% – publicznego i w 6% – sektora non-
profit. 
 W pierwszej kolejności zapytano respondentów o warunki rozwoju tury-
styki wodnej śródlądowej w regionie. Aż 81% badanych oceniło warunki jako 
dobre bądź nawet bardzo dobre. Tylko 17% ankietowanych oceniło je jako neu-
tralne, a 2% – jako złe.  
 Wynik ten należy uznać za szczególnie interesujący ze względu na fakt, że 
49% respondentów korzystało już w przeszłości z ofert związanych z drogami 
wodnymi – badani uczestniczyli m.in.: w rejsie, imprezach wodnych organizo-
wanych przez władze miejskie, korzystano też z wypożyczalni sprzętu wodne-
go, a 98% respondentów zapowiedziało skorzystanie z tego typu oferty w przy-
szłości.  
 W dalszej kolejności zapytano o źródła wiedzy o ofercie (rysunek 1).  
W tym przypadku produkty związane z turystyką wodną śródlądową można 
uznać za niszowe, gdyż większość badanych uzyskała informacje od krewnych  
i znajomych (81%). 

 
Rys. 1. Źródła wiedzy o ofercie 

Źródło: opracowanie własne. 

  
 
 Następnie respondenci mieli możliwość oceny stanu infrastruktury tury-
stycznej, m.in. stanu urządzeń wodnych. W tym przypadku odpowiedzi były 
następujące: „stan zadowalający” (38%), „dobry” (28%) i „dostateczny” (28%). 
Ponadto, mimo że ten odcinek MDW E-70 przebiega przez wybudowany  
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w latach 1773–1774 Kanał Bydgoski, dobrze i dostatecznie infrastrukturę oce-
niło aż 56% badanych.  
 W badaniach autorzy podjęli także próbę zdiagnozowania (aczkolwiek  
w mniejszym zakresie) sfery podażowej. W tym celu zapytano m.in. o to, czy 
mieszkańcy mają wpływ na tworzenie oferty związanej z turystyką wodną śród-
lądową, na co 66% badanych odpowiedziało twierdząco. Autorów zaintereso-
wała jednak kwestia poznania ewentualnych przyczyn zaangażowania lub braku 
zaangażowania w tworzenie oferty. Choć 53% badanych odczuwa brak infor-
macji na temat tej atrakcji turystycznej oraz w 21% źle ocenia działania władz 
samorządowych we wspomnianym zakresie, to aż 55% respondentów widzi 
możliwości poprawy własnej sytuacji ekonomicznej dzięki rozwojowi turystyki 
wodnej śródlądowej.  
 Ankietowanych zapytano też o to, gdzie szukaliby pracy dla siebie, gdyby 
rola turystyki wodnej znacznie wzrosła (rysunek 2).  
 

 
Rys. 2. Potencjalne miejsca pracy związane z TWS12 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Uczestnicy rejsu, oprócz szansy na poprawę własnej sytuacji ekonomicz-
nej, w 94% w rozwoju turystyki wodnej śródlądowej widzą nadzieję na popra-

                                                 
12  Turystyka Wodna Śródlądowa. 
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wę ogólnej sytuacji gminy Bydgoszcz, w tym 59% uznało, że jest to ważny 
czynnik rozwoju gospodarczego regionu.  
 W dalszej kolejności próbowano zdiagnozować bariery rozwoju turystyki 
wodnej śródlądowej w analizowanym regionie (rysunek 1). Okazało się, że 
najistotniejszą barierą jest brak promocji tej formy wypoczynku, a także małe 
urozmaicenie ofert. Należy wspomnieć, że statek porusza się ze średnią prędko-
ścią 8 km/h, co w przypadku pokonywania większych odcinków bez śluzowań 
mogło wywołać odczucia braku urozmaicenia.  

 
Rys. 3. Bariery rozwoju TWS 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Z punktu widzenia popytu turystycznego istotne było poznanie hierarchii 
ważności przyczyn korzystania z oferty (tabela 2). Respondenci mogli zazna-
czyć, które elementy produktu, jakim był rejs, są dla nich najistotniejsze (5  
– bardzo ważne, 4 – ważne), które obojętne (3 – obojętne), a które nieważne (2 
– nieważne, 1 – zupełnie nieważne).  
 Kolejnym aspektem badania była ocena infrastruktury turystycznej i wy-
posażenia turystycznego, tj. zakresu i dostępności punktów zakwaterowania, 
zakresu i dostępności punktów gastronomicznych, infrastruktury drogowej, 
dostępności w ramach komunikacji zbiorowej, a także gotowości regionu do 
obsługi imprez o charakterze wodniackim (tabela 3).  
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Tabela 2 

 

Hierarchia ważności przyczyn korzystania z oferty 

 

Hierarchia 
Odpowiedzi (%) 

5 4 3 2 1 
Ucieczka od codzienności 4 0 11 54 31 
Zwiedzanie, odkrywanie nowych portów, akwenów 4 0 11 54 31 
Przebywanie z przyjaciółmi, rodziną 0 0 21 44 35 
Doświadczenie spokoju i ciszy 0 0 8 25 67 
Obcowanie z naturą 0 0 0 51 49 
Przeżycia estetyczne 0 0 13 54 33 
Relaks fizyczny, odpoczynek 0 0 4 60 36 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 3 

 

Ocena infrastruktury turystycznej i wyposażenia turystycznego 

 

Pytanie 
Odpowiedzi (%) 

5 4 3 2 1 
Ocena zakresu i dostępności punktów zakwaterowania 0 28 34 28 11 
Ocena zakresu i dostępności punktów gastronomicz-
nych 

4 32 32 19 13 

Ocena infrastruktury drogowej 0 21 59 9 11 
Ocena dostępności w ramach komunikacji zbiorowej 2 36 58 2 2 
Ocena przygotowania regionu do imprez wodnych 6 19 49 23 2 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 W dalszej kolejności poruszono kwestie dbałości o rozwój turystyczny 
regionu w różnych aspektach, takich jak: świadczenie informacji o regionie, 
lokalne oznaczenie orientacyjne atrakcji, dbałość o zabytki i atrakcje turystycz-
ne, dbałość o środowisko naturalne, dbałość o bezpieczeństwo gości, oferta 
programów spędzania czasu wolnego, przyjazny stosunek miejscowych do go-
ści (tabela 4). 
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Tabela 4 

 

Ocena dbałości o rozwój turystyczny regionu 

 

Zagadnienie 
Odpowiedź (%) 

5 4 3 2 1 
Dbałość w zakresie świadczenia informacji o regionie 4 36 49 11 0 
Dbałość w zakresie lokalnego oznaczenia atrakcji 4 26 51 19 0 
Dbałość o zabytki i atrakcje 0 40 49 9 2 
Dbałość o środowisko naturalne 2 17 60 15 6 
Dbałość o bezpieczeństwo gości 17 43 34 4 2 
Dbałość o ofertę programów spędzania czasu wolnego 6 13 62 15 4 
Dbałość o przyjazny stosunek miejscowych do gości 13 32 51 2 2 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 W badaniu podjęto także próbę diagnozy potencjalnego popytu na po-
szczególne produkty i usługi, np.: kilkugodzinny rejs statkiem wycieczkowym, 
rejs jachtem motorowym, rejs statkiem turystycznym, rejs żaglówką, spływ 
kajakiem, inny sprzęt wodny. Najwyższe wyniki (rysunek 4) uzyskano dla kil-
kugodzinnego rejsu statkiem wycieczkowym (43%) oraz rejsu jachtem moto-
rowym (53%). 

 
 

Rys. 4. Diagnoza popytu potencjalnego 

Źródło: opracowanie własne. 
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 W drugiej części badań posłużono się testem zróżnicowania semantyczne-
go, którego celem było poznanie opinii pasażerów na temat rejsu na analizowa-
nej trasie. Kwestionariusz w tej części opracowano pod kątem cech skrajnych 
dla wybranych czynników mogących mieć istotny wpływ na ocenę rejsu.  
W tym celu wybrano m.in. takie czynniki, jak: zagospodarowanie strefy brze-
gowej, atrakcyjność walorów antropogenicznych wzdłuż trasy, atrakcyjność 
walorów przyrodniczych, czystość wody za burtą, obsługę oraz czystość jed-
nostki. Profil zamykały czynniki podsumowujące, tj.: wrażenie ogólne oraz 
atrakcyjność trasy.  
 Autorzy, bazując na wcześniejszych doświadczeniach13, rozszerzyli liczbę 
czynników podlegających ocenie. W pierwszej kolejności wykonano profil 
semantyczny dla dominanty (rysunek 5). Wyniki pokazują, że czynniki ogólne 
uzyskały najwyższą ocenę punktową. Wyróżniającym się walorem antropoge-
nicznym okazały się liczne śluzy oraz mosty, natomiast czynniki ocenione neu-
tralnie to: zagospodarowanie strefy brzegowej oraz czystość wody za burtą.  

 
Rys.5. Profil semantyczny dla dominant 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
13  M. Barczak, P. Szymański, Test zróżnicowania semantycznego dla Bydgoskiego Tram-

waju Wodnego, w: Zeszyty Naukowe nr 590, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2010.  
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 Następnie wykonano profil semantyczny ukazujący 50% środkowych od-
powiedzi (odrzucono 25% najgorszych i 25% najlepszych). Kolorem czerwo-
nym oznaczono odpowiedzi najgorsze, a zielonym – najlepsze w środkowej  
50-procentowej grupie odpowiedzi (rysunek 6). 
 

 
 

Rys. 6. Zakres profilu pomiędzy skrajnymi wypowiedziami 50% badanych  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Trzecim krokiem było wykonanie profilu semantycznego w wersji uśred-
nionej (rysunek 7). Również w tym przypadku potwierdzono, że poprawy wy-
maga czystość wody za burtą, a czynnikiem najbardziej atrakcyjnym są śluzy.  
Z tego punktu widzenia najbardziej optymalną trasą mogłaby być trasa pomię-
dzy śluzą Osowa Góra a Śluzą Miejską. W tym przypadku dużą rolę odgrywa 
także różnica poziomów podczas śluzowania, sięgająca nawet 7,6 m. Analizując 
odcinek pomiędzy śluzą Józefinki a śluzą Osowa Góra, należy wspomnieć, że 
jest to trasa bardzo bogata tylko i wyłącznie w atrakcje przyrodnicze. Pokonanie 
tego etapu zajmuje średnio około 2 godzin, toteż właśnie w tym miejscu autorzy 
proponują rozbudowanie w przyszłości oferty o atrakcje towarzyszące.  
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Rys. 7. Profil semantyczny uśredniony 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi końcowe 

 Przeprowadzona analiza potwierdza przypuszczenia autorów odnośnie do 
faktu, że warunki rozwoju turystyki wodnej śródlądowej należą do bardzo do-
brych. W opinii respondentów produkty związane z tą formą turystyki kwalifi-
kowanej można uznać za niszowe, głównie za sprawą małej liczby ofert dostęp-
nych na rynku. Na uwagę zasługuje także fakt, że rejs ten miał charakter jedynie 
badawczy14. 
 Mimo znacznego wieku urządzeń wodnych, stan infrastruktury oceniono  
w dużej mierze jako zadowalający. Z tego też powodu śluzy uznano za najwięk-
szą atrakcję rejsu. Jako bariery rozwoju turystyki wodnej śródlądowej w bada-
nym regionie ankietowani wskazali przede wszystkim: brak odpowiedniej pro-
mocji tej formy wypoczynku oraz mało urozmaiconą ofertę. Podjęta próba dia-

                                                 
14  Wśród oferty armatorów autorzy nie znaleźli stałej oferty rejsu na tej trasie. 
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gnozy popytu potencjalnego wykazała, że pasażerowie skorzystaliby w przy-
szłości z kilkugodzinnego rejsu statkiem wycieczkowym oraz rejsu jachtem  
o napędzie motorowym. 
 Bardzo wysoko oceniono dbałość o rozwój turystyki śródlądowej w róż-
nych aspektach, podkreślając, że jest to ważny czynnik rozwoju gospodarczego 
regionu. 
 Autorów zaskoczyły odpowiedzi respondentów w zakresie hierarchii waż-
ności przyczyn korzystania z oferty, która w zasadzie nie została stworzona. 
Badani w większości odpowiadali, że czynniki są obojętne, nieważne lub zu-
pełnie nieważne. 
 
 

THE POSSIBILITIES OF USING INTERNATIONAL WATERWAY E-70  

AS A TOURIST ATTRACTION 

 

 

Summary 

 

 A fragment of international E-70 waterways has been characterized in the article 

with special consideration to Bydgoski Channel. The paper covers main barriers to the 

development of inland water tourism and an attempt at creation of a hierarchy of gro-

unds for accepting an offer. The authors have also made an assessment of tourist infra-

structure, and anthropogenic and natural virtues. Collected views have shown possibili-

ties of using the waterway as a tourist attraction. Semantic differentiation test has been 

used in the research.  

 

Translated by Olgierd Rogoziński 
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DETERMINANTY POPYTU NA TURYSTYKĘ KAJAKOWĄ  
NA WARMII I MAZURACH 

Wprowadzenie 

 Zmiany zachodzące na rynku turystycznym w Polsce powodują wzrost 
zainteresowania turystów ofertą aktywnego spędzania czasu wolnego, co spra-
wia, że wśród różnych rodzajów i form turystyki turystyka kajakowa posiada 
duże perspektywy rozwoju. Urozmaicony krajobraz, duża liczba szlaków wod-
nych, lasy, rezerwaty przyrody i zabytki architektury stwarzają doskonałe wa-
runki do uprawiania turystyki kajakowej na Warmii i Mazurach. 
 Turystyka kajakowa na Warmii i Mazurach najsilniej rozwinięta jest na 
takich rzekach, jak: Krutynia, Łyna, Drwęca, Omulew czy Marózka. Obok 
spływów kajakowych organizowanych przez PTTK i prywatnych organizato-
rów turystyki, coraz częściej można spotkać kajakarzy indywidualnych. 
 W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu określenie 
determinantów popytu na turystykę kajakową oraz ocenę związków pomiędzy 
czynnikami decydującymi o wyborze tego rodzaju turystyki a cechami demo-
graficznymi. 
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1. Istota popytu turystycznego na turystykę kajakową 

 Popyt w literaturze ekonomicznej określany jest jako „relacja między ceną 
dobra lub usługi a ich ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć 
w danym odcinku czasu, przy założeniu, że wszystkie inne elementy charakte-
ryzujące sytuację rynkową pozostaną bez zmiany”1. S. Wodejko określa popyt 
turystyczny, odnosząc się bezpośrednio do produktu turystycznego, i definiuje 
go jako „wielkość zapotrzebowania na produkt turystyczny przy danej cenie  
i w danym czasie”2. 
 Charakteryzując popyt turystyczny, należy zwrócić uwagę, że prawidło-
wości dotyczące kategorii ekonomicznej będą miały inny charakter niż prawi-
dłowości odnoszące się do popytu na dobra materialne. Decydują o tym przede 
wszystkim następujące czynniki: 

 produkt turystyczny składa się zarówno z dóbr oraz urządzeń, jak  
i usług; 

 ocena produktu przez konsumenta ma często charakter subiektywny, 
dlatego też o wielkości popytu czy jego strukturze decydują w dużym 
stopniu czynniki niewymierne; 

 turystyka często nie wiąże się z zaspokajaniem podstawowych potrzeb 
człowieka, aby zatem doszło do konsumpcji turystycznej, muszą być 
spełnione określone warunki3. 

 Istotnymi cechami popytu na turystykę kajakową są: jego sezonowość  
i komplementarność. Sezonowość związana jest z czynnikami przyrodniczymi, 
lokalnymi walorami turystycznymi oraz z turystycznym zagospodarowaniem. 
Sezon na turystykę wodną na Warmii i Mazurach trwa 3–4 miesiące, aczkol-
wiek niejednokrotnie w okresie letnim – podczas niesprzyjającej pogody – ob-
serwuje się brak zainteresowania tą formą spędzania czasu wolnego. W przy-
padku turystyki kajakowej warunki atmosferyczne są głównym determinantem 
popytu. Usługi świadczone podczas realizowania turystyki kajakowej są usłu-
gami komplementarnymi – nabycie jednego dobra lub usługi jest związane  

                                                 
1  D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza 

NSSZ „Solidarność“, Gdańsk 1992, s. 49. 
2  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-

szawa 1998, s. 47. 
3  D. Milewski, Popyt turystyczny, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, War-

szawa 2006, s. 78. 
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z nabyciem innych dóbr i usług. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku spły-
wów zorganizowanych. 
 W regionie Warmii i Mazur znajduje się bardzo bogata oferta szlaków 
kajakarskich. Zarówno wytrawni kajakarze, jak i amatorzy kajakarstwa znajdą 
tu coś dla siebie. Przez Warmię i Mazury przepływa około 163 różnych rzek.  
W zależności od ich długości, spławności oraz dostępności można je zakwalifi-
kować do trzech grup. Do pierwszej z nich zliczają się rzeki bardzo uczęszczane 
przez kajakarzy, a są to: Drwęca, Ełk, Łaźna Struga, Jegrznia, Krutynia, Lega, 
Łyna, Marózka, Omulew, Pisa, Sapina, Wel, Węgorapa. W następnej grupie 
znajdują się rzeki, po których można odbyć spływ kajakowy, aczkolwiek są one 
słabo zagospodarowane, m.in. pod względem infrastruktury noclegowej i ga-
stronomicznej, w związku z czym nie cieszą się dużym zainteresowaniem kaja-
karzy. Do tej grupy należą następujące rzeki: Dadaj, Drwęca Warmińska, El-
bląg, Giłwa, Gołdapa, Grabiczek, Iławka, Jarka, Liwa, Nida, Orzyc, Sawica, 
Symsarna, Wadąg, Wałpusza, Wałsza. Trzecią grupę stanowią rzeki niespławne 
i mało atrakcyjne bądź też bardzo krótkie. 
 Najbardziej znanym i uczęszczanym szlakiem wodnym w województwie 
warmińsko-mazurskim jest szlak kajakowy rzeki Krutyni. Rzeka posiada bardzo 
dobre zagospodarowanie turystyczne i corocznie odwiedzana jest przez około 
10 tys. turystów z całego świata. Szlak ten jest bardzo skomercjalizowany  
i dostosowany do potrzeb każdego turysty, a mieszkańcy okolicznych wsi 
utrzymują się z obsługi ruchu turystycznego. Na trasie nie brakuje gospodarstw 
agroturystycznych, pensjonatów, stanic. PTTK oferuje noclegi w domkach bądź 
na polach namiotowych. Istnieje możliwość skorzystania ze stołówki, barów 
czy nawet posilenia się w czasie spływu bez konieczności wychodzenia z kaja-
ka. Obiekty PTTK są tak rozmieszczone, aby kajakarze w ciągu dnia mogli 
pokonać dystans dzielący ich od danego obiektu. W 2009 roku Mazury PTTK 
za Spływ Kajakowy Szlakiem Rzeki Krutyni otrzymało certyfikat Turystyczny 
Produkt roku 2009 przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną. 

2. Metodyka badań 

 Do określenia determinantów popytu na turystykę kajakową posłużyły 
dane z badań ankietowych przeprowadzonych przy pomocy kwestionariusza 
ankietowego. Dla zbadania siły oddziaływania badanych zmiennych zastoso-
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wano pytania o charakterze stopniowanym w skali od 1 do 5 (1 – najniższa, 5  
– najwyższa). W analizie uwzględniono jako zmienne objaśniające: płeć, wiek 
ankietowanych (4 grupy) oraz ich miejsce zamieszkania (3 grupy). Zmienna 
dotycząca decyzji respondentów obejmowała czynniki wpływające na popyt na 
turystykę kajakową na Warmii i Mazurach. Zebrany materiał poddano analizie 
statystycznej (rysunek 1). 
 W badaniach wzięło udział 199 kajakarzy odbywających spływ na nastę-
pujących pięciu rzekach: Krutynia (46 osób), Omulew (46 osób), Łyna (42 
osób), Drwęca (40 osób) oraz Marózka (25 osób).  
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Rys.1. Charakterystyka respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

3. Wyniki badań i dyskusja 

 Determinantami najsilniej oddziałującymi na popyt na turystykę kajakową 
w regionie Warmii i Mazur są: dostępność komunikacyjna (42,6%), walory 
przyrodnicze (36,5%) oraz cena (31%). Istotnym czynnikiem wpływającym na 



Determinanty popytu na turystykę kajakową na Warmii i Mazurach 159

zainteresowanie tą formą wypoczynku są warunki atmosferyczne (29,8%) (tabe-
la 1). 
 

Tabela 1 

 

Determinanty popytu na turystykę kajakową na Warmii i Mazurach 

 

Determinanty popytu 
Siła oddziaływania (% odpowiedzi) 

5 4 3 2 1 
walory przyrodnicze 36,5 31,6 15,8 5,9 10,2 
walory kulturowe 8,4 9,3 26,7 24,9 30,7 
baza noclegowa 19,5 19,1 20,9 15,9 24,6 
baza gastronomiczna 20,2 27,2 25,4 9,5 17,7 
dostępność komunikacyjna 42,6 29,2 12,8 8,3 7,1 
cena 31 26,1 22,2 6,3 14,4 
warunki atmosferyczne 29,8 25,8 27,1 10,7 6,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 Utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie 
niepożądanym jego zmianom powinno stanowić jedną z zasadniczych przesła-
nek podejmowania wszelkiego rodzaju działalności na przeważających obsza-
rach województwa warmińsko-mazurskiego. Walory przyrodnicze Warmii  
i Mazur należą do najmocniejszych stron regionu i są jednym z głównych czyn-
ników rozwoju turystyki kajakowej. 
 Dostępność komunikacyjna województwa ograniczona jest z jednej strony 
brakiem lotniska i dobrego skomunikowania z pozostałymi regionami kraju,  
z drugiej zaś – złym stanem technicznym dróg krajowych, wojewódzkich i lo-
kalnych. Stan techniczny infrastruktury komunikacyjnej nie tylko wpływa na 
bezpieczeństwo podróżowania, lecz również determinuje zachowania turystów  
i kształtuje popyt na usługi turystyczne. 
 Według opinii respondentów, determinantem popytu na turystykę kajako-
wą są ceny za poszczególne usługi. Szczególnie istotne jest to w przypadku 
turystyki zorganizowanej, w której odpłatność za tygodniowy spływ sięga na-
wet do 2 tys. zł. Wiąże się z tym wysoki standard usług, np. noclegi w pensjo-
natach, pakowanie i transport bagaży podczas spływu, pełne zaprowiantowanie, 
usługi ratownicze i medyczne itp. 



Iwona M. Batyk 160 

 Według opinii ankietowanych walory kulturowe wywierają najmniejszy 
wpływ na wybór spływu kajakowego na danej rzece (8,4%). Świadczy to  
o braku zainteresowania kajakarzy zwiedzaniem okolicznych zabytków czy 
miejscowości (tabela 2). 
 

Tabela 2 

 

Wpływ płci na popyt na turystykę kajakową 

 

Czynniki 
Odpowiedzi (%) 

kobieta mężczyzna 
walory przyrodnicze 15,8 21,4 
walory kulturowe 5 4,1 
baza noclegowa 13,9 8,2 
baza gastronomiczna 9,9 15,3 
dostępność komunikacyjna 17,8 26,5 
cena 16,8 15,3 
warunki atmosferyczne 20,8 9,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 Zróżnicowanie to dotyczy przede wszystkim: warunków atmosferycznych 
(kobiety – 20,8%, mężczyźni – 9,2%), dostępności komunikacyjnej (kobiety  
– 17,8%, mężczyźni – 26,5%), walorów przyrodniczych (kobiety – 15,8%, 
mężczyźni – 21,4%) oraz bazy noclegowej (kobiety – 13,9%, mężczyźni  
– 8,2%) i gastronomicznej (kobiety – 9,9%, mężczyźni – 15,3%). Respondenci 
nieznacznie różnili się w opiniach dotyczących wpływu ceny (kobiety – 16,8%, 
mężczyźni – 15,3%) oraz walorów kulturowych (kobiety 5%, mężczyźni 4,1%). 
 Odmienny rozkład odpowiedzi dotyczący bazy noclegowej i gastrono-
micznej skłania do wysunięcia następującego wniosku: kobiety podczas spły-
wów kajakowych oczekują większego komfortu związanego z noclegami,  
a mniejszą uwagę skupiają na wyżywieniu, zaś dla mężczyzn mniej istotne po-
zostają warunki noclegowe, a zdecydowanie bardziej zainteresowani są oni 
dostępnością bazy gastronomicznej. 
 Wyniki badań wykazały zróżnicowany wpływ miejsca zamieszkania na 
elementy popytu na turystykę kajakową w regionie Warmii i Mazur (tabela 3). 
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Tabela 3 

 

Wpływ miejsca zamieszkania na popyt na turystykę kajakową 

 

Czynniki 
Odpowiedzi (%) 

Warmia 
i Mazury 

inny region 
Polski 

inny kraj 

walory przyrodnicze 16,7 23,2 33,3 
walory kulturowe 2,9 1,2 8,3 
baza noclegowa 14,7 18,3 25 
baza gastronomiczna 9,8 14,6 16,7 
dostępność komunikacyjna 29,4 29,3 16,7 
cena 20,6 8,5 0 
warunki atmosferyczne 5,9 4,9 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Dla gości zagranicznych najbardziej istotne były: walory przyrodnicze 
(33,3%), baza noclegowa (25%) oraz baza gastronomiczna i dostępność komu-
nikacyjna (odpowiednio po 16,7%). Turyści zagraniczni wyrażali opinie, że 
skoro już dotarli do miejsca o szczególnych walorach krajobrazowych i przy-
rodniczych oraz mają możliwość skorzystania z atrakcji, jaką jest spływ kaja-
kowy, to warunki atmosferyczne oraz cena nie mają żadnego wpływu na 
uczestnictwo w spływie. 
 Respondenci z innych regionów Polski podkreślali istotny wpływ dostęp-
ności komunikacyjnej (29,3%) oraz walorów przyrodniczych (23,2%) na popyt 
na turystykę kajakową w województwie warmińsko-mazurskim. Dużą uwagę 
zwracali również na bazę noclegową (18,3%) i gastronomiczną (14,6%). Dla 
zdecydowanej większości turystów z innych regionów Polski odpłatność za 
spływ oraz pogoda nie są determinantami popytu na turystykę kajakową. 
 Odmienne opinie wyrażali ankietowani z Warmii i Mazur, dla których 
cena obok dostępności komunikacyjnej była jednym z decydujących warunków 
uczestnictwa w spływach kajakowych (20,6%). W porównaniu z pozostałymi 
badanymi turyści lokalni przywiązywali mniejszą wagę do walorów przyrodni-
czych (16,7%), bazy noclegowej (14,7%) i gastronomicznej (9,8%). 
 Analiza wpływu wieku respondentów na czynniki popytu na turystykę 
kajakową wykazała bardzo duże zróżnicowanie w oczekiwaniach i potrzebach 
turystów (tabela 4). 
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Tabela 4 

 

Wpływ wieku na popyt na turystykę kajakową 

 

Czynniki 
Odpowiedzi (%) 

do 20 lat 20–30 lat 30–40 lat > 40 lat 
walory przyrodnicze 10 10 18,8 20 
walory kulturowe 3,3 1,1 6,3 6,7 
baza noclegowa 13,3 10 12,5 26,7 
baza gastronomiczna 3,3 5,6 9,4 13,3 
dostępność komunikacyjna 26,8 26,7 18,8 13,3 
cena 40 42,2 28,1 6,7 
warunki atmosferyczne 3,3 4,4 6,1 13,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 

 
 
 Dla osób do 30. roku życia największym determinantem popytu była cena 
oraz dostępność komunikacyjna. Młodzi turyści często korzystają ze środków 
komunikacji publicznej, dlatego też istotne jest, aby zapewnić im dobrą dostęp-
ność do miejsc rozpoczęcia i zakończenia spływów kajakowych. Bardzo małe 
znaczenie miały dla nich warunki atmosferyczne, baza gastronomiczna czy 
walory kulturowe. Zdecydowana większość respondentów z grup wiekowych 
do 40. roku życia nie była zainteresowana korzystaniem z hoteli czy pensjona-
tów, ale akcentowała konieczność dostępności do pól namiotowych i lepszego 
ich zagospodarowania. 
 Ankietowani powyżej 40. roku życia zwracali uwagę na bazę noclegową 
(26,7%) oraz walory przyrodnicze (20%), co potwierdza zasadę, że wraz z wie-
kiem rosną wymagania dotyczące komfortu i jakości zarówno usług noclego-
wych, jak i gastronomicznych. Dostępność komunikacyjna nie wpływała zna-
cząco na popyt, ponieważ większość uczestników spływów dysponowała wła-
snym środkiem lokomocji. 

Uwagi końcowe 

 Warmia i Mazury od lat przyciągają i urzekają turystów krajowych i za-
granicznych. Dbałość o jakość krajobrazu, przekształcone w niewielkim stopniu 
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środowisko, tysiące jezior i rzek, kanały żeglowne, lasy i obszary puszcz gwa-
rantują wyśmienity wypoczynek zwolennikom turystyki kajakowej. Zatem  
w pierwszym rzędzie rozwój tego rodzaju turystyki zależy od zachowania jego 
środowiska naturalnego w stanie najmniej przekształconym. Warunkiem utrzy-
mania środowiska naturalnego w dobrym stanie jest rozproszenie ruchu tury-
stycznego i odciągnięcie turystów z najbardziej obleganych szlaków kajako-
wych. 
 Wyniki badań wskazują na potrzebę dostosowania wielu elementów popy-
tu do oczekiwań i potrzeb turystów. Zdecydowanie należy zwiększyć dostęp-
ność komunikacyjną, która obecnie stanowi największą barierę w rozwoju tury-
styki kajakowej w regionie Warmii i Mazur. Regionalna infrastruktura transpor-
towa jest jedną z najsłabszych w kraju, co wynika głównie ze złego stanu tech-
nicznego istniejącej infrastruktury transportu drogowego, a także szynowego  
i lotniczego. Stanowi to znaczącą przeszkodę w swobodnym przemieszczaniu 
się turystów, czego skutkiem jest ograniczenie ruchu turystycznego w regionie. 
Istniejąca infrastruktura komunikacyjna Warmii i Mazur w największym stop-
niu determinuje popyt na turystykę kajakową i nie pozwala na jej pełne wyko-
rzystanie. 
 Konieczne jest zapewnienie szerokiego spektrum usług noclegowych  
i gastronomicznych, tak aby każdy turysta mógł dokonać wyboru usług, których 
odpłatność powinna być dopasowana do ich standardu i jakości. W związku  
z bardzo krótkim sezonem turystycznym, determinowanym głównie przez wa-
runki atmosferyczne, podmioty działające na rynku turystycznym podwyższają 
ceny, rekompensując sobie w ten sposób długość sezonu. Efektem tego postę-
powania jest zawyżona odpłatność za usługi turystyczne – niezgodna z jakością 
świadczeń. 
 W planowaniu rozwoju turystyki kajakowej na Warmii i Mazurach należy 
zdawać sobie sprawę, że turyści będą odwiedzać region tak długo, jak długo 
zostaną zachowane jego walory przyrodniczo-krajobrazowe. 
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DETERMINANTS OF DEMAND FOR KAYAK TOURISM  

IN WARMIA AND MAZURY PROVINCE 

 

 

Summary 

 

 Changes on the tourist market in Poland causing increased interest in an active 

form of leisure activity. Kayak tourism has extensive prospects for development. The 

varied landscape, many waterways, forests, nature reserves, monuments of architecture, 

provide excellent conditions for hiking kayaking in the Warmia and Mazury. 

 The article presents results of studies that aimed to identify the determinants of 

demand for kayak tourism and an assessment of the relationship between a determining 

factor and demographic characteristics on the example of selected rivers in the Warmia 

and Mazury. 

 

Translated by Iwona M. Batyk 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

RAFAŁ KURCZEWSKI  
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

POPYT EKOTURYSTYCZNY 

Wprowadzenie 

 Ekoturystyka jest jedną z form, która najszybciej rozwija się na rynku tu-
rystycznym. Zjawisko to doczekało się wielu opracowań naukowych na całym 
świecie. Obserwuje się również stały rozwój zainteresowania tą formą wypo-
czynku w Polsce, czemu sprzyja bogate dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe. 
Wobec współczesnych wyzwań związanych z ochroną środowiska i zmieniają-
cych się trendów wciąż mało jest opracowań pozwalających na uporządkowanie 
wiedzy dotyczącej ekoturystyki i jej dalszego prawidłowego rozwoju.  
 Celem niniejszego opracowania jest analiza popytu ekoturystycznego. 
Dokonano jej w odniesieniu do historii rozwoju ekoturystyki, w oparciu o ana-
lizę materiałów źródłowych dotyczących szacowania sektora, popytu oraz profi-
lu ekoturystyk – jako danych niezbędnych do sprecyzowania strategii rozwoju 
ruchu ekoturystycznego. Wykorzystano również badania sondażowe na temat 
ekoturystyki w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego.  
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1. Historia i definicja ekoturystyki 

 Ekoturystyka rozwinęła się w latach 70. i 80. XX wieku na terenie USA, 
Meksyku i Kanady1. Na początku lat 90. powstało Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Ekoturystyki (The International Ecotourism Society – TIES), a rok 2002 
został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Ekoturystyki. W maju 
2002 roku ponad tysiąc delegatów z 132 krajów zebrało się w Quebecu w Ka-
nadzie na pierwszym Światowym Szczycie Ekoturystycznym. Konferencja za-
kończyła się sporządzeniem deklaracji o ekoturystyce. Ustalono, że ekoturysty-
ka różni się od szerszej koncepcji zrównoważonej turystyki następującymi ce-
chami2: 

 aktywnie przyczynia się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowego; 

 włącza w działania lokalne społeczności w zakresie planowania, rozwo-
ju i funkcjonowania turystyki, przyczyniając się tym samym do ich do-
brobytu; 

 interpretuje dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe; 
 jest przeznaczona dla niezależnych podróżników, jak również zorgani-

zowanych wycieczek w małych grupach. 
 Pomimo stałego wzrostu zainteresowania i ciągłego rozwoju tej formy 
wciąż wiąże się z nią wiele problemów. Wśród najważniejszych należy wymie-
nić kłopot z definiowaniem tego zjawiska prowadzący do jego zawężania bądź 
przesadnego rozbudowywania. Niebezpieczeństwo takiej sytuacji polega na 
możliwości „przemycania” i usprawiedliwiania działań budzących wątpliwości 
lub wręcz szkodzących środowisku3. Brakuje również powszechnie uznanego 
sposobu certyfikacji, co skutkuje w jednych krajach nadmierną liczbą certyfika-
tów, a w innych – ich brakiem czy też pojedynczymi projektami, jak np. w Pol-
sce. Według TIES ekoturystyka to odpowiedzialne podróżowanie do obszarów 
przyrodniczych, które zachowuje i chroni środowisko oraz polepsza warunki 

                                                 
1  D. Fennell, Ecotourism, Routledge, London and New York 2008, s. 282. 
2  L. Twining-Ward, Feasibility study for Pacific Ecotourism Association (PETA), 

www.south-pacific.travel/spto/export/sites/spto/public/reports/final_draft_PETA.pdf. 
3  K. Kurczewski, Ekoturystyka w parkach krajobrazowych, w: Turystyka zrównoważona 

na obszarach parków krajobrazowych, red. K. Kasprzak, R. Kurczewski, A. Wartecki, Wyd. 
Naukowe Bogucki, Poznań 2011, s. 47–64. 
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życia lokalnych mieszkańców4. Dla dopełnienia definicji stowarzyszenie dodaje 
sześć zasad wiążących się z ekoturystyką: 

1. Maksymalnie ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
2. Rozwija wiedzę i szacunek dla środowiska i lokalnej kultury. 
3. Jest źródłem pozytywnych doświadczeń dla gości i gospodarzy. 
4. Jest bezpośrednim źródłem korzyści finansowych dla ochrony środowi-

ska. 
5. Jest źródłem korzyści finansowych dla lokalnej społeczności i zakłada 

jej udział w działaniach i decyzjach. 
6. Rozwija wrażliwość gości na warunki społeczne, polityczne i środowi-

skowe w odwiedzanym kraju. 

2. Szacowanie sektora i popytu na ekoturystykę 

 Kolejny kłopot to oszacowanie wielkości współczesnego sektora ekotury-
styki. W niektórych krajach (np. w Polsce) nie prowadzi się wielu badań doty-
czących tej problematyki. Brakuje przede wszystkim systematycznego zbierania 
danych z całego świata, co wynika między innymi z zasygnalizowanego wcze-
śniej problemu z definiowaniem zjawiska i podszywaniem się pod ekoturystykę 
tzw. ofert „pseudoekoturystycznych”. Wpływa na to również szeroka formuła, 
jaką przyjęła ekoturystyka, realizując się w wielu formach turystyki. Istnieje 
jednak wiele badań wskazujących na dynamikę rozwoju ekoturystyki. Od roku 
1990 roczne tempo wzrostu popytu na ekoturystykę wynosi od 10 do 34%5. 
Największy wzrost – trzy razy większy niż całego sektora – Światowa Organi-
zacja Turystyczna Narodów Zjednoczonych (UNWTO) odnotowała w 2004 
roku6. W roku 2005 Tourism Network również ocenia ekoturystykę jako jeden  
z najszybciej rozwijających się sektorów w branży turystycznej – z roczną stopą 

                                                 
4  Critical issues in Ecotourism: Understanding a complex tourism phenomenon, red.  

J. Higham BH, 2008, s. 434. 
5  L. Mastny, Treading Ligghtly: New Paths for International Tourism, “Worldwatch Pa-

per” 2001, nr 159, Washington, 2001, s. 88. 
6  C. Solomon, Where the high life comes naturally, “New York Times” 2005. 

www.travel.nytimes.com/2005/05/01/travel/01eco.html. 
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wzrostu w wysokości 5% na całym świecie, co stanowi 6% światowego produk-
tu krajowego brutto i 11,4% wszystkich wydatków konsumpcyjnych7. 
 Ekoturystyka jest podstawą strategii rozwoju gospodarczego i działań 
ochronnych wobec dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wielu krajów Trze-
ciego Świata. Niemal każdy kraj rozwijający się aktywnie promuje produkty  
i pracuje nad ekoturystyczną marką. Na całym świecie powstało wiele organi-
zacji ekoturystycznych koordynujących działania na rzecz rozwoju tej formy na 
szczeblach krajowych i regionalnych, należą do nich np.: Kenia, Zanzibar, La-
os, Pakistan, Australia, Włochy, Francja, Japonia, Ekwador, Meksyk, Indonezja, 
Sri Lanka, Belize, Brazylia, i Karaiby8. 
 W 2005 roku 12 międzynarodowych agencji, w tym: Bank Światowy, 
Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Program 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Międzyamerykański Bank 
Rozwoju (IDB), dawało prawie 10 miliardów dolarów na 370 projektów tury-
stycznych. Główne organizacje branży turystycznej stworzyły programy, opra-
cowano definicje i wytyczne, odbyły się dziesiątki konferencji na temat ekotu-
rystyki. Jednocześnie wielu czołowych organizatorów masowej turystyki roz-
poczęło próby tworzenia ofert przyjaznych środowisku9. 
 Według UNWTO niektóre formy tradycyjnej turystyki osiągnęły już punkt 
nasycenia. Wzrasta natomiast popularność aktywnego i świadomego wypo-
czynku. Poza ekoturystyką dotyczy to form takich, jak np.: turystyka kulturowa 
czy wiejska, które rozwijają się najszybciej10. Według „Travel Weekly” wzrost 
sektora turystyki zrównoważonej może wynieść do 25% światowego rynku 
podróży w 2012 roku, przy wartości 473 miliardów dolarów na rok11. 
 Istnieje wiele powodów szybkiego tempa wzrostu ekoturystyki, wśród 
których wymienia się m.in.12: 

                                                 
7  The Tourism Network, 2005, www.tourismknowledge.com/Newsletters/ Issue6.pdf. 
8  M. Honey, Ecotourism and sustainable development. Who owns paradise? Island Press, 

2008, s. 551. 
9  Tamże. 
10  UNWTO, Global Forecasts nad Profiles of Market Segments, Tourism 2020 Vision, 

2001, s. 139. 
11  Center for Responsible Travel, Responsible Travel: Global Trends & Statistics, Stanford 

University & Washington, DC, www.responsibletravel.org/news/Fact_sheets/Fact_Sheet_-
_Global_ Ecotourism.pdf. 

12  Ecotourism and other Services Derived From Forests in the Asia-Pacific Region: Out-
look to 2010, FAO, www.fao.org/docrep/w7714e/w7714e00.htm#Contents. 
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 zwiększenie świadomości ekologicznej i publicznej, w tym pragnienie, 
aby być postrzeganym przez innych jako przyjazny dla środowiska; 

 medialna prezentacja naturalnych obszarów z całego świata; 
 chęć zobaczenia terenów cennych przyrodniczo, zanim znikną; 
 wyczerpanie formuły tradycyjnych produktów i atrakcji turystycznych, 

a z drugiej strony pragnienie przeżycia wakacji będących wyzwaniem, 
pogłębiających świadomość i wiedzę turysty; 

 rywalizacja w docieraniu do miejsc, gdzie nie było jeszcze naszych zna-
jomych; 

 łatwiejszy dostęp do odległych miejsc poprzez rozwój połączeń lotni-
czych, dróg i innej infrastruktury. 

3. Profil ekoturysty 

 Idee ekoturystyczne można realizować za pomocą różnych form turystyki, 
np.: kwalifikowanej, krajoznawczej, wypoczynkowej, przygodowej, agrotury-
styki itp. Ekoturyści to osoby świadome i wrażliwe, często wykształcone i wy-
magające. Pragną kontaktu z przyrodą i atrakcji kulturowych w połączeniu  
z czystym i przyjaznym otoczeniem. Oczekują dobrego standardu usług nieza-
leżnie od tego, czy nocują w hotelu, gospodarstwie agroturystycznym, czy 
domku kempingowym. Pozostają w wybranym miejscu dłużej niż zwykły tury-
sta, dzięki czemu wydają więcej pieniędzy. Chętnie uczestniczą w lokalnych 
wydarzeniach, oczekują rzetelnych i bogatych informacji na temat obszaru,  
w którym przebywają, generują zysk pozostający w regionie13. 
 Ekoturysta może różnić się znacząco od innych turystów w zakresie: 

 odległości podróży, 
 długości pobytu, 
 poziomu wysiłku fizycznego i komfortu, 
 motywacji podróży, 
 oczekiwań względem przekazywanych informacji, 
 poziomu wydatków. 

                                                 
13 . Ekologiczny dom agroturystyczny – czyli jak nadać ekoturystyczny profil swojemu go-

spodarstwu, red. J. Zientek-Varga, SIĘ, Warszawa 2009, s. 71. 
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 Badania wskazują, że dla wielu ekoturystów ważne jest, by ich wizyty 
przyczyniały się do ochrony przyrody i kultury lokalnej. Stanowi to dodatkową 
motywację dla firm i agencji rządowych do wsparcia działań na rzecz rozwoju  
i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego14. 
 TIES opisuje typowego ekoturystę w następujący sposób15: 

 wiek od 35 do 54, w Hiszpanii i Włoszech średnia wieku to 20–39 lat;  
 różne zawody; 
 płeć: 50% kobiet i 50% mężczyzn; 
 82% to osoby z wykształceniem wyższym; 
 60% podróżuje w parach, 15% z dziećmi i 13% samotnie; 
 ponad 50% ekoturystów wybiera oferty, które trwają od 8 do 14 dni, 
 więcej pieniędzy przeznacza na podróż, 
 motywacją dla odbycia podróży jest chęć poznania dziedzictwa przy-

rodniczo-kulturowego, poznanie nowych miejsc, zdobycie kolejnych 
doświadczeń. 

 Jak zauważa Zaręba, zdefiniowanie rynkowego profilu konsumenta ekotu-
rystycznego jest niezwykle ważne dla określenia strategii marketingowej skie-
rowanej do właściwego segmentu. Pozwoli to na uniknięcie wprowadzania na 
cenne obszary przyrodniczo-kulturowe przypadkowego klienta16.  
 Reyl i Grasse dzielą ekoturystów na dwie potencjalne grupy17: born ecoto-
urist – świadomi koncepcji ekoturystyki i wyboru sposobu podróżowania oraz 
made ecotourist – poznali ekoturystykę, podróżując, i stali się jej entuzjastami.  
 Określając profil europejskiego turysty przyszłości, Dodds wskazuje na 
następujące cechy18:  

 wykształcony i wiele podróżujący, 
 starszy i bardziej zamożny, 
 aktywny, 

                                                 
14  D. Fennel, op. cit. 
15  www.docstoc.com/docs/5721530/ECOTOURIST-MARKET-PROFILE-%28Ecotourism-

Statistical-Fact-Sheet-The. 
16  D. Zaręba, Ekoturystyka.Wyzwania i nadzieje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000,  

s. 184. 
17  R. Ryel, T. Grasse, Marketing ecotourism: attracting the exlusive ecotourist,  

w: NatureTourism: Managing for the Environment, red. T. Whelan, Washington DC, Island Press 
1991, s. 223. 

18  R. Dodds, The Nature of Ecotourism, Friends of Conservation Economic and Social Be-
nefits of Forest Protection, Birdlife International Workshop 2005,www.birdlife.org/ ac-
tion/change/europe/forest_task_force/2005_workshop/nature_of_ecotourism.pdf. 
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 chętnie uczący się i pracujący nad kształtowaniem własnej świadomo-
ści, 

 gotowy zapłacić więcej za wartościową ofertę. 

4. Atrakcyjność i rynek ekoturystyczny w Polsce 

 Europa jest wciąż otwartym rynkiem dla ekoturystyki. Szczególnie pod-
kreślana jest atrakcyjność środowiska naturalnego oraz kulturowego Europy 
Centralnej i Wschodniej, która często przewyższa pod tym względem Europę 
Zachodnią19. Dodatkowym atutem tej części Europy jest fakt, że z powodów 
historyczno-politycznych tereny te nie były powszechnie dostępne dla turystów 
spoza ich granic – dziś budzą więc zrozumiałe zainteresowanie. Pomimo skaże-
nia niektórych obszarów, to paradoksalnie zacofanie rozwojowe i ekonomiczne 
państw byłego bloku socjalistycznego uchroniło przed nadmierną eksploatacją 
wiele terenów naturalnych20. Od czasu reform politycznych z końca lat 80. XX 
wieku większą uwagę skupiono na ochronie środowiska, rozwijając równolegle 
świadomość globalnej problematyki zrównoważonego rozwoju21.  
 Polska posiada nadal siedliska o charakterze naturalnym i pierwotnym – na 
jej obszarze znajduje się wiele ostoi i korytarzy ekologicznych o znaczeniu 
międzynarodowym, które łączą różne biotopy i umożliwiają migrację organi-
zmów żywych. Wiele roślin i zwierząt, które zostały wpisane do czerwonych 
ksiąg gatunków ginących w Europie, tworzy tu stabilne populacje22. Również 
środowisko kulturowe z zachowaną architekturą, sztuką ludową, krajobrazami, 
kuchnią regionalną czy gwarą stanowi istotny atut dla rozwijania ekoturystyki. 
Na ten potencjał oraz rozwijający się popyt na ekoturystykę zwrócono uwagę, 
opracowując kierunki rozwoju turystyki w Polsce, podkreślając w szczególności 
dziedzictwo kultury i tradycji oraz bogactwo przyrody23. Pojawia się jednak 

                                                 
19  D. Diamantis, Ecotourism: Management and Assessment, Thomson 2004, s. 359. 
20  D. Zaręba, op. cit. 
21  D. Diamantis, op. cit. 
22  R. Kurczewski, Polska – naturalny wybór w turystyce europejskiej, w: Gospodarka tury-

styczna w XXI wieku – szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, red.  
S. Bosiacki, J. Grell, AWF Poznań, Poznań 2004, s. 301–305. 

23  Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Warszawa 
2008. 
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problem przełożenia krajowych założeń strategicznych na poziom regionalny  
i lokalny. Skłania to do przygotowywania opracowań kompleksowych w zakre-
sie organizacyjnym, prawnym i politycznym, które można zastosować na 
wszystkich poziomach24. Tu jednak pojawia się kolejny problem podkreślony  
w przytoczonym wcześniej opracowaniu ministerialnym, a mianowicie – nie-
wystarczające kwalifikacje kadr zarządzających turystyką. Zmiany na świato-
wym rynku popytu turystycznego, konieczność konkurowania oraz potencjał 
tkwiący w walorach powinny skutkować zmianami w kierunkach kształcenia na 
uczelniach wyższych oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, np. w obszarach 
chronionych czy jednostkach samorządowych itp.25 Tą drogą podąża już coraz 
więcej państw Europy Centralnej i Wschodniej. Bardzo prężnie działają np.: 
Estonia, Bułgaria czy Rumunia, słusznie upatrując w tego typu działaniach 
szansę na dalszy rozwój, bo – jak podkreślają specjaliści – największe zyski 
osiągną ci, którzy będą pierwsi na rynku26. Tymczasem bardzo często ekotury-
ści odwiedzający Polskę korzystają z ofert biur zagranicznych. Pocieszający jest 
fakt, że – nie czekając na wspomniane zmiany – działa w Polsce wiele organi-
zacji pozarządowych, które zajmują się problematyką ekoturystyczną. Organi-
zują one w tym zakresie warsztaty, szkolenia, tworzą oferty. Szczególnie cenne 
są te, które budują sieć współpracy pomiędzy jednostkami zainteresowanymi 
rozwojem ekoturystyki, takimi jak: samorządy, obszary chronione, leśnictwa 
czy gospodarstwa agroturystyczne. 
 Rynek ekoturystyki będzie się zmieniał w czasie. Uważa się, że dużą jego 
część będą stanowiły podróże wewnątrzregionalne, co wpłynie na wzrost do-
chodów społeczności lokalnej i poprawę infrastruktury27. Coraz bardziej zatło-
czone i zanieczyszczone aglomeracje, wzrastający odsetek ludzi wykształco-
nych i tym samym świadomych wartości dziedzictwa przyrodniczo-
kulturowego a z drugiej strony – kryzys i spadek dochodów – będą stymulowa-
ły do poszukiwania nowych, interesujących ofert krajowych. Rozpoznaniem 
tego zjawiska zajmowano się również w ramach prowadzonych pod opieką 

                                                 
24  A. Niezgoda, Problems of implementing sustainable tourism in Poland, “The Poznań 

University of Economics Review” 2004, Vol. 4, No. 1, Wyd. AE Poznań, s. 30–42. 
25  R. Kurczewski, Uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w Polsce, w: Gospodarka tury-

styczna w XXI wieku: uwarunkowania rozwoju w dobie globalizacji i kryzysu ekonomicznego, red. 
S. Bosiacki, Zeszyty Naukowe nr 19, Wyd. Nauk. WSHiU w Poznaniu, 2010, s. 269–276.  

26  J. Zientek-Varga J., op. cit. 
27  Ecotourism and other…, op. cit. 
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autora prac licencjackich i magisterskich. Realizowano między innymi badania 
sondażowe z użyciem anonimowych ankiet dotyczące możliwości rozwoju eko-
turystyki w powiecie poznańskim. Kwestionariusze rozdano wśród osób miesz-
kających na obszarze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz 
uczestników ekoforum na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Uzyskano 
100 wypełnionych ankiet. Respondenci stwierdzili w większości (72%), że ze-
tknęli się z hasłem ekoturystyka, jednak poproszeni o podanie skojarzeń z tym 
pojęciem, udzielali bardzo różnych odpowiedzi – najczęściej pozostających  
w nurcie „mody ekologicznej”. Udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące 
celów, jakie stawia przed sobą ekoturystyka, ankietowani najczęściej wskazy-
wali ochronę środowiska przyrodniczego (35,1%), a następnie zachowanie 
równowagi pomiędzy przyrodą a działalnością człowieka (31,3%). Rzadziej 
ekoturystyka kojarzona jest z zachowaniem i wzmacnianiem dziedzictwa kultu-
rowego (13,3%) oraz zapewnieniem dobrobytu społeczności lokalnej (9,1%). 
Wśród badanych 26% deklaruje korzystanie z ekoturystycznych form wypo-
czynku, a 23% wyraża chęć korzystania z takich form. Jednocześnie responden-
ci, wymieniając elementy decydujące o wyborze przez nich miejsca wypoczyn-
ku, podkreślali takie walory, jak: cisza, las, wody powierzchniowe, bogactwo 
flory i fauny czy czyste powietrze. Tylko pięć osób nie brało pod uwagę czyn-
ników przyrodniczych, a dziewięciu respondentów nie uznawało ich na istotne  
i dlatego rzadko ma je na uwadze. Odpowiedzi na pierwsze pytania wykazały, 
że wiedza dotycząca ekoturystyki jest dość powierzchowna i raczej intuicyjna, 
stąd też wzięła się pewna nieścisłość w dalszych deklaracjach, gdzie ankieto-
wani wykazywali wrażliwość na ważne dla ekoturystyki zagadnienia, nie wią-
żąc ich jednak z tą tematyką. Można sądzić, że z podobna sytuacja występuje na 
terenie całej Polski. W wynikach wielu podobnych badań ujawnia się mała wie-
dza badanych dotycząca omawianej problematyki, jednocześnie nie sposób nie 
zauważyć wrażliwości cechującej badanych, wyrażającej się w artykułowaniu 
potrzeb związanych z wypoczynkiem i zrozumienia dla konieczności podjęcia 
działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.  

Uwagi końcowe 

 Współczesne formy turystyki rozwijają się niezwykle szybko. Rynek wy-
musza ich powstawanie i rozwój, najczęściej szybszy od analiz dających pod-
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stawy do prawidłowych opracowań strategicznych, podążający za trendami  
i niebaczący na niekorzystne zmiany, jakie może wywołać. Napawa to niepoko-
jem, zwłaszcza że patrząc na historię rozwoju turystyki masowej, odnosi się 
wrażenie, że scenariusz się powtarza.  
 Przeprowadzona analiza prowadzi do następujących wniosków: 

 jednym z podstawowych problemów w szacowaniu popytu ekotury-
stycznego jest brak ujednolicenia definicji ekoturystyki, co pozwoliłoby 
na dokładne określenie wielkości sektora i odpowiednie zakwalifiko-
wanie ofert, zwłaszcza przy częstym zjawisku „podszywania się” opera-
torów pod tzw. przyjazność środowisku. Pomocne byłoby stworzenie 
powszechnie uznanego sposobu certyfikacji w tym zakresie; 

 stały wzrost zainteresowania ekoturystyką, a jednocześnie wciąż otwar-
ty rynek europejski, szczególnie atrakcyjny pod względem środowiska 
naturalnego i kulturowego w części centralnej i wschodniej, pozwala  
z jednej strony mieć nadzieję na rosnące zainteresowanie polskim ryn-
kiem ofert ekoturystycznych, a z drugiej – wymusza konieczność przy-
gotowania się do realizacji nowych zadań poprzez wcześniejsze opra-
cowanie strategii; 

 niezwykle ważne jest określenie profilu ekoturysty korzystającego  
z polskiej oferty, by stworzyć odpowiednią strategię marketingową;  

 badania nad ekoturystyką wskazują, że dużą jej część będą stanowić 
podróże wewnątrzregionalne. Pojawia się więc problem przełożenia 
krajowych założeń strategicznych, które od pewnego czasu zwracają 
uwagę na potencjał i możliwości rozwoju ekoturystyki, na poziom re-
gionalny i lokalny. W tym względzie najważniejsze jest przygotowanie 
kadr zarządzających tym rodzajem turystyki. 

 Jaka więc będzie przyszłość? Jak pisze Leo Hickman: „przemysł tytonio-
wy od 20 lat wiedział, że reklama antynikotynowa i zakazy palenia są nieunik-
nione, lecz skutecznie walczył z odsunięciem tych działań w czasie”28. Dysku-
sje dotyczące turystyki światowej w ostatnich latach dotyczą głównie utrzyma-
nia jej tempa rozwoju, walki z czynnikami obniżającymi ten wzrost, takimi jak 
terroryzm czy klęski żywiołowe. Nasuwa się jednak pytanie: jak długo jeszcze 
będziemy walczyć o turystyczne marzenia ludzi, udając, że ich realizacja nie ma 

                                                 
28  l. Hickman, Is the future green?, “The Guardian” 2006, www.guardian.co.uk/ trav-

el/2006/may/20/ecotourism.guardiansaturdaytravelsection5. 
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wpływu na zaśmiecanie plaż, dewastację zabytków, zadeptywanie gór, komer-
cjalizację kultury, spadek bioróżnorodności i wiele innych aspektów, na których 
ponoć nam tak bardzo zależy? Czy poważnie zajmiemy się tym problemem 
dopiero wtedy, kiedy marzenia zamienią się w koszmar?  
 
 

DEMAND FOR ECOTOURISM 

 

 

Summary 

 

 The International Ecotourism Society defined ecotourism as responsible travel to 

natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local peo-

ple. It is one of the most rapidly developing forms of tourism. Demand for ecotourism 

has been growing annually from 10 to 34% since 1990, with its peak 3 times higher than 

the whole sector in 2004, according to World Tourism Organization (UNWTO). In 

2005 Tourism Network said ecotourism was one of the most rapidly growing sectors in 

tourist industry. Annual growth rate worldwide is 5%, which accounts for 6% of world 

gross domestic product and 11,4% of all consumer spending. Tourism in Poland can 

develop properly thanks to popularity of ecotourism. Natural environment and culture 

of Central and Eastern Europe is often more attractive that this of Western Europe. That 

is why more and more ecotourists from abroad become interested in our country. Along 

with growth of ecological awareness we can observe increase in interest in regional 

ecotourist offers among national tourists.  
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POPYT NA IMPREZY EKOTURYSTYCZNE  
W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH W WIELKOPOLSCE 

Wprowadzenie 

 Przyroda od zawsze fascynowała człowieka, stawała się inspiracją dla 
sztuki, pobudzała do filozoficznych refleksji, zachęcała do poznawania otacza-
jącego świata. Ludy pierwotne, żyjąc w bezpośrednim sąsiedztwie natury i ko-
rzystając z jej zasobów jako niezbędnych do przeżycia, darzyły otaczające śro-
dowisko i wszystkie jego elementy szacunkiem, a niektórym oddawały nawet 
cześć i przypisywały boskie moce. Wraz z rozwojem cywilizacji człowiek od-
dalił się od swojego środowiska naturalnego i zaczął je traktować w sposób 
użytkowy. Zjawisko to dotyczy także zachowań turystycznych. Mało kto wy-
obraża sobie wakacje bez morza, jeziora, gór czy lasów, ale też mało kto dba  
o ich stan i przyszłość, widząc w nich raczej rodzaj scenerii do udanego wypo-
czynku. Turyści deklarują chęć spędzania czasu na łonie natury, troskę o śro-
dowisko, ale nie przejawiają w tym kierunku utrwalonych postaw i w rezultacie 
deklaracje nie przekładają się na działania. Wpływ turystyki na środowisko 
naturalne jest w większości przypadków negatywny, a turystyka mogłaby być 
jednym z narzędzi aktywnej ochrony przyrody1. Wymagałoby to od uczestni-
                                                 

1  R. Kurczewski, A. Machnik, Aktywna ochrona przyrody wyzwaniem dla turystyki,  
w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku – globalne wyzwania i zagrożenia, Katedra Ekonomiki  
i Organizacji Turystyki oraz Katedra Geografii Turyzmu, Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF  
w Poznaniu, Poznań 2006, s. 373–377. 
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ków, organizatorów i społeczności lokalnej zaangażowania i kreatywności na-
kierowanej na potrzeby szeroko pojmowanego otoczenia. Taką formą jest eko-
turystyka, która wciąż w Polsce pozostaje mało znana i często mylnie traktowa-
na jako tylko turystyka przyrodnicza. Niewiele osób wie, że jest ona również 
związana z otoczeniem społecznym oraz walorami kulturowymi wynikającymi 
z autentycznych tradycji i obyczajów lokalnych. Jest ona rdzeniem turystyki 
zrównoważonej2. Nasuwa się jednak pytanie, na ile organizatorzy zaczynają 
dostrzegać drzemiący w tej formie potencjał, jakie jest zaangażowanie lokal-
nych społeczności i samorządów, a także – co wydaje się najważniejsze – na ile 
sami turyści są zainteresowani uczestnictwem w imprezach turystycznych, które 
wymagają od nich pewnego przygotowania i zaangażowania.  

1. Metodologiczne założenia badań  

 Celem badań było m.in. określenie stopnia znajomości pojęć „ekoturysty-
ka” i „impreza ekoturystyczna” wśród turystów oraz zidentyfikowanie prezen-
towanych przez respondentów postaw w stosunku do przyrody, jak i sposobu 
podróżowania zgodnego z zasadami turystyki zrównoważonej3. 
 Przystępując do badań, założono, że: 

 turyści nie są zainteresowani zmianą swego stylu podróżowania na bar-
dziej zbliżony do koncepcji ekoturystycznej; 

 ekoturystyka jest dla przeciętnego turysty tożsama z turystyką przyrod-
niczą;  

 większość turystów nie brała udziału w imprezie ekoturystycznej, ale 
byłaby skłonna w niej uczestniczyć.  

 Badania przeprowadzono w sezonach badawczych 2008–2011 w następu-
jących parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego: Park Krajobra-
zowy Promno (PK Promno), Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (PKPZ), 
Rogaliński Park Krajobrazowy (RPK) i Sierakowski Park Krajobrazowy (SPK). 
Trzy pierwsze parki zlokalizowane są bardzo blisko Poznania i stanowią miej-
sce rodzinnych wypadów weekendowych lub jednodniowych (czasem popołu-
                                                 

2  D. Zaręba, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 48. 
3  Prowadzone badania obejmują znacznie szerszy zakres tematyczny i przestrzenny, doty-

czą m.in. stosunku turystów do walorów i zasobów przyrodniczych, do obszarów przyrodniczo 
cennych i ochrony przyrody. 
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dniowych), wycieczek pieszych czy rowerowych. Sierakowski Park Krajobra-
zowy oddalony jest od Poznania o około 70 km i jest raczej destynacją dla wy-
jazdów wakacyjnych, ale także weekendowych. W każdym z parków przepro-
wadzono badanie na około 100-osobowych (lub większych) próbach losowo 
wybranych turystów, tak aby do dalszych analiz uzyskać po 100 prawidłowo 
wypełnionych ankiet. Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystane zostały 
tylko wyniki ankiet prowadzonych wśród osób pełnoletnich, z pominięciem 
wycieczek szkolnych. Ankieta dotyczyła wielu kwestii związanych z odwiedza-
niem parków krajobrazowych i postaw turystów w stosunku do przyrody. Kwe-
stionariusz zawierał pytania zamknięte i otwarte. Dotyczyły one zarówno zna-
jomości statusu prawnego obszaru, znajomości i oceny walorów (przyrodni-
czych i pozaprzyrodniczych) odwiedzanych obszarów, problemów zagospoda-
rowania turystycznego, głównego motywu przybycia do obszaru chronionego 
oraz stosunku respondentów do ochrony przyrody, turystyki zrównoważonej  
– w tym ekoturystyki i ewentualnej gotowości ankietowanych do zmian w stylu 
podróżowania. Dodatkowo podejmowano rozmowy z turystami na temat ich 
postaw i wyborów w kwestiach turystyki i przyrody. Uzyskane w ten sposób 
informacje bardzo wzbogaciły wiedzę na interesujący badacza temat. Ankieto-
wanym nie tłumaczono terminu ekoturystyka przed wypełnieniem formularza, 
jednakże pojęcie to było przybliżane w kolejnych pytaniach.  
 W artykule zaprezentowano wyniki i wnioski dotyczące tylko kwestii 
związanych z gotowością do zmian swoich postaw i stylu podróżowania, a tak-
że stosunku do imprez ekoturystycznych i samej ekoturystyki.  

2. Turystyka zrównoważona i ekoturystyka 

 Turystyka zrównoważona jest obecnie jednym z chętniej popieranych, 
choć nie do końca prawidłowo interpretowanych rodzajów turystyki – zarówno 
przez organizatorów, jak i coraz częściej przez lokalne władze, które dostrzega-
ją potrzebę ochrony posiadanych zasobów i walorów turystycznych. Nawiązuje 
ona swym programem do zasad zrównoważonego rozwoju, pojęcia wprowa-
dzonego na 42. Sesji ONZ w Raporcie Światowej Komisji do Spraw Środowi-
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ska i Rozwoju (WCED) „Nasza wspólna przyszłość”, kierowanej przez norwe-
ską polityk Gro Harlem Brundtland4. 
 Turystyka zrównoważona bazuje na wprowadzonym już w 1965 roku po-
jęciu turystyki odpowiedzialnej (responsible tourism), w której – według  
W. Hetzera – kładzie się nacisk na cztery podstawowe aspekty, a mianowicie: 

 minimalizację ingerencji w środowisko naturalne, 
 poszanowanie odmienności kulturowej, 
 maksymalizację udziału ludności miejscowej w usługach turystycznych, 
 wzrost satysfakcji i zadowolenia z turystyki5.  

 W latach 80. XX wieku Krippendorf zaproponował pojęcie turystyki alter-
natywnej jako opozycji dla turystyki masowej. W jego ujęciu definicja bardzo 
dobrze nawiązywała do obecnego pojmowania turystyki zrównoważonej, rozu-
mianej jako wszystkie formy turystyki, które przysparzają korzyści wszystkim 
współuczestniczącym przy jednoczesnej minimalizacji szkód ekologicznych, 
społecznych i gospodarczych6. W latach późniejszych zaczęło się pojawiać 
wiele mniej lub bardziej precyzyjnych określeń, takich jak: turystyka przyjazna 
środowisku, zielona, łagodna, miękka itp., a sama turystyka zrównoważona 
definiowana była przez wielu autorów. Warto zwrócić uwagę na propozycje 
R.W. Butlera7, który kładzie nacisk na konieczność zachowania środowiska 
(społecznego i naturalnego), w którym turystyka się rozwija, bardziej niż na 
rozwój jej samej, oraz D. Zaręby, która – jak już wspomniano – określa ekotu-
rystykę jako rdzeń i najbardziej idealną formę turystyki zrównoważonej. Autor-
ka ta wyraźnie też podkreśla – o czym zapomina wielu innych autorów – że 
ekoturystyka to nie to samo, co turystyka przyrodnicza, że ta forma bazuje też 
na autentycznych wartościach lokalnej kultury8, choć niewątpliwie przyroda 
zdecydowanie bardziej przyciąga ekoturystów, jak np. birdwatching. 
 Tak pojmowana ekoturystyka zakłada, że zarówno turysta, jak i społecz-
ność lokalna zaangażowani są w imprezę bardziej, niż to bywa w tradycyjnym 

                                                 
4  Raport WCED, www.habitat.igc.org/open-gates/wced-ocf.htm. 
5  Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010,  

s. 27. 
6  J. Krippendorf, Tourism in the system of industrial society, “Annals of tourism research” 

1996, nr 13(4), s. 517–532.  
7  R.W. Butler, Developing the destination: difficulties in achieving sustainability, w: Tour-

ism in scientific research, red. W. Alejziak, R. Winiarski, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki  
i Zarządzania, Kraków–Rzeszów 2005, s. 33–45. 

8  D. Zaręba, Ekoturystyka…, op. cit., s. 50. 



Popyt na imprezy ekoturystyczne w świetle badań ankietowych… 181

masowym wypoczynku. Większe wymagania stawia się także wobec organiza-
tora, który często musi się posiłkować wiedzą fachowców z danej dziedziny. 
Pieniądze zarobione na imprezie zostają na miejscu i są pożytkowane na po-
prawę sytuacji zarówno środowiska naturalnego, jak i społeczno-ekono-
micznego. Czas poświęcony na poznanie okolicy winien być możliwie jak naj-
dłuższy, poznanie dogłębne, spokojne i taktowne. Skala przedsięwzięć powinna 
być mała, dostosowana do chłonności i pojemności obszaru. Z definicji również 
eventy powinny odbywać się w nieskazitelnym i bardzo wartościowym środo-
wisku przyrodniczym i kulturowym. Słuszne wydaje się przesunięcie zaintere-
sowania turystów i organizatorów na obszary mniej wartościowe celem 
wzmocnienia ochrony tych pierwszych i edukowania samych turystów, którzy 
nierzadko nie są przygotowani na trudy prawdziwej ekoturystyki. To z kolei 
powoduje ich niechęć do tej formy i wycofanie. Przygotowanie ofert na innych 
terenach przyrodniczo wartościowych, ale mniej wrażliwych, jakimi są właśnie 
parki krajobrazowe, pozwoli być może wykształcić grupę przyszłych miłośni-
ków ekoturystyki. Nie można natomiast rezygnować z małej skali wydarzeń  
i elitarności ekoturystyki, dlatego też popyt na imprezy ekoturystyczne winien  
z założenia kształtować się na poziomie średnim, umiarkowanym. Zrozumiały 
jest także fakt, że nie dla każdego przyroda bądź lokalne obyczaje są właśnie 
głównym motywem podejmowania aktywności turystycznej Warto jednak za-
uważyć, że oryginalny produkt bazujący na lokalnych walorach i zasobach 
przyrodniczych i kulturowych może być konkurencyjny, a przy dobrych umie-
jętnościach zarządzania kompleksowego i umiejętnego długoplanowego wyko-
rzystywania tychże walorów i zasobów – być w pełni zgodny z zasadami tury-
styki zrównoważonej9. Pozwala to rozwiać wiele wątpliwości zarówno społecz-
ności lokalnej, jak i organizatorów odnośnie do rentowności tego typu przed-
sięwzięć.  

3. Wyniki badań 

 Do przeprowadzenia analizy użyto łącznie 400 prawidłowo wypełnionych 
ankiet zebranych po 100 w wybranych parkach krajobrazowych w okolicy Po-

                                                 
9  A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, 

Wyd. AE Poznań, 2006, s. 131. 
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znania. Wśród respondentów znalazło się 209 kobiet (52,25%) i 191 mężczyzn 
(47,75%), dominowały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim – 100 
kobiet (25%) i 80 mężczyzn (20%). Wśród grup wiekowych przeważali dla obu 
płci turyści w wieku od 41 do 50 lat – odpowiednio po 56 kobiet (14%) i 53 
mężczyzn (13,25%). W trzech parkach zlokalizowanych w pobliżu Poznania 
(PK Promno, PKPZ i RPK) byli to w większości turyści jednodniowi i weeken-
dowi, aktywnie spędzający czas wolny, w bardziej oddalonym SPK – głównie 
wypoczywający na dłużej w ośrodkach wypoczynkowych i własnych drugich 
domach. Charakterystykę respondentów przedstawiono na rysunkach 1 (struktu-
ra wieku) i 2 (struktura wykształcenia). Ankietowani byli w większości miesz-
kańcami woj. wielkopolskiego (83%). Ponadto znalazły się osoby z woje-
wództw: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopo-
morskiego. 
 
 a.       b. 

 
Rys. 1.  Struktura wiekowa respondentów (a. w poszczególnych parkach, b. łącznie,  

z uwzględnieniem płci) – objaśnienia skrótów w tekście 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 a.       b.  

 
Rys. 2.  Struktura wykształcenia respondentów (a. w poszczególnych parkach, b. łącz-

nie, z uwzględnieniem płci) – objaśnienia skrótów w tekście 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
  
 Ankietowani zostali m.in. poproszeni o określenie swojej gotowości do 
zmian w stylu podróżowania na bardziej świadomy, zaangażowany, wolniejszy, 
ale bardziej dokładny. Spora część nie była w stanie zadeklarować gotowości 
do poważniejszych zmian, tłumacząc to na różne sposoby (przyzwyczajenie, 
brak czasu i środków finansowych na dłuższe wyjazdy, chęć beztroskiego wy-
poczynku). Łącznie 16% respondentów wyraziło chęć do bardziej radykalnych 
zmian i przejawiła zaciekawienie nową dla nich możliwością, jaką byłaby eko-
turystyka. Prawie jedna trzecia uznała, że mogłaby np. poświęcić więcej czasu 
na poznanie jakiegoś regionu, ale nie zmieni swych wakacyjnych nawyków, 
m.in. zamiłowania do wygód (rysunek 3). 
 Respondenci mieli za zadanie także określić, jak oceniają swoją znajomość 
pojęcia ekoturystyka. Okazało się, że dla niemal połowy z nich (49%) jest to 
słowo, które co prawda słyszeli, ale nie znają jego znaczenia i nie wiedzą, jaka 
to turystyka, a dla 9% było to coś zupełnie nowego (rysunek 4). Najwięcej de-
klaracji znajomości pojęcia padło w PK Puszcza Zielonka, najmniej – w Siera-
kowskim PK. Następnie zweryfikowano tę wiedzę, prosząc ankietowanych, 
którzy uznali, że znają definicję, o jej podanie. Niestety tylko 5% rzeczywiście 
znało dobrze i rozumiało, o co chodzi w ekoturystyce (były to w większości 
osoby młode, spotkane w Sierakowskim PK); 16% umiało w przybliżeniu zary-
sować definicję, a prawie połowa podała zupełnie nieprawidłowe odpowiedzi 
(rysunek 5). Okazało się zatem, że tylko turyści spotkani w SPK ocenili swoją 
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wiedzę zgodnie z prawdą. Pozostali prawdopodobnie woleli nie przyznawać się 
do niewiedzy.  
 
  a.        b. 

 
 

Rys. 3.  Deklarowana przez respondentów gotowość do zmian w stylu podróżowania 
(a. w poszczególnych parkach, b. łącznie) – objaśnienia skrótów w tekście 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 a.       b. 
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Rys. 4.  Deklarowana przez respondentów znajomość pojęcia ekoturystyka (a. w po-

szczególnych parkach, b. łącznie) – objaśnienia skrótów w tekście 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 a.        b.  

bdb

db

słaba

żadna

 
Rys. 5.  Faktyczna znajomość pojęcia ekoturystyka wśród respondentów (a. w po-

szczególnych parkach, b. łącznie) – objaśnienia skrótów w tekście 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Przyczyn takiej sytuacji można również upatrywać w braku osobistego 
kontaktu z imprezami ekoturystycznymi – zaledwie 6% brało udział w takiej 
imprezie, a 9% ankietowanych wydaje się, że w nich uczestniczyło, gdyż nie 
znali właściwej definicji. Odpowiedzi w poszczególnych parkach rozkładały się 
podobnie (rysunek 6). Podawane przykłady świadczyły o tym, że de facto liczba 
osób posiadających ekoturystyczne doświadczenie jest jeszcze niższa. 
 a.        b. 

brał

raczej brał

nie brał

nie wie

 
Rys. 6.  Uczestnictwo respondentów w imprezach ekoturystycznych – posiadane do-

świadczenie (a. w poszczególnych parkach, b. łącznie) – objaśnienia skrótów  
w tekście 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Kolejnym – w kontekście tematu artykułu najważniejszym – analizowa-
nym zagadnieniem była gotowość ankietowanych do wzięcia udziału w impre-
zie ekoturystycznej, czyli określenie popytu na ekoturystykę w badanej grupie. 
Mając na uwadze definicyjną elitarność tej formy, nadmierny popyt nie byłby 
niczym wskazanym. Jednakże z badań wynika, że mniej niż jedna trzecia (28%) 
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byłaby zainteresowana eventem ekoturystycznym (rysunek 7). Grupa ta została 
poproszona o wskazanie, jaką konkretną formę spośród następujących ma na 
myśli: birdwatching, obserwacje fauny typu safari i fotosafari, obserwacje flory, 
zwiedzanie rezerwatów i innych obszarów chronionych, survival i turystyka 
przygodowa itp. Turyści mogli wskazać więcej niż jedną formę, ale w uszere-
gowaniu od najbardziej ich interesującej do najmniej. Zdecydowanie najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się obserwacje fauny ogółem i birdwatching 
(łącznie 72% wskazań). Jest to zrozumiałe, gdyż zwierzęta, a w szczególności 
ptaki, zawsze najbardziej „cieszą oko” turystów i są motywem do podejmowa-
nia dalszych wypraw, np. do Afryki. Jedynie w Rogalińskim Parku Krajobra-
zowym wskazano również na dęby rogalińskie jako najważniejszy obiekt zain-
teresowania (rysunek 8). 

a.       b. 
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nie
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Rys. 7.  Deklarowane przez respondentów zainteresowanie udziałem w imprezach 

ekoturystycznych (a. w poszczególnych parkach, b. łącznie) – objaśnienia skró-
tów w tekście 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rys. 8.  Deklarowane przez respondentów zainteresowanie poszczególnymi formami 
ekoturystyki (a. w poszczególnych parkach, b. łącznie) – objaśnienia skrótów w tekście 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Uwagi końcowe  

 W wyniku przeprowadzonych badań terenowych i dokonanych następnie 
analiz można stwierdzić, że dla większości respondentów pojęcie ekoturystyki 
jest obce i co najmniej tajemnicze – niewielu miało jakikolwiek kontakt z im-
prezami ekoturystycznymi. Respondenci nie byli też specjalnie zainteresowani 
zmianą stylu podróżowania na bardziej zgodny z koncepcją ekoturystyki, tj.: 
małe grupy, mniejszy pośpiech, dogłębne poznawanie odwiedzanego miejsca, 
zapoznanie się z lokalnymi obyczajami. Jednakże istnieje pewien ograniczony 
popyt na takie imprezy, co jest zgodne zarówno z przyjętymi założeniami, jak  
i definicją samej ekoturystyki. Pozwala to mieć nadzieję, że uda się nie tylko 
wypracować teoretyczne modele rozwoju ekoturystyki, ale także wykształcić 
czy też przygotować do korzystania z takiej oferty grupę odpowiedzialnych  
i zaangażowanych turystów, a także zaszczepić samą ideę wśród władz szczebla 
lokalnego i organizatorów imprez. Jak wspomniano, należy jednak zachować 
umiar, gdyż nadmierny popyt, a tym samym podaż imprez organizowanych na 
terenach przyrodniczo cennych i wrażliwych na antropopresję mogłyby w efek-
cie obrócić się przeciwko zachowaniu tychże obszarów i komfortowi lokalnych 
społeczności, co byłoby sprzeczne z koncepcją turystyki zrównoważonej. 
 
 

DEMAND FOR ECOTOURIST EVENTS BASED ON SURVEY  

CONDUCTED IN WIELKOPOLSKA REGION 

 

 

Summary 

 

 In the days when mass tourism is becoming less popular, new ideas how to spend 

one’s free time and learn something new have appeared. Ecotourism can be such an 

example. It is by definition tourism which contributes to both nature protection and 

local community interests. It requires a tourist to be disciplined and interested in getting 

to know the area he or she visits. Ecotourist destinations should be wild and untouched 

but it seems you can meet ecotourist demands on any area which is naturally valuable. 

We can observe big difficulties with defining ecotourist events not only by their organi-

zers but also local governments and tourists themselves. The questions is – Is there a 

demand for such events and – if there is – isn’t it dangerous for potential destinations. 
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To find the answer a survey has been made by Chair of Human Ecology on Tourism 

and Recreation Faculty of University School of Physical Education in Poznań. The 

survey has been made on tourists visiting local landscape parks. The results of this rese-

arch are going to be published in this paper. In conclusion, although interest in nature, 

its protection and relax ‘in the open’ is quite big, ecotourism is still perceived by to-

urists as something unknown, mysterious and ‘not for them’. 

 

Translated by Jagna Kurczewska 
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ALTERNATYWNE FORMY TURYSTYKI  
JAKO NOWE TRENDY W POPYCIE TURYSTYCZNYM  

 

Wprowadzenie  

  Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiło wyraźne zróżnicowanie i wzbo-
gacenie sposobów spędzania wolnego czasu. Powstało dużo różnorodnych form 
turystyki specjalnych zainteresowań, które pozwalają urozmaicić te sposoby1. 
Współcześnie w dobie rewolucji globalno-informatycznej można mówić o zja-
wisku „turystyfikacji”2. Pojęcie to odzwierciedla coraz większe zainteresowanie 
uprawianiem różnych, w tym również nowych, form turystyki. Organizatorzy 
ruchu turystycznego w wielu krajach proponują wciąż nowe formy spędzania 
wolnego czasu, które nawiązują do różnorodnych oczekiwań turystów3. Poja-
wiają się zatem swoiste formy turystyki, które niekiedy trudno jest zakwalifi-
kować do tradycyjnych, dotychczas wyodrębnionych. W literaturze wyróżniano 
                                                 

1  P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2006.  
2  M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo tury-

styczne. Ujęcie statystyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007. 
3  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, War-

szawa 1998.  
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dotąd najczęściej: turystykę krajoznawczą, kwalifikowaną, zdrowotną, wypo-
czynkową, pobytową, sobotnio-niedzielną, uzdrowiskową. Współcześnie poja-
wiają się także inne formy ruchu turystycznego. Wyróżnia się wśród nich np.: 
turystykę aktywną, geoturystykę, turystykę sportową, ekoturystykę, agrotury-
stykę, turystykę kulinarną, leczniczą, socjalną, biznesową, kongresową i konfe-
rencyjną, motywacyjną, etniczną, kulturową, zarobkową, pielgrzymkowo- 
-pątniczą, kulturową, przemysłową, alternatywną, edukacyjną itd.4  
  Niektóre rodzaje turystyki można zaliczyć do turystyki masowej – są to 
przede wszystkim turystyka wypoczynkowa czy krajoznawcza, chociaż również 
inne jej formy ze względu na nagromadzenie walorów turystycznych mogą być 
zaliczane do turystyki masowej. Charakterystyczna jest ona przede wszystkim 
dla wielkich centrów i regionów turystycznych, gdzie przebywa dużo turystów. 
Przeciwstawna jej turystyka alternatywna obejmuje głównie formy turystyki 
aktywnej, uprawiana jest z dala od dużych skupisk ludności, na terenach czys-
tych ekologicznie. Może ona być również określana jako turystyka łagodna (soft 
tourism) w przeciwieństwie do turystyki masowej (hard tourism)5.  
 Ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodni-
czym, potrzebami mieszkańców danego regionu a oczekiwaniami turystów6. Jak 
wynika z definicji przytaczanej przez Światową Organizację Turystyki, warunki 
powyższe spełnia turystyka zrównoważona. Jej teoretyczne założenia mają za-
stosowanie do wszystkich form turystyki, łącznie z masową, niezależnie od 
kierunku i motywu wyjazdu. Bardziej rygorystycznie natomiast przedstawiają 
się zasady turystyki alternatywnej, której założeniem jest możliwie najmniejszy 
wpływ turystów na środowisko przyrodnicze odwiedzanych terenów. Bazuje 
ona na zasobach już istniejących, stąd wynika jej niższa kapitałochłonność  
i mniejsza ingerencja w naturalność krajobrazu7. Ta forma turystyki respektuje 
lokalne zwyczaje i kulturę w przeciwieństwie do turystyki masowej (tabela 1).  
  Zachodzące aktualnie szybkie przemiany cywilizacyjne i związane z nimi 
zmiany w sferze czasu wolnego powodują, że istnieje oczywista potrzeba od-

                                                 
4 L. Butowski, Organizacja turystyki w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Społeczno- 

-Przyrodniczej, Lublin 2004.  
5  D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
6  E. Marks, Miejsce ekoturystyki w budowaniu wizerunku wiejskiego produktu turystycz-

nego, w: Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wyd. Akademii Morskiej, 
Gdynia 2009. 

7  M. Woźniak, Przyroda i jej znaczenie w tworzeniu wizerunku wiejskiego produktu tury-
stycznego, w: Marka wiejskiego…, op. cit.  
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miennego spojrzenia na rodzaje turystyki, w tym szczególnie na wyodrębnienie 
nowych jej form. W wielu krajach w praktyce nabrały już one dużego znacze-
nia, w innych są dopiero na początkowym etapie rozwoju8.  
 Celem niniejszego opracowania jest próba oceny turystyki alternatywnej  
w aspekcie kształtującego się stale popytu turystycznego w nawiązaniu do wy-
stępujących obecnie trendów rozwojowych turystyki. Referat powstał w wyniku 
analizy dostępnej literatury oraz własnych badań i obserwacji prowadzonych  
w terenie (ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego).  

1. Popyt turystyczny jako podstawowy czynnik rozwoju turystyki  

  Popyt turystyczny jest sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, które 
turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen9. Popyt w turystyce 
odnosi się bezpośrednio do produktu turystycznego i określa się go jako wiel-
kość zapotrzebowania na produkt turystyczny przy danej cenie i w danym okre-
sie10. Popyt turystyczny charakteryzuje się pewną odrębnością. Prawidłowości 
dotyczące tej kategorii ekonomicznej w turystyce mają inne cechy w porówna-
niu do tradycyjnego popytu na dobra materialne.  
  Popyt turystyczny jest funkcją wielu zmiennych. Jego rozwój najsilniej 
uzależniony jest od ceny rynkowej. Oprócz niej wymienić można jeszcze inne 
determinanty, takie jak np.: dochody konsumentów, zmiany sytuacji rynkowej, 
preferencje nabywców, liczbę i strukturę ludności.  
 Zgodnie z prawem popytu zależność między nim a ceną jest na ogół od-
wrotna, przy założeniu niezmienności pozostałych czynników mających wpływ 
na niego.  
  Istotnym czynnikiem współcześnie wpływającym na decyzję o wyborze 
określonych produktów turystycznych jest oddziaływanie opinii otoczenia11. 
Jest to istotne, ponieważ konsumpcja turystyczna najczęściej odbywa się  
w gronie rodziny, przyjaciół lub znajomych. Ponadto w konsumpcji usług tury-

                                                 
8  W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Wyd. Proksenia, Kraków 2007.  
9  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.  
10  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-

szawa 1998.  
11  A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Wyd. Difin, Warsza-

wa 2008.  
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stycznych przejawia się także działanie tzw. efektu pokazowego, który polega 
na tym, że im częściej konsumenci stykają się z dobrem wyższej jakości, tym 
prędzej i skuteczniej zmieniają nabyte przyzwyczajenia używania dóbr niższej 
jakości, nawet kosztem ograniczenia oszczędzania i wzrostu wydatków kon-
sumpcyjnych12.  
  Popyt jest kategorią ekonomiczną odznaczającą się dużą elastycznością. 
Elastyczność popytu określa stopień jego wrażliwości na zmiany czynników 
rynkowych, wśród których najbardziej istotne są zmiany dochodów i wynikają-
cej z nich zróżnicowanej siły nabywczej konsumentów. Elastyczność dochodo-
wa popytu turystycznego oznacza względną zmianę popytu na określone dobro 
lub usługę w stosunku do względnej zmiany dochodu ludności. Dochód zaczyna 
oddziaływać na postępowanie nabywcy wcześniej niż cena, gdyż kształtuje się 
już w sferze podziału13. Elastyczność dochodowa popytu turystycznego jest 
znacznie większa od elastyczności na inne dobra konsumpcyjne14. Wynika to  
z faktu, że popyt na większość dóbr konsumpcyjnych przestaje występować  
z chwilą nabycia danego dobra. Inaczej jest w turystyce, gdzie bardzo szeroki 
zasięg możliwości zaspokajania potrzeb sprawia, że osiągnięcie stanu zaspoko-
jenia czy też nasycenia potrzeb turystycznych jest praktycznie niemożliwe.  
  Na wielkość popytu turystycznego wpływa też cena dóbr i usług tury-
stycznych. Elastyczność cenowa popytu turystycznego oznacza względną zmia-
nę popytu turystycznego na określone dobro lub usługę w stosunku do względ-
nej zmiany ceny tego dobra lub usługi15. Generalnie gdy cena rośnie, popyt na 
dany produkt turystyczny spada, a jeśli cena spada, to popyt na ten produkt 
rośnie.  
  Pełne zaspokojenie popytu zgłaszanego przez turystów wymaga współist-
nienia wielu jednostkowych usług wytwarzanych przez różnych producentów. 
Na popyt turystyczny składają się przede wszystkim następujące potrzeby na-

                                                 
12  Z. Krasiński, H. Piasny, H. Szulce, Ekonomika konsumpcji, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 1984.  
13  Ekonomika turystyki, op. cit. 
14  Ph. Hardy, A. Villeneuve, Le compertement des consommateurs d'aprés l'enquete 

„budgets de famille”, “Etudes de Conjoncure” 1968, nr 10.  
15  B.J. Dąbrowska, Innowacje w usługach a sukces rynkowy. Trendy rozwojowe usług tury-

stycznych w warunkach globalizacji, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakow-
ska., M. Przydział, Prace Ekonomiczne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 
2006.  
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bywców: schronienia i snu, żywieniowe, wypoczynku i relaksu, zdrowotne, 
aktywności fizycznej, towarzysko-kulturalne, bezpieczeństwa i inne16.  
  Główne czynniki determinujące popyt turystyczny można podzielić na:  

 ekonomiczne (np. ceny, dochodowość konsumentów);  
 społeczno-psychologiczne (np. czynniki demograficzne, czas wolny, 

motywy podróży); 
 podażowe (np. polityka turystyczna, transport, organizatorzy turystyki, 

baza turystyczna)17.  
 Rozwój popytu turystycznego jest przedmiotem badań naukowych w Pol-
sce i na świecie.  

2. Podstawy rozwoju alternatywnych form turystyki  

 Negatywne zjawiska towarzyszące rozwojowi turystyki lub też będące jej 
bezpośrednim następstwem stały się podstawą krytyki różnych jej form. Oce-
niając turystykę jako fenomen kulturowy, można również poddać ją krytyce,  
w której – w aspekcie historycznym – wyróżnić można cztery odrębne fazy:  

1. Faza pierwsza obejmuje najwcześniejszy etap (głównie XIX wiek),  
w którym stawia się zarzut uprzywilejowania określonych grup spo-
łecznych. W początkowych okresach rozwoju turystyki podróżowali 
tylko ci, którzy dysponowali czasem i odznaczali się dużą siłą nabyw-
czą. Turystyka była zatem przywilejem nielicznych osób. Zdaniem au-
torów, którzy oceniali turystykę w tym okresie, powinna ona stać się 
dostępna dla każdego obywatela.  

2. Faza druga to etap zapoczątkowany w 1958 roku wydaniem pracy En-
zenbergera pt.: Teoria turyzmu. Podniesiono trafny zarzut, że począw-
szy od 1945 roku turystyka przybrała masowy charakter18. Określenie 
„masowy” odnosiło się nie tylko do dużej liczby turystów, lecz opisy-
wało charakter oferty turystycznej. Natomiast gospodarka turystyczna 
tego okresu, podobnie jak inne sektory ekonomiczne, uległa tzw. tech-

                                                 
16  Kompedium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2002.  
17 Ekonomika turystyki, op. cit. 
18 I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wyd. Śląsk, Katowice 

1995.  
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nizacji, czyli oferowała produkty i usługi w sposób znormalizowany. 
Dlatego też poprzez analogię wprowadzono w tym okresie pojęcie 
„przemysł turystyczny”, które przyjęło się w literaturze.  

3. Faza trzecia rozpoczęła się III Międzynarodowym Kongresem Świato-
wej Organizacji Turystyki, który odbył się w roku 1980 w Manilii. 
Główni krytycy turystyki oceniali, że przynosi ona więcej szkód niż ko-
rzyści, zatem bilans jej korzyści i kosztów jest ujemny. Zarzut ten doty-
czył głównie negatywnego wpływu przyjazdów turystów zagranicznych 
do krajów rozwijających się. Jak wskazywało wielu autorów, przyjazdy 
te stanowią nową formę kolonializmu. Duże koncerny turystyczne  
i projekty przez nie realizowane negatywnie oddziałują na życie lokal-
nych społeczności19.  

4. Czwarta faza – pierwsze krytyczne zarzuty dotyczące turystyki w tym 
okresie podał szwajcarski teoretyk turystyki Krippendorf20. Zdaniem te-
go badacza turystyka spowodowała komercjalizację. Zanikła ludzka go-
ścinność, a turyści postrzegani są jedynie jako odbiorcy usług, którzy są 
źródłem osiągania korzyści finansowych. Ponadto rozwój turystyki  
w znaczący sposób zmienia środowisko i krajobraz.  

  Pojęcie turystyki masowej, która stanowi współcześnie przeciwieństwo jej 
alternatywnych form, zostało wprowadzone do literatury i praktyki gospodar-
czej przez krytyków tego sektora. Dostrzegali oni nowe prawidłowości w roz-
woju turystyki czasów najnowszych.  
  Turystyka masowa to zmasowane wtargnięcie ruchu turystycznego, któ-
remu towarzyszy wiele negatywnych zjawisk, zwłaszcza degradacja środowiska 
naturalnego21. Stopień tej degradacji i przekształceń środowiska zależy od licz-
by turystów i uprawianych form turystyki. Skutki turystyki masowej są uciążli-
we nie tylko dla otoczenia, ale również dla samych turystów (np. kolejki na 
autostradach, w zwiedzanych obiektach, dworcach komunikacyjnych, przej-
ściach granicznych).  
  Ponadto jedynie przy dużej koncentracji popytu i związanych z tym do-
chodów możliwe jest na przykład korzystanie z nowoczesnych środków trans-

                                                 
19  R. Bleinstein, Themen der Tourismuskritik, w: „Touristik und Verke“ 1987, nr 3.  
20  J. Krippendorf, Die Landschaftfresser. Tourismus und regionale Erholungslandschaft-

Verderben oder Segen?, Bern, Stuttgart 1975.  
21 C. Kaspar, Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Stuttgart, Bern 1991.  
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portu, takich jak pociągi typu Inter City czy samoloty. Również ogromne centra 
turystyczne o dużej koncentracji bazy noclegowej, żywieniowej, handlowej, 
rozrywkowej oraz gości służą minimalizacji kosztów stałych, a przez to ogól-
nych kosztów eksploatacji tych obiektów.  
  Turystyka masowa stwarza popyt na usługi turystyczne w takiej skali, że 
jego zaspokojenie wymaga odpowiednio dużego zaplecza technicznego i orga-
nizacji sprzedaży usług turystycznych.  
 Zastosowanie najnowocześniejszych środków techniki (np. środków trans-
portu, komputeryzacji w systemie rezerwacji, nowoczesnych linii technologicz-
nych w gastronomii) spowodowało, że zjawisko turystyki masowej określa się 
pojęciem turystyki stechnizowanej22. Dlatego wielu autorów uważa, że turysty-
ka masowa, pomimo iż poddawana jest systematycznej krytyce, stanowi obec-
nie i będzie stanowić w przyszłości stały składnik turystycznego gospodarowa-
nia.  
  Od początku lat 90. XX wieku coraz częściej w Europie Zachodniej,  
a potem również w Polsce, mówi się o rozwoju dwóch nowych form turystyki, 
takich jak: turystyka alternatywna oraz ekoturystyka. Pojęcie turystyki alterna-
tywnej odnosi się do nowego sposobu wypoczynku, zaś termin ekoturystyka 
dotyczy nowych form planowania rozwoju turystycznego i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w turystyce23.  
 Oba pojęcia – wyraźnie rozgraniczone pod względem zakresu przedmio-
towego – są uzupełnione takimi określeniami, jak: turystyka przyjazna środowi-
sku i turystyka zorientowana ekologicznie.  
  W literaturze brakuje jednolitej definicji turystyki alternatywnej oraz kry-
teriów jej wyodrębnienia24. Jej początki sięgają schyłku lat 60. XX wieku, gdy 
w USA powstała kultura hippisowska, której ideologia tworzyła także nowy styl 
podróżowania, omijający tereny masowo odwiedzane przez turystów25. Reali-
zowana była w małych grupach szukających kontaktu z miejscową ludnością  
i ich kulturą. W czasach współczesnych przeważa pogląd, że turystyka alterna-
tywna stanowi próbę znalezienia i upowszechnienia innych, odmiennych od 
typowych form turystyki masowej26. Turystyka alternatywna nie jest alternaty-
                                                 

22  I. Jędrzejczyk, Ekologiczne…, op. cit.  
23  Tamże. 
24 Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.  
25 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa, 2003.  
26  Kompedium wiedzy…, op. cit.  
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wą w sensie zastąpienia turystyki masowej, ale jest alternatywą dla potencjalne-
go turysty, który może wybrać najbardziej odpowiadającą mu formę turystyki. 
Turystykę alternatywną charakteryzuje samodzielna organizacja wyjazdów 
odbywających się w małych nieformalnych grupach, mających na celu poznanie 
odwiedzanego regionu i kontakt z miejscową ludnością27.  
 W ramach turystyki alternatywnej można wydzielić różne formy turystyki, 
takie jak np.: ekoturystyka (nazywana również turystyką zieloną czy przyrodni-
czą) definiowana jako świadoma podróż do naturalnych miejsc przyrodniczych, 
a także agroturystyka będąca formą turystyki wiejskiej ściśle związanej z rolnic-
twem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym28. Współcześnie termin tury-
styka alternatywna używany jest zwykle w odniesieniu do tych form turystyki, 
które mają na celu uniknięcie negatywnego, a zwiększenie pozytywnego od-
działywania społecznego, kulturalnego i ekologicznego. Charakteryzują ją zwy-
kle: niewielkie nasilenie, samodzielne uprawianie, niezależnie lub w niewiel-
kich grupach, powolny, kontrolowany i regulowany rozwój, nacisk na obcowa-
nie z rodzimą kulturą odwiedzanych terenów z zachowaniem tradycyjnych war-
tości i społeczności29.  
  Nowe trendy w turystyce bardziej przyjazne środowisku w istotny sposób 
przyczyniają się do ograniczenia negatywnych skutków wynikających z jej 
masowości30.  
  Turystyka alternatywna wzięła początek z różnych form turystyki rozwija-
jących się od lat 70. XX wieku preferowanych przez ludzi należących do mło-
dych grup wiekowych i przetrwała do dziś pod nazwą turystyki prostej31. Two-
rzy ona przeciwwagę dla turystyki zorganizowanej, grupowej. Odrzuca i kryty-
kuje duże centra turystyczne, w których koncentruje się masowy ruch tury-
styczny, szukając autentycznego kontaktu z naturą i ludźmi zamieszkującymi 
zwiedzany obszar.  

                                                 
27 Obsługa ruchu…, op. cit.  
28 W. Alejziak, Turystyka wobec wyzwań XXI w., Wyd. Albis, Kraków 1999.  
29 Z. Kruczek, Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Proksenia, Kraków 2004.  
30 I. Kiniorska, E. Pałka, Wybrane aspekty rozwoju turystyki w regionie Gór Świętokrzy-

skich, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 
Kielce 2010.  

31  R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
Warszawa 2004.  
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  Formą turystyki alternatywnej jest koncepcja tzw. turystyki łagodnej (soft 
tourism)32. Powstała ona w Szwajcarii w połowie lat 70. XX wieku jako alterna-
tywa przyjazna środowisku. Jej rzeczywista forma tworzona jest na zasadzie 
kontrastu wobec turystyki masowej33. Turystyka alternatywna obejmuje głów-
nie niektóre formy turystyki aktywnej. Uprawiana jest daleko od dużych sku-
pisk ludności, na terenach czystych ekologicznie. Często jest określana jako 
turystyka łagodna, miękka (soft tourism) w przeciwieństwie do turystyki maso-
wej (hard tourism)34 (tabela 1).  
 Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form turystyki alternatywnej 
stanowi turystyka wiejska. Rynek krajowy i międzynarodowy dla tego rodzaju 
turystyki rośnie. Turystyka wiejska (w tym także agroturystyka) staje się coraz 
bardziej powszechną formą spędzania wolnego czasu preferowaną przez różne 
grupy społeczne35. Rozwijający się na świecie proces globalizacji powoduje, że 
turystyka wiejska staje się formą wypoczynku nie tylko dla potencjalnych tury-
stów z regionu czy danego kraju, lecz także z zagranicy. Turystykę wiejską 
można uznać za najlepiej zorganizowany sektor turystyki w Europie36.  
 Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze od wielu lat funkcjonuje 
termin agroturystyka. Jest ona swoistym rodzajem działalności gospodarczej  
w turystyce polegającej na przyjmowaniu turystów w gospodarstwie rolnym. 
Pobyt u rolników w funkcjonującym gospodarstwie rolnym jest podstawowym 
wyróżnikiem agroturystyki. Ta forma turystyki uległa bardzo istotnym prze-
obrażeniom37 – obok prostych usług noclegowych w tradycyjnych gospodar-
stwach pojawiły się gospodarstwa wyspecjalizowane wyłącznie w obsłudze 

                                                 
32  B.J. Dąbrowska, Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji. Zarys problema-

tyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2006.  
33  R. Jungk, Wieviele Touristen pro Hektar Strand, w: „Geo“ 1980, nr 10.  
34 P. Różycki, Zarys…, op. cit. 
35 B.J. Dąbrowska, Rozwój…, op. cit.  
36 J. Kosmaczewska, Systemy oceny jakości wiejskiej bazy noclegowej w Polsce i wybra-

nych krajach UE, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warun-
kach integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grell, Akademia Wychowania Fizycznego, 
Poznań 2004. 

37  E. Pałka, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wyd. Aka-
demii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.  
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ruchu turystycznego (np. w zakresie nauki rzemiosł wiejskich, jazdy konnej 
itd.)38.  
 

Tabela 1 

 

Cechy charakterystyczne turystyki masowej i turystyki łagodnej 

 
Turystyka masowa (hard tourism) Turystyka łagodna (soft tourism) 

podróże w dużych grupach  podróż w pojedynkę lub z rodziną  

ograniczony czas, podróżowanie  
w pośpiechu  

dużo wolnego czasu, relaks, wypoczynek  

szybkie środki transportu  dopasowane do konkretnych sytuacji środki transportu  

ustalony i jednolicie przyjęty dla całej 
grupy program  

spontaniczne decyzje, elastyczność w planowaniu 
pobytu  

sterowanie ruchem turystycznym  
z zewnątrz  

własne decyzje przy wyborze kierunków i celów tury-
stycznych  

zakup tradycyjnych pamiątek z podró-
ży (np. widokówki, foldery)  

własnoręcznie wykonane pamiątki z podróży, rysunki, 
fotografowanie, notowanie wrażeń  

głośne zachowania, nieuwzględniające 
potrzeb innych osób  

ciche, skromne, taktowne zachowania turystów, 
uwzględniające potrzeby innych osób  

napływowy, obcy dla miejscowej 
ludności styl życia  

styl życia przejęty przez turystę od miejscowej ludno-
ści, dostosowanie się  

minimalne duchowe przygotowanie do 
podróży 

zaznajomienie się przed wyjazdem z problemami 
odwiedzanego obszaru  

brak znajomości języków obcych  uczenie się języków obcych  

pogoń za zabytkami, osobliwościami 
przyrody, atrakcjami turystycznymi  

aktywne przeżywanie, poszukiwanie wrażeń i przeżyć 
duchowych  

nadmierna ciekawość, wścibstwo  autentyczne zainteresowanie miejscową kulturą  

wygodnie i pasywnie  męcząco i aktywnie  

zakupy, preferowany shopping  
w miejscowościach turystycznych  

przywiezienie ze sobą drobnych prezentów dla miesz-
kańców odwiedzanych terenów  

Źródło: I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania ..., op. cit., s. 82.  

  

                                                 
38  J. Wrońska-Kiczor, Kierunki aktywizacji gospodarczej ludności wiejskiej województwa 

świętokrzyskiego, w: Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Kiniorska, E. Pałka, 
Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.  
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 Inną formą aktywizacji terenów wiejskich jest coraz bardziej popularna 
ekoturystyka, czyli turystyka aktywna, alternatywna, skupiona na zasobach  
i walorach przyrodniczych, niepomijająca jednak atrakcji kulturowych. Może 
mieć ona charakter poznawczy lub samorealizacyjny39. Odbywa się w małych 
grupach ludzi dobrze przygotowanych i zaangażowanych. Szczególnie wskaza-
ne do tego celu są parki krajobrazowe, ale również inne obszary nieobjęte żadną 
formą ochrony.  
  Współcześnie pojęcie turystyki alternatywnej wprowadza pewien zamęt do 
terminologii, ponieważ może być ono bardzo różnie interpretowane40. Niektó-
rzy autorzy uważają, że jest to każda forma turystyki „małej skali” w przeci-
wieństwie do turystyki masowej. Inni autorzy proponują utożsamienie pojęć 
„turystyka zrównoważona” i „turystyka alternatywna”. Wielu autorów używa 
określenia „alternatywna” w stosunku do każdej nowej formy podróżowania, 
takiej jak: np. turystyka przygodowa, agroturystyka. Pojęcie turystyki alterna-
tywnej jest zatem sformułowaniem bardziej potocznym niż odzwierciedlającym 
konkretną formę podróży41.  

3. Współczesne trendy rozwojowe w turystyce  

  Na podstawie literatury można wyodrębnić trzy następujące fazy rozwoju 
turystyki ze względu na kryterium motywacji wyjazdów:  

 faza pierwsza rozpoczęła się bezpośrednio po I wojnie światowej  
i trwała do końca lat 50. XX wieku. Dominowała w niej orientacja na 
wypoczynek, rekreację w celu regeneracji sił;  

 faza druga to lata 60. i 70. XX wieku, w których dominowała orientacja 
konsumpcyjna – czas wolny od pracy był przeznaczony na szeroko ro-
zumianą konsumpcję różnorodnych dóbr;  

 faza trzecia rozpoczęła się w latach 80. XX wieku i cechuje się poszu-
kiwaniem „smaku życia”, przeżyć, wrażeń przede wszystkim ducho-
wych. Jest to faza samorealizacji.  

                                                 
39  A. Machnik, I. Miedzińska, Ekoturystyka jako forma aktywizacji terenów wiejskich,  

w: Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin–Kopenhaga 2005.  

40 D. Zaręba, op. cit. 
41 I. Jędrzejczyk, op. cit. 
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 Współczesny ruch turystyczny ulega nie tylko zmianom ilościowym 
(wzrost liczby turystów), ale także jakościowym. Analiza współczesnych tren-
dów zmian w turystyce pozwala na wyróżnienie kilku przewodnich kierunków 
jej rozwoju, do których można zaliczyć:  

1. rozwój turystyki alternatywnej, tj. przeciwstawnej turystyce masowej;  
2. wzrost popularności wyjazdów poznawczych, tj. związanych ze zwie-

dzaniem określonych miejsc, np. w formie podróży objazdowych; 
3. rozwój turystyki biznesowej; 
4. coraz większa aktywność fizyczna turystów, np. uprawianie sportów  

i aktywnej rekreacji;  
5. wzrost popularności podróży w celach zdrowotnych, tj. turystyka zdro-

wotna, turystyka spa, turystyka uzdrowiskowa;  
6. rozwój turystyki na obszarach wiejskich.  

 Wymienione powyżej kierunki przemian w turystyce odnoszą się zarówno 
do turystyki analizowanej w skali globalnej, jak i krajowej oraz regionalnej.  
 
3.1. Trendy rozwoju struktury podaży  
 
 Oferta w państwach o najlepiej rozwiniętej turystyce różni się wieloma 
szczegółami, ale pomimo tego w każdym z nich występują te same tendencje 
rozwojowe. Podstawowe świadczenia, jak zakwaterowanie i wyżywienie, prze-
stały być konkurencyjne42. Tendencje rozwojowe ukierunkowane są na produkt 
turystyczny wysokowartościowy pod względem jakości. Obecnie poszukiwane 
są produkty posiadające szeroką ofertę spędzania wolnego czasu, a także spe-
cjalne propozycje na sezon letni i zimowy (tabela 2). Zaznacza się tu dążenie do 
coraz wyższej jakości oferowanego produktu, co dotyczy wszystkich jego czę-
ści składowych.  
 

                                                 
42 E. Zuzańska-Żyśko, I. Kiniorska, S. Pytel, Wieś tematyczna jako nowa forma aktywizacji 

na obszarach wiejskich, w: Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Kiniorska, 
 E. Pałka, Instytut Geografii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 
Kielce 2010.  
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Tabela 2  

 

Trendy rozwoju struktury podaży we współczesnej turystyce alternatywnej 

 
Odchodzenie od: Kierowanie się w stronę: 

świadczenia usług związanych tylko 
z zakwaterowaniem i wyżywieniem bez 
odpowiedniej oferty spędzania wolnego 
czasu  

oferty specjalistycznej:  
 ofert sezonowych  
 ofert odpowiadających upodobaniom turystycz-

nym  

pojedynczych oferentów  kooperacji  

zróżnicowanej jakości  wyższej jakości  

sztucznej podaży   ofert zgodnych z warunkami środowiska natu-
ralnego oraz warunkami socjalnymi 

 aktywizacji i utrzymania endogenicznego po-
tencjału  

 regionalnej kultury/folkloru  
 bezpośredniego lansowania własnych produk-

tów rolnych  

Źródło: E. Pałka, Uwarunkowania i kierunki ..., op. cit., s. 34.  

 
 
 W poszczególnych krajach oferuje się szeroki zakres ofert spędzania wol-
nego czasu, kładąc nacisk na różne punkty, takie jak np.: jazda konna, gra  
w golfa lub tenisa, sporty wodne i zimowe, jazda na rowerach, uczęszczanie na 
kursy dotyczące określonych tematów, piesze wędrówki, oferty dla dzieci, se-
niorów, osób niepełnosprawnych lub szczególnie dbających o swoje zdrowie 
itd. Głównym celem jest to, aby nie stwarzać sztucznej oferty, lecz aby uaktyw-
niać potencjał endogeniczny, tj. wewnętrzny, m.in. przez utrzymanie regional-
nej kultury, uwzględnienie regionalnego folkloru.  
 Niejednokrotnie podejmuje się próbę połączenia pojedynczych wynajem-
ców w większą lokalną lub regionalną organizację. Oprócz tego poprzez koope-
rację różnych podmiotów świadczących usługi oferta jest rozszerzana. Wyraź-
nie można zauważyć trend w stronę wyższej jakości. Dotyczy to nie tylko wy-
posażenia pomieszczeń, ale wszystkich części składowych produktu.  
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3.2. Trendy rozwoju marketingu  
 
 W wielu krajach przejawiają się jednakowe tendencje rozwojowe w mar-
ketingu. Są one dowodem na wzrastający profesjonalizm (tabela 3).  
 

Tabela 3 
 

Trendy rozwoju marketingu w turystyce alternatywnej 
 

Odchodzenie od: Kierowanie się w stronę: 
zajęcia pozazawodowego/dodatkowego  profesjonalizmu  
krótkoterminowego horyzontu docelowego  długoterminowego horyzontu docelowego  
pojedynczych akcji reklamowych  połączenia w jedną wspólną koncepcję marke-

tingową  
No-Name-Produkt bez możliwości ponownego 
rozpoznania  

opracowania image’u produktu, tworzenie 
znaków firmowych  

nieużywania żadnych lub używania różnych 
logo i tym podobnych oznakowań  

jednolitej linii: logo, napisy, prospekty, na-
główki firmowe na papierze listowym  

wyłączenia bezpośredniej rezerwacji u wynaj-
mującego  

dodatkowych centralnych placówek zajmują-
cych się rezerwacją, kooperacja z biurami 
podróży i organizacjami turystycznymi  

Źródło: E. Pałka, Uwarunkowania i kierunki ..., op. cit., s. 36.  

 
 Coraz bardziej uwidacznia się konieczność opracowania wspólnej koncep-
cji rozwoju. Przemawiają za tym np. doświadczenia Austrii, gdzie:  

 prowadzone są ciągłe badania rynku, podmioty gospodarcze uzgadniają 
ze sobą podejmowane akcje reklamowe oraz nadają produktom wyraź-
ny wizerunek;  

 tworzony jest produkt, który na podstawie jednolitych logo, napisów 
etc. natychmiast jest rozpoznawany;  

 powyższe działania przyczyniają się do rozwijania rynku turystycznego 
(od rynku sprzedającego do rynku kupującego). Nie lansuje się np. cze-
goś, co akurat przypadkowo znalazło się na rynku, ale to, czego życzy 
sobie klient.  

 
3. 3. Trendy rozwoju struktury organizacyjnej  
 
 Również rozwój struktur organizacyjnych w turystyce wykazuje wyraźne 
tendencje w kierunku profesjonalizmu (tabela 4).  



Alternatywne formy turystyki jako nowe trendy w popycie turystycznym 203

Tabela 4 

 

Tendencje rozwoju struktury organizacyjnej w turystyce alternatywnej 

 
Odchodzenie od: Kierowanie się w stronę: 

pojedynczych organizacji na różnych 
płaszczyznach  

struktury hierarchicznej na płaszczyźnie:  
 krajowej 
 ponadregionalnej  
 regionalnej  
 lokalnej 

braku współpracy 
braku wyraźnego podziału zadań  

współpracy i dokładnego zdefiniowania zadania 
dla każdej płaszczyzny  

Źródło: E. Pałka, Uwarunkowania i kierunki ..., op. cit., s. 37.  

 
 
 We wszystkich krajach znajdują się organizacje na różnych płaszczyznach 
hierarchicznych. Z reguły istnieją związki „parasolowe”, które swoim działa-
niem obejmują cały kraj i które współpracują z krajowymi urzędami do spraw 
turystyki lub lokalnymi organizacjami. Oprócz tego istnieją fuzje lub biura na 
płaszczyźnie lokalnej, regionalnej lub ponadregionalnej, jednakże nie wszędzie 
istnieje funkcjonująca współpraca i wyraźny podział zadań. Oprócz tego w Eu-
ropie prowadzona jest współpraca na płaszczyźnie międzynarodowej.  

Uwagi końcowe  

  Zmiany i przewartościowania zachodzące w modelu życia i charakterze 
konsumpcji w społeczeństwach wielu krajów mają coraz wyraźniejszy wpływ 
na obecny kształt i funkcjonowanie rynku turystycznego. Turystyka należy do 
tych dziedzin aktywności człowieka, która jest bardzo mocno powiązana ze 
wszelkimi tendencjami w zakresie potrzeb, motywów rozwoju występujących 
na świecie i w Europie.  
 Znajomość prawidłowości kształtowania się popytu turystycznego jest 
niezbędna dla wszystkich podmiotów, które zajmują się gospodarką turystycz-
ną. Współcześnie potrzebna jest ona szczególnie tym, którzy zajmują się polity-
ką marketingową, a zwłaszcza promocją i reklamą w turystyce. Ponadto istotna 
jest ona również dla osób prowadzących przedsiębiorstwa turystyczne i przygo-
towujących oferty turystyczne.  
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  Turystyka to sektor gospodarki odznaczający się szybkim tempem wzro-
stu. Prognozy World Travel & Tourism Council z 2005 roku przewidują wzrost 
światowej gospodarki turystycznej na poziomie 4,6% rocznie w ciągu następ-
nych dziesięciu lat43. W Europie Środkowej i Wschodniej sektor turystyki, 
zgodnie z prognozą na lata 2006–2015, osiągnie średnioroczny wzrost na po-
ziomie 6,8%.  
 Rozwój alternatywnych form turystyki przyczynia się do aktywizacji go-
spodarczej regionów. Gospodarka turystyczna tworzy nowe miejsca pracy. We-
dług przewidywań światowych ekspertów czynnikami decydującymi o wyborze 
docelowego miejsca wyjazdu będą głównie: jakość świadczonych usług oraz 
stan środowiska. Dalsza egzystencja turystyki zależy zatem od stanu środowi-
ska przyrodniczego, toteż turystyka winna mieć swój udział w jego ochronie.  
W rozwoju turystyki bezwzględnie należy uwzględniać ideę zróżnicowanego 
rozwoju mającą swoje odzwierciedlenie w koncepcji turystyki zrównoważonej.  
  Turystyka masowa w różnych regionach wywiera negatywny wpływ na 
stan walorów środowiska przyrodniczego. Zachodzące przemiany cywilizacyjne 
powodują, że istnieje oczywista potrzeba odmiennego spojrzenia na rodzaje 
turystyki, w tym szczególnie wyodrębnienie nowych jej form. Nowe trendy  
w turystyce bardziej przyjazne środowisku przyczyniają się do ograniczenia 
negatywnych skutków wynikających z jej masowości. Rozwijająca się aktualnie 
turystyka alternatywna tworzy przeciwwagę dla turystyki masowej. Współcze-
śnie rozwój usług turystycznych uwarunkowany jest tendencją do wzrostu róż-
nych typów turystyki.  
  Turystyka przyszłości to wysoka jakość usług turystycznych powiązana  
z dobrze zachowanym krajobrazem i odpowiednim stanem środowiska przy-
rodniczego.  
 

                                                 
43  World Travel & Tourism Council, Poland, Travel & Tourism Sowing the Seeds of 

Growth, The 2005 Travel & Tourism Economic Research 2005. 
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ALTERNATIVES FORMS OF TOURISM AS THE NEW TRENDS  

IN TOURIST DEMAND IN RURAL AREAS 

 

 

Summary 

 

 The development of the competitive touristic products constitutes one of the most 

important tasks of the tourism sector in Poland. The most significant activities as well as 

the directions of the prospective initiatives have been presented in the article.  

 The aspects of alternatives forms of tourism development have also been presen-

ted in this article. It requires the cooperation at the local level as well as the commit-

ment of the servicers, the local authority units and the representatives of local communi-

ties. The role of the cooperation among the subjects interested in the rural development 

regions has been stressed.  

 The alternatives forms of tourismmainly forms of recreation in many areas. They 

have been developing for a few years.  

 

Translated by Ewa Pałka 
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Uniwersytet Szczeciński 

DETERMINANTY POPYTOWE WPŁYWAJĄCE  
NA ROZWÓJ TURYSTYKI MEDYCZNEJ 

Wprowadzenie 

 XXI wiek przyniósł ze sobą wiele zmian zarówno w sferze politycznej, 
gospodarczej, ekonomicznej, kulturowej, jak i społecznej. Globalny zasięg me-
diów i Internetu wpłynął na coraz szybsze przenikanie przez granice państw 
nowych wartości kulturowych, poglądów i trendów – głównie z Europy Za-
chodniej i USA. Panujący tam kult doskonałego ciała sprawił, że moda na po-
prawianie sylwetki i urody na stałe wpisała się w krajobraz współczesnego ży-
cia. Zapewne dlatego chirurgia estetyczna (obok stomatologii, okulistyki i orto-
pedii) należy do najlepiej rozwijających się dziedzin komercyjnego rynku usług 
medycznych. Wraz z dokonującą się równolegle poprawą sytuacji ekonomicz-
nej wielu krajów oraz wzrostem poziomu życia szeregu grup społecznych, po-
pyt na usługi oferowane przez wymienione gałęzie medycyny zaczął się zwięk-
szać.  
 Celem opracowania jest analiza głównych i szczegółowych czynników 
determinujących rozwój turystyki medycznej, co pozwoli na wyjaśnienie różnic 
jej rozwoju w poszczególnych krajach, które mogą być efektem zmian w po-
ziomie dochodów turystów, pochodzenia społecznego czy odmienności religij-
nej bądź kulturowej. 
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1. Popyt w turystyce medycznej i jego cechy 

 Według W. Hunzikera i K. Krapfa „popyt turystyczny jest sumą dóbr tury-
stycznych, usług i towarów, które turyści skłonni są nabyć przy określonym 
poziomie cen”1. Popyt zatem nie jest ilością, tylko pewną relacją. Zakłada się, 
że w normalnych warunkach, jeśli cena produktu rośnie, wolumen sprzedaży 
spada, a jeśli cena spada, to ilość sprzedanego dobra rośnie. Prawidłowość ta 
obowiązuje także na rynku turystyki medycznej, ale często uwarunkowana jest 
nietypowymi okolicznościami. 
 Bardzo istotna jest relacja pomiędzy popytem a ceną produktu czy usługi. 
Zależność ta jest odwrotnie proporcjonalna, co oznacza, że wzrost cen określo-
nego towaru powoduje spadek popytu, a spadek cen – wpływa na jego wzrost2. 
Z kolei cenowa elastyczność popytu informuje o relacjach miedzy stosunkową 
zmianą popytu a stosunkową zmianą ceny, które najprościej przedstawia się  
w następujących relacjach :  

 popyt na dane dobro jest sztywny i jego wysokość nie zależy od pozio-
mu cen; ta zależność dotyczy artykułu pierwszej potrzeby;  

 popyt jest mało elastyczny na zmiany cen, co się odnosi do dóbr o zna-
czeniu podstawowym oraz wypoczynku; turystyka zaczyna nabierać 
cech tego rodzaju produktów;  

 popyt jest elastyczny szczególnie w przypadku dóbr wyższego rzędu; 
względna zmiana ceny odpowiada względnej zmianie popytu, np. 
wzrost ceny o 15% powoduje spadek popytu również o 15%3. 

 S. Wodejko zdefiniował popyt turystyczny jako wielkość zapotrzebowania 
na produkt turystyczny przy danej cenie i w danym okresie4. Popyt ten można 
rozpatrywać w dwóch wymiarach5:  

                                                 
1 W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinem fremdenverkehrl, w: Tłumaczenie 

materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych  
i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s. 17.  

2  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł – Organizacja  
– Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 231. 

3  Tamże, 231–232. 
4  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 

Warszawa 1998, s. 47. 
5 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 41–42.  
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 wąskim – jako popyt na dobra i usługi, które wiążą się wyłącznie  
z uczestniczeniem w turystyce (usługi hotelarskie, pakiety wycieczko-
we); 

 szerokim – jako popyt na dobra i usługi, które pojawiają się nie tylko  
w związku z faktem uprawiania turystyki, ale są związane z popytem 
osób zamieszkujących miejsce recepcji turystycznej. 

 Czynniki, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na rozwój 
ruchu turystycznego (w tym popytu turystycznego) na danym terenie to różnego 
rodzaju obiekty sportowo-rekreacyjne, handlowe, sale widowiskowe, oceanaria, 
parki rozrywki, muzea, eventy, koncerty czy inne imprezy – które stają się ce-
lem wyjazdów co najmniej jednej osoby z rodziny czy grupy znajo-
mych/przyjaciół wspólnie podróżujących. 
 Za popyt na rynku turystyki medycznej można uznać wielkość zapotrze-
bowania na dobra i usługi zarówno medyczne, jak i turystyczne, które zaspoka-
jają potrzeby turystów przed wyjazdem do destynacji turystycznej, pobytem  
w niej, jak i po powrocie przy uwzględnieniu określonych cen w określonym 
czasie. 
 M. Grossman wśród determinant popytu na usługi medyczne wymienia: 
ceny innych dóbr i usług, wiek konsumenta, poziom jego wykształcenia i po-
ziom zarobków. I. Rudawska, opierając się na badaniach empirycznych, posze-
rzyła te listę o nowe zmienne: 

 ekonomiczne determinanty popytu (dochody, ceny dóbr i usług, rów-
nież tych alternatywnych, jak produkty medycyny niekonwencjonalnej 
oraz tak zwane czynniki niepieniężne); 

 demograficzne determinanty popytu (wiek, poziom wykształcenia); 
 zdrowotne determinanty popytu (stan zdrowia ); 
 psychosocjologiczne determinanty popytu (system wartości pacjenta, 

jego chęć bycia zdrowym)6. 
 Popyt osób uprawiających turystykę medyczną kształtują przede wszyst-
kim czynniki zdrowotne i ekonomiczne, ale i w dużym stopniu czynniki spo-
łeczne i psychiczne, co powoduje nietypową reakcję na cenę. W przypadku tej 
formy turystyki szczególnie występują: paradoksy Giffena, Veblena, efekt sno-
ba, efekt naśladownictwa, spekulacyjny czy prawo Engla. Znaczenie mają tutaj 

                                                 
6 I. Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca w opiece zdrowotnej, Uniwer-

sytet Szczeciński Rozprawy i Studia t. (DCLXXVI) 602, Szczecin 2006, s. 33. 
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także: renoma, wyjątkowo wysoka jakość świadczonych usług czy nagła, pilna 
konieczność zaspokojenia jakiejś potrzeby. Rozwój turystyki medycznej w du-
żej mierze związany jest z popytem na usługi z zakresu chirurgii plastycznej  
i kosmetycznej, którego klientki (gdyż to w 90% kobiety są odbiorcami tych 
usług) bardzo często chcą wyglądać jak znane postaci medialne bądź naśladują 
zmiany w wyglądzie znajomych. Decydują się zatem na wyjazd poza granice 
swojego kraju (nie zawsze z przyczyn ekonomicznych7) właśnie w celu skorzy-
stania z takich usług. 
 Paradoks Veblena (rysunek 1) związany jest z konsumpcją dóbr najbar-
dziej luksusowych (efekt demonstracji) i widoczny jest w przypadku osób za-
możnych, które nie korzystają z krajowych klinik, farm piękności, salonów 
SPA, ale zagranicznych – często nieustępujących jakością usługom podmiotów 
krajowych. Taka konsumpcja na pokaz wskazuje na status materialny danej 
osoby, a możliwość demonstrowania swojego bogactwa8 w pewien sposób do-
wartościowuje te osoby.  
 

 
Rys. 3. Krzywa Veblena – Giffena 

 
 Paradoks Giffena polega na wzroście popytu na dobra pierwszej potrzeby 
(o sztywnym popycie). Na przykład obsesyjna dbałość o wygląd wpływa na 
uzależnienie się od regularnych ostrzykiwań wypełniaczami (botoksem, kwa-

                                                 
7 Dyskrecja jest najczęstszym powodem skorzystania z usług chirurga plastycznego w in-

nym mieście czy kraju. 
8  A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny…, op. cit., s. 59. 
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sem hialuronowym). W przypadku wzrostu ich ceny klienci poszukują tańszego 
dostawcy w innym państwie – np. w strefie przygranicznej, lecz nie rezygnują  
z nich. 
 Efekt owczego pędu widoczny jest szczególnie w przypadku klientów 
klinik stomatologicznych. Dużą rolę odgrywa tutaj szeptomarketing (buzzmar-
keting), kiedy to znajomi polecają innym usługi danej kliniki/gabinetu. Wów-
czas do następnego (planowanego) wyjazdu dołączają osoby, które byłoby stać 
na usługi stomatologiczne w swoim kraju, bądź które są zadowolone z dotych-
czasowego usługodawcy. Naśladując znajomych/przyjaciół, dołączają do wy-
jazdu, często z pobudek emocjonalno-towarzyskich. 
 Również renoma i dobra opinia o wyjątkowo wysokiej jakości usług 
świadczonych przez daną klinikę czy gabinet sprawiają, że klienci, którzy od 
dawna planują wykonać skomplikowany zabieg – np. usunięcie głęboko poło-
żonych żylaków, zmniejszenie piersi czy usunięcie haluksów – skłonni są za-
płacić cenę nawet znacznie wyższą oraz poczekać nawet kilka miesięcy tylko 
dlatego, aby wybrany specjalista wykonał zabieg/operację. Wyższą cenę są 
skłonni zapłacić również pacjenci, którzy w nagłym przypadku, np. bólu zęba  
w nocy, muszą skorzystać z usługi stomatologicznej czynnej 24 h na dobę.  
 Bardzo istotne wydaje się podkreślenie, że pora roku nie jest czynnikiem 
popytowym w turystyce medycznej, gdyż mają tu znaczenie inne motywy 
przemieszczania się niż sezonowość. Część klientów decydujących się na za-
biegi z ingerencją chirurgiczną, z uwagi na przedłużanie się gojenia ran w wy-
sokich temperaturach, unika wyjazdów w celach medycznych w okresach let-
nich bądź wybiera na swoją destynację kraj o umiarkowanym, niezbyt gorącym 
klimacie. Ponieważ zdecydowana większość wyjazdów medycznych zajmuje 
od dwóch do kilku dni, to najczęściej czynni zawodowo turyści medyczni wy-
korzystują na ten cel dni ustawowo wolne od pracy, wynikające z przepisów 
obowiązujących w ich kraju.  
 Dodatkowo możliwość refinansowania zabiegów medycznych wpływa na 
kształtowanie się popytu na rynku turystyki medycznej. W przypadku dofinan-
sowywania bądź całkowitego finansowania przez zagraniczne kasy chorych 
opłaty za usługi medyczne wykonane poza granicami kraju, elastyczność do-
chodowa i cenowa będą niskie. Natomiast w sytuacji samodzielnego płacenia za 
usługi medyczne przez klienta – elastyczność cenowa i dochodowa będą wyso-
kie. Bardzo istotny przy tym jest rodzaj wykonywanej usługi medycznej. Usługi 
medyczne ratujące życie (na wykonanie których trzeba czekać przez długi okres 
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we własnym kraju) będą charakteryzowały się mniejszą elastycznością popyto-
wą, niż np. zabiegi związane z poprawą estetyki ciała czy usługami stomatolo-
gicznymi, na które „popyt turystyczny jest bardzo silnie uzależniony od zmian 
poziomu dochodów”9. 
 Do podstawowych cech popytu turystyki medycznej należy zaliczyć: 

 brak lub małą sezonowość; 
 globalny charakter wyjazdów; 
 mobilność związaną z koniecznością przemieszczenia się do „źródła” 

podaży; 
 dużą substytucyjność – jedną usługę medyczną oferuje wiele gabine-

tów/klinik, nawet z terenu jednego miasta; 
 restytucyjność, czyli powtarzalność (szczególnie w rejonie przygranicz-

nym, w zakresie usług stomatologicznych i chirurgii plastycznej); 
 elastyczność cenową; 
 elastyczność dochodową; 
 komplementarność; 
 odnawialność. 

 Zmiany, jakie zachodzą w tendencjach i trendach w popycie turystycznym, 
kształtują obraz, który będzie dominował w najbliższej przyszłości. Cechuje go 
spadek zainteresowania turystyką nastawioną na wypoczynek bierny, na ko-
rzyść wypoczynku czynnego oraz turystyki poznawczej połączonej z innymi 
formami aktywności (zakupy, pobyt w SPA, zabiegi kosmetyczno-chirurgiczne, 
małoinwazyjne zabiegi medyczne, spotkania biznesowe, nauka, wolontariat 
itp.).  
 Rola i znaczenie Internetu w rozwoju turystyki medycznej jest ogromna  
i decydująca, gdyż znajduje się zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej, 
a bez niego ekspansja tej gałęzi turystyki praktycznie byłby niemożliwa.  
W przypadku rozwoju turystyki medycznej z całą pewnością wiedza o efektach, 
skutkach, wskazaniach czy możliwościach współczesnej medycyny w większo-
ści przypadków nie zostałaby rozpowszechniona tak szybko, gdyby nie Internet.  
 Nie należy również zapominać, że zmiany popytu turystycznego mogą 
następować niezależnie od woli człowieka. Klęski żywiołowe, katastrofy, dzia-
łania terrorystyczne czy wydarzenia polityczne to tylko niektóre z czynników 

                                                 
9  J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 23–25. 
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wpływających na popyt turystyczny10, a tym samym na turystykę medyczną.  
Z ich powodu mogą nastąpić nieprzewidywalne zmiany wielkości ruchu tury-
stycznego, tak w przestrzeni, jak i w czasie. 

2. Determinanty popytu w turystyce medycznej 

 Pojęcie turystyka medyczna pojawiło się w literaturze przedmiotu w ostat-
nich latach jako określenie wyjazdów poza granice swojego regionu lub kraju, 
których motywem jest pobyt w gabinecie, klinice lub szpitalu w celu poprawy 
zdrowia bądź urody pod opieką lekarza specjalisty. 
 Transformacja społeczno-gospodarcza, jaka dokonała się w ostatnich de-
kadach, wpłynęła na uczestników ruchu turystycznego oraz na sposoby i moż-
liwości wykorzystania czasu wolnego, co wynika przede wszystkim z wyodręb-
niania się indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Podejmowane decyzje 
o zakupie danego produktu uwarunkowane są wieloma czynnikami, które  
w przypadku wyboru produktu turystyki medycznej można podzielić na czynni-
ki bezpośrednio wpływające na decyzje o wyjeździe poza granicę kraju, czyn-
niki marketingowe będące bodźcem do podjęcia decyzji o wyjeździe oraz czyn-
niki wpływające na tę decyzję pośrednio.  
 Czynniki, które w sposób bezpośredni wpływają na decyzje o wyjeździe 
poza granicę kraju w celu skorzystania z usług medycznych, to: 

 pogorszenie stanu zdrowia oraz brak wystarczających środków na le-
czenie we własnym kraju; 

 brak samoakceptacji swojego wyglądu – potrzeba zmiany wizerunku, 
korekty urody; 

 potrzeba leczenia (np. stomatologicznego) przy jednoczesnej chęci po-
dróżowania i zarazem posiadaniu niewystarczających środków na rów-
noległe zaspokojenie obydwu tych potrzeb we własnym kraju; 

 naśladowanie innych grup społecznych (rodziny, przyjaciół); 
 rekomendacja znajomych; 
 potrzeba zmiany wizerunku połączona z potrzebą intymności (niechęć 

do dzielenia się informacją o zabiegu czy operacji z innymi; osoba pu-
bliczna, powszechnie znana chce uniknąć rozgłosu); 

                                                 
10  A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny…, op. cit., s. 70. 
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 Do czynników marketingowych będących bodźcem do podjęcia decyzji  
o wyjeździe poza granice kraju w celu skorzystania z usług medycznych należy 
zaliczyć: 

 produkt turystyczno-medyczny przygotowany w atrakcyjnym pakiecie; 
 promocję wysokiej jakości usług medycznych; 
 popularyzację nowych osiągnięć medycyny w leczeniu bądź diagnozo-

waniu określonych chorób; 
 upowszechnienie informacji o nowych technologiach, jakie wykorzy-

stuje się do leczenia bądź zapobiegania chorobom; 
 atrakcyjność cenową (możliwość sporych oszczędności), rabaty; 
 łatwość dotarcia do miejsca oferowania usługi; 
 informację na temat personelu (wykształcenie, kwalifikacje, sposób za-

chowania, uprzejmość, empatia); 
 możliwość kontaktu z klientami, którzy już skorzystali z danej oferty 

produktowej (blogi, fora internetowe). 
 Jeśli chodzi o czynniki pośrednio wpływające na decyzje o wyjeździe poza 
granicę kraju w celu skorzystania z usług medycznych, to należy wymienić: 

 rozwój gospodarczy i ekonomiczny danego obszaru (etyczny aspekt 
wyjazdu – niechęć do leczenia się w obszarach dotkniętych biedą, zaco-
fanych gospodarczo – mimo występowania tam podmiotów oferujących 
zaawansowaną technologię medyczną); 

 stabilna polityka (brak zamieszek, stabilny kurs waluty); 
 rozwój nowych technologii, które znacząco wpływają na jakość ofero-

wanych produktów; 
 kulturowe bądź religijne podobieństwo oraz świadomość dobrej jej zna-

jomości (wyznawcy islamu najczęściej wyjeżdżają do krajów muzuł-
mańskich, Skandynawowie preferują leczenie w gabinetach i klinikach, 
gdzie personel posługuje się ich językiem; mieszkańcy USA pochodze-
nia meksykańskiego i mieszkańcy Wielkiej Brytanii pochodzenia hin-
duskiego, wyjeżdżając za granicę w celach medycznych, niemal zawsze 
wybierają kraj swojego pochodzenia). 

 Wymienione bodźce mogą oddziaływać na popyt turystyki medycznej, 
jednak mogą się różnić pod względem siły oddziaływania w zależności od kraju 
pochodzenia turysty czy kraju, w jakim dany produkt jest oferowany. Różno-
rodność ta może być wynikiem zmian w poziomie dochodów turystów, pocho-
dzenia społecznego czy też odmienności religijnej bądź kulturowej. 
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 Wymienione determinanty warunkują również rozwój turystyki medycz-
nej, która – co bardzo istotne – łączy w sobie usługi turystyczne oraz medyczne.  
 Za najważniejsze ogólne czynniki popytowe w turystyce medycznej uznaje 
się:  

1. Market drivers (czynniki rynkowe):  
 koszty podróży, 
 czas oczekiwania, 
 jakość wykonywanych usług, 
 ubezpieczenie (wykupiony pakiet), 
 poziom świadczonych usług, 
 rodzaj stosowanych technologii; 

2. czynniki egzogenne – wydarzenia: 
 wydarzenia geopolityczne, 
 kryzys walutowy, 
 czas oczekiwania na wizę do danego kraju, 
 choroby, kataklizmy (SARS, tsunami), które sprawiają, że ludzie 

muszą przenosić się do innych obszarów geograficznych i pracować 
w innych zawodach;  

3. czynniki społeczno-ekonomiczne: 
 pochodzenie społeczne, 
 wykształcenie, 
 rodzaj wykonywanej pracy, 
 wysokość zarobków, 
 tradycje. 

 Najczęściej w celach medycznych podróżują osoby pomiędzy 35. a 70. 
rokiem życia. Proces starzenia się społeczeństw jest istotną determinantą roz-
woju turystyki medycznej (i zdrowotnej), pomimo że jest ona adresowana do 
osób w każdym wieku, to przede wszystkim osoby starsze chcą jak najdłużej 
zachować sprawność fizyczną i umysłową niezbędną dla realizacji aktywności 
zawodowej i społecznej. Walka z procesem starzenia się, dbanie o kondycję 
fizyczną i wygląd to podstawowe priorytety, jakie zauważalne są nie tylko 
wśród turystów medycznych na całym świecie.  
 Osoby po 65. roku życia z krajów wysoko rozwiniętych dysponują więk-
szymi dochodami oraz większą ilością czasu wolnego. Obecnie przeciętny 
człowiek w wieku 65 lat często jest w znakomitej kondycji psychicznej i fi-
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zycznej. Dziś 75 lat znaczy tyle co 65 lat jeszcze dwie dekady temu11. Dzięki 
wyjazdom do tańszych medycznych destynacji osoby na emeryturze mogą le-
piej redystrybuować zgromadzone środki, co znacznie ułatwia im pojawienie 
się na zachodnim rynku wydawniczym informatorów o ciekawych i tanich de-
stynacjach (w których szczegółowo opisywane są renomowane gabinety czy 
klinki medyczne), Internet oraz coraz większa liczba pośredników medycznych 
posiadających rozległą wiedzę na ten temat 

3. Główne rynki turystyki medycznej 

 W literaturze przedmiotu oraz na najpopularniejszych portalach interneto-
wych12 poświęconych turystyce medycznej wymieniane są kraje biorące w niej 
udział. W Europie należą do nich: Polska, Węgry, Turcja, Cypr, Chorwacja, 
Niemcy, Malta czy Hiszpania; w Azji: Indie, Tajlandia, Jordania, Izrael, Male-
zja, Singapur, Filipiny i Sri Lanka; w Ameryce Łacińskiej: Kostaryka, Meksyk, 
Brazylia. W tabeli 1 przedstawiono listę zabiegów i usług, z jakich najczęściej 
korzystają turyści medyczni odwiedzający dany kraj. 
 Bez wątpienia Stany Zjednoczone są krajem, w którym wykonuje się naj-
większą na świecie liczbę operacji estetycznych (ok. 25% wszystkich operacji, 
na drugim miejscu z 13% znajduje się Brazylia13). Ponadto to właśnie USA, 
dzięki stosowaniu najnowszych technologii i prowadzeniu regularnych badań  
w celu podnoszenia jakości nie tylko usług medycznych, stały się prekursorem 
na rynku globalnym w stosowaniu najnowocześniejszych protez, implantów, 
form rekonstrukcji czy materiałów wykorzystywanych do ich wykonywania.  
W związku z tym Stany Zjednoczone są w pewnym stopniu wyznacznikiem 
kierunku, w jakim będzie się rozwijać dana dziedzina medycyny, również  
w innych częściach świata. Wpływa na to również fakt, że ok. 25% lekarzy 
zatrudnionych w szpitalach USA to cudzoziemcy, którzy w USA przede 
wszystkim podnoszą swoje kwalifikacje, praktykując w renomowanych ośrod-

                                                 
11  B. Tracy, Przemiana, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2011, s. 19. 
12 www.health-tourism.com; www.medicaltourism.com; www.treatmentabroad.com – to 

portal społecznościowy dotyczący głównie chirurgii plastycznej i najważniejszych tematów z nią 
związanych (kliniki i lekarze, chirurdzy plastyczni z całego świata, opisy zabiegów, forum tema-
tyczne etc.). Portal przetłumaczony jest na 13 języków. 

13  J. Schult, Beauty from Afar, Stewart, Tabori&Chang, New York 2006, s. 200–201. 
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kach. Pewnym paradoksem jest fakt, że odsetek z nich wraca do kraju swego 
pochodzenia i tam wykorzystuje nabyte w USA doświadczenia i leczy m.in. 
Amerykanów, których nie stać na opiekę medyczną w swoim kraju14.  
 

Tabela 1  

 

Rodzaje zabiegów, którym najczęściej poddają się cudzoziemcy w wybranych krajach 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zagranicznej literatury przedmiotu oraz in-

formacyjnych stron internetowych promujących turystykę medyczną na świe-
cie. 

 
 
 Ciągły rozwój turystyki medycznej prowadzi do powstawania i rozszerze-
nia się rynków tzw. niszy. To wyspecjalizowane jednostki posiadające bardzo 
dobrą reputację w leczeniu jednej przypadłości, np. choroby serca, przepukliny 
czy choroby skóry, które wkraczają ze swoją ofertą na rynek międzynarodowy. 

                                                 
14 Tamże. 
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Zapewne z tego powodu lista krajów, które promują medyczną turystykę, wy-
dłuża się. Jest to szczególnie widoczne na międzynarodowych targach turystyki 
medycznej, w których coraz częściej uczestniczą również takie kraje, jak: Boli-
wia, Litwa, Belgia czy Korea Południowa. Nowymi europejskimi destynacjami, 
które dopiero w ostatnich latach pojawiły się na mapie turystyki medycznej, są: 
Hiszpania (Costa de Sol, Teneryfa, Gran Canaria) Chorwacja (zabiegi anti-
agingowe, medycyna energetyczna, ortopedia i traumatologia, stomatologia), 
Malta (estetyka twarzy i ciała, stomatologia) czy Bułgaria (stomatologia, chi-
rurgia plastyczna). Rozwój usług medycznych w tych najbardziej „słonecz-
nych” miejscach wakacyjnych Europy wynika z dłuższego (kilku- lub kilkuna-
stotygodniowego) pobytu cudzoziemców, tzw. rezydentów (głównie Niemców  
i Brytyjczyków, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, podczas którego naj-
częściej korzystają oni z zagranicznej opieki medycznej. 
 Rozmiary turystyki medycznej nie są do końca znane, podobnie jak liczba 
uczestników biorących w niej udział. Wynika to w problemu zbierania wiary-
godnych danych statystycznych dotyczących turystów medycznych z uwagi na 
fakt zatajania bądź niepodawania prawdziwych danych ze strony klinik, szpitali 
czy nawet rządów poszczególnych krajów, które manipulując informacjami 
(jaka liczba cudzoziemców skorzystała z usług medycznych w danym roku), 
próbują znaleźć się w listach rankingów popularności poszczególnych krajów 
wśród klientów medycznych. Ponadto w wielu krajach nie gromadzi się szcze-
gółowych statystyk z uwagi na fakt naruszania swobód obywatelskich przez 
zbyt osobiste pytania dotyczące celu czy powodu wyjazdu. Zapewne dlatego 
zdecydowana większość turystów, którzy wyjeżdżają za granicę, jako powód 
podróży podaje wakacje (holiday).  
 „W niektórych krajach turyści podają taki cel dlatego, aby uniknąć ryzyka 
odesłania np. z pokładu samolotu, w przypadku gdyby personel pokładowy 
wiedział, w jakim czasie i po jakim zabiegu operacyjnym zdecydowali się na 
podróż. W innych przypadkach dzięki temu unikają długich przesłuchań, doty-
czących ich problemów zdrowotnych oraz zakaźności choroby, w celu wyle-
czenia której przylecieli do danego kraju”15.  
 Między innymi z powodu wyżej wymienionych czynników liczba tury-
stów uczestniczących w łańcuchu usług turystyki medycznej jest szacowana 

                                                 
15 I. Youngman, Medical tourism statistics: Why McKinsey has got it wrong – medical 

travel, www.imtjonline.com, 02.07.2010. 
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bardzo ostrożnie (rys. 2). Szacunkowo podaje się, że rocznie na całym świecie 
w celach medycznych podróżuje około 5 mln ludzi. Około 600 tys. turystów  
z USA poszukuje tańszej opieki medycznej poza granicami kraju, po Europie  
i do Europy –1,75 mln16, wewnątrz kontynentu azjatyckiego i do Azji 2,25 
mln17.  
 

 
 

Rys. 2.  Zestawienie krajów, które najczęściej były wybierane przez turystów medycz-
nych jako cel podróży w roku 2009 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Keith Pollard, The Future of Medical  
Tourism, Intuition Communication Ltd 2010, s. 14.  

 Niemal każdy kraj wskazuje na coroczny wzrost o 20% liczby turystów 
medycznych. Jeżeli przyjąć, że same tylko Indie obsługują rocznie 350 tys.18 
turystów medycznych, to mogłoby oznaczać, że 2009 w roku aż 5 mln osób 
opuściło swój kraj i poza jego granicami skorzystało z opieki medycznej19.  
Z całą pewnością w przedstawionych danych zawarta jest wysoka liczba klien-
tów, którzy doraźnie podczas wakacji musieli skorzystać z opieki medycznej  
w danym kraju, ale ich główny powód wyjazdu na pewno nie był medyczny. 
Bardzo często za turystów medycznych uznaje się osoby, które korzystają ze 
SPA lub innej formy odnowy biologicznej, osoby, które korzystały z ambulato-

                                                 
16  W tym ponad 100 tys. Brytyjczyków.  
17  Tajlandia – 1 250 000, Malezja – 350 000, Singapur – 428 000, Indie – 350 000 klientów 

medycznych rocznie. 
18  Oblicza się, że tylko indyjski rynek turystyki medycznej w roku 2015 wart będzie 50 mi-

liardów dolarów.  
19 I. Youngman, op. cit. 
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ryjnej opieki medycznej lub tzw. cudzoziemców rezydentów – np. emigrantów, 
personel wojskowy, osoby podróżujące służbowo, dyplomatów i turystów. Dla-
tego pomimo odwoływania się przez autorów tych informacji do wiarygodnych 
źródeł, należy bardzo sceptycznie podejść do ich poprawności. 

Uwagi końcowe 

 Ekspansja turystyki medycznej spowodowała, że udziałem w niej zaintere-
sowanych jest coraz więcej państw. Z tego powodu często właśnie w tych kra-
jach organizowane są międzynarodowe konferencje dotyczące tej formy tury-
styki, które przyciągają inwestorów, branże zaangażowane w jej rozwój, po-
średników etc. Pozwalają one zapoznać się z nowościami medycznymi, a jed-
nocześnie coraz bardziej popularyzują wakacyjne wyjazdy w celach medycz-
nych. Jest to niewątpliwie nowy trend, który w wyniku światowego kryzysu 
gospodarczego ma szansę na intensywny rozwój w najbliższych latach. Tury-
styka medyczna rozwija się głównie w krajach, które posiadają sieć prywatnych 
placówek medycznych oferujących usługi medyczne na najwyższym świato-
wym poziomie przy relatywnie niskich cenach. Dlatego do najważniejszych 
czynników determinujących obecnie oraz w przyszłości rozwój turystyki me-
dycznej należy zaliczyć: stabilizację polityczną, łatwość i niskie koszty dociera-
nia do miejsc zapewniających wysoką jakość oferowanych usług medycznych 
po konkurencyjnych cenach oraz kulturowe i religijne podobieństwo. 
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DEMAND-SIDE DETERMINANTS OF MEDICAL TOURISM DEVELOPMENT 

 

 

Summary 

 

 The purpose of this paper is the analysis of major and specific factors determining 

the development of medical tourism. The analysis will lead to the explanation of the 

discrepancies in development of medical tourism across countries. Changes in tourists 

income, social background, the religious and cultural differences are probably main 

reasons of these discrepancies. Therefore political stability, cultural and religious simi-

larities, ease and low cost of reaching the sites as well as high quality medical services 

at competitive prices should be considered as the most important factors determining 

contemporary and future development of medical tourism. 
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PORÓWNAWCZE 

Wprowadzenie 

 Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zdrowie jest procesem dy-
namicznym, gdyż nie oznacza ono tylko stanu braku choroby, lecz także stan 
bycia w pełni sił fizycznych, psychicznych oraz społecznych. Ta definicja od-
zwierciedla taki sposób życia, który redukuje, a nawet eliminuje potrzebę lecze-
nia. Związane jest to oczywiście z odpowiedzialnością jednostki za wybór od-
powiedniego stylu życia. Ludzie coraz częściej dążą do podnoszenia jakości 
życia i dbają o zdrowie. Wynika to ze wzrostu świadomości i „globalizacji kul-
tury zdrowia”1. Dzisiejszy konsument rozumie, że zdrowy tryb życia polega na 
konsekwentnym realizowaniu programu dbania o samego siebie. Stąd też wy-
jazdy turystyczne wpisują się w ten codzienny program troski o własne zdro-
wie, głównie pod postacią turystyki zdrowotnej. 
 Według Travel & Tourism Analyst turystyka zdrowotna jest to jeden  
z rodzajów turystyki, którego celem jest szeroko rozumiana troska o zdrowie. 
Turystyka zdrowotna składa się z dwóch głównych komponentów: turystyki 

                                                 
1  Health & Wellness Tourism Global, Travel & Tourism Analyst, August 2004, Mintel 

Group Ltd., Londyn 2004, s. 15. 
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uzdrowiskowej i turystyki wellness2. Głównym czynnikiem różnicującym te 
rodzaje jest charakter klienta korzystającego z usług poszczególnych rodzajów 
turystyki3.  
 Turystyka zdrowotna w literaturze polskiej przedstawiana jest jako sposób 
realizacji celów zdrowotnych. Można je osiągnąć w różnych rodzajach turysty-
ki, tzn.: uzdrowiskowej, kwalifikowanej, pobytowej, weekendowej i innej4.  
G. Gołembski motyw zdrowotny podróżowania utożsamia z turystyką wypo-
czynkową wpływającą na regenerację sił psychofizycznych, która może być 
realizowana podczas weekendów czy urlopów, w tym wyjazdów uzdrowisko-
wych5. A. Hadzik6 przedstawia szerokie spektrum definicji turystyki zdrowotnej 
w polskiej literaturze, które wskazują na silne związki turystyki zdrowotnej  
z miejsowościami uzdrowiskowymi. Wynika to z m.in. z faktu, że miejscowości 
te – z uwagi na prowadzoną w nich działalność leczniczą – dysponują odpo-
wiednimi urządzeniami oraz właściwościami klimatu pozwalającymi cele 
zdrowotne realizować najkorzystniej. 

1. Czynniki kulturowe warunkujące rozwój turystyki uzdrowiskowej 

 Turystyka jest zjawiskiem kulturowym7. K. Przecławski wymienia kilka 
rodzajów związków pomiędzy turystyką a kulturą8: 

 turystyka jest funkcją kultury – to znaczy, że w pewnym sensie wyraża 
daną kulturę; 

 turystyka jest elementem danej kultury – można to zrozumieć przez 
fakt, że turystyka na stałe wpisała się we współczesną kulturę; 

                                                 
2  Tamże, s. 9. 
3  Tamże, s.10. 
4  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007. 
5  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2005. 
6  A. Hadzik, Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Akademia Wychowania Fizycznego im. Je-

rzego Kukuczki, Katowice 2009, s. 20–25. 
7  Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicz-

nej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 13. 
8  K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 

1997, s. 31, za: A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt…, op. cit.  



Kulturowe aspekty popytu na usługi zdrowotne wśród młodzieży… 225

 turystyka jest przekazem kultury – jest nośnikiem określonych wartości 
kulturowych; 

 turystyka jest spotkaniem kultur – umożliwia wymianę wartości kultu-
rowych. 

 Turystyka uzdrowiskowa odzwierciedla powyższe związki w bardzo wy-
raźny sposób. 
 Korzystanie z zabiegów wodnych dla celów zdrowotnych, uzupełnione 
kąpielami błotnymi i borowinowymi, było początkiem narodzin nowożytnych 
uzdrowisk nieco ponad 400 lat temu. Na terenie dzisiejszej Polski pisane 
wzmianki donoszą o kuracjach w Iwoniczu i kąpielach w Cieplicach w gorą-
cych źródłach siarczkowych. Jednak rozkwit uzdrowisk w Polsce nastąpił  
w XVIII i XIX wieku, wraz z rozwojem medycyny, geologii i chemii. 
 Z uwagi na historię Polski największy wpływ na lecznictwo uzdrowiskowe 
oraz jego aspekty kulturowe miały Niemcy. Od XVIII wieku Polska znajdowała 
się pod zaborami, a na ten właśnie okres przypada rozkwit uzdrowisk. Lecznic-
two znalazło się pod wpływem pruskich i austriackich lekarzy, np. księdza Se-
bastiana Kneippa (1821–1897), który uznał wodolecznictwo za system uniwer-
salny, jeśli jest wspomagany dietą jarzynową i piciem wód mineralnych (kura-
cja ta zyskała rozgłos i uznanie wśród lekarzy). Nieoceniony wkład w rozwój 
uzdrowisk na ziemiach polskich miał profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Józef Dietl (1804–1878), który przeprowadził pierwszą klasyfikację chemiczną 
wód leczniczych i uznawany jest za pioniera balneologii9. 
 Potrzeby lecznicze legły u podstaw wyjazdów do wód najzamożniejszych 
warstw społecznych. Korzystanie z uzdrowisk zarezerwowane było jedynie dla 
elit, a wyjazdy kuracyjne stanowiły ważne miejsce w towarzyskim kalendarzu. 
Z uwagi na ważne osobistości, które gościły w polskich uzdrowiskach, powsta-
ło na ich cześć wiele festiwali, a najpopularniejszy to Festiwal Muzyki Forte-
pianowej im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju, gdzie Chopin sam wielokrotnie 
przebywał na kuracji. W Lądku Zdroju przebywali królowie pruscy Fryderyk II 
i Fryderyk Wilhelm II, car Aleksander I, a także Johann Wolfgang Goethe10.  
W uzdrowiskach powstawały sale koncertowe i teatralne, pijalnie wód i trakty 
spacerowe, tak aby uprzyjemnić pobyt przybywającym tam gościom. 

                                                 
9  Z. Krasiński, Cykle życia uzdrowisk, Kołobrzeg 2004, s.12. 
10  T. Bogacz, Szlakiem uzdrowisk, „Śląski Labirynt Krajoznawczy” 3, Wyd. Sudety, 

Wrocław 1991, s. 191. 
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  Tym, co wyróżnia polskie lecznictwo uzdrowiskowe, są przede wszyst-
kim: klasyczne zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które łączą tradycję i no-
woczesność (co pozwala na leczenie chorych w różnym stopniu rozwoju choro-
by), wysoko wyspecjalizowani lekarze i posiadanie własnej specjalizacji  
– balneologii11. 
 Tradycje węgierskich uzdrowisk sięgają w daleką przeszłość. Siłę leczni-
czą wód termalnych docenili już starożytni Rzymianie oraz Turcy, dlatego też 
kąpieliska węgierskie mają charakter wielokulturowy. Przejawia się to głównie 
w stylach architektonicznych nawiązujących do budownictwa: rzymskiego, 
greckiego, tureckiego oraz północnoeuropejskiego12. Obszar Węgier jest wyjąt-
kowo zasobny w wody termalne oraz wody lecznicze – pod powierzchnią 70% 
kraju znajdują się wody termalne. Najsławniejsze historyczne termy znajdują 
się w Budzie – zostały one wybudowane pod osmańskim panowaniem i są 
czynne do dziś13. Pierwsze pisemne wzmianki o węgierskich uzdrowiskach 
pochodzą z roku 1015 i znajdują się w dokumencie założycielskim Zakonu 
Benedyktynów w Peszvaradzie. Czasy średniowiecza nie sprzyjały rozwojowi 
uzdrowisk. Za panowania tureckiego wzniesiono wiele obiektów, które prze-
trwały i spełniają swoją rolę do dziś. Turcy posiadali dokładną wiedzę na temat 
działania wód leczniczych. Zasady kąpieli są zapisane nawet w Koranie14. Tu-
recka kultura zażywania kąpieli różniła się znacząco od swobodnej filozofii 
Rzymian. Kąpiel miała charakter rytualny. Na początku należało skorzystać  
z kąpieli parowej, a następnie przejść do małych basenów. Kąpiel traktowano 
jako środek prewencyjny, który miał ustrzec przed chorobami. Z tych czasów 
nie pochodzą żadne zapiski o stosowaniu kuracji pitnej.  
 Habsburgowie byli przeciwni rozwojowi uzdrowisk, ponieważ byli prze-
konani, że kąpieliska sprzyjają rozprzestrzenianiu wielu chorób. Na ten okres 
przypada rozsławienie kuracji pitnej. Zaczęto butelkować wodę mineralną  
i stała się ona produktem eksportowym Habsburgów, co znacznie zwiększyło 

                                                 
11  XVII Kongres Uzdrowisk Polskich 2008. 
12  E. Printz-Marko, M. Resiak-Urbanowicz, Vergleichstudie der Badekultur zwischen 

Ungarn und Polen, s. 142, w: ”Kulturak talalkozasa a turismusban”, Nyugat-magyaroszagi 
Egyetem Apaczai Csere Janos Kar Turizmus Intezet, Gyor 2009. 

13  Ungarische Bader, Herausgeber: Dr. Horvath Gabor, Magyar Furdoszovetseg, Magyar 
Turismus RT., Offset Nyomda, Budapest 1999, s. 5. 

14  E. Printz-Marko, M. Resiak-Urbanowicz, op. cit. 
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przychody cesarza Józefa II. Czas rozkwitu uzdrowisk węgierskich rozpoczął 
się wraz z „ powrotem do natury” propagowanym przez J.J. Rousseau15. 
 Specyficzne warunki naturalne Węgier wykorzystywane były przez wieki, 
dzięki czemu węgierska turystyka uzdrowiskowa posiada długie tradycje. Nie 
można przy tym zapominać o wysoko kwalifikowanym lekarskim zapleczu  
i wiedzy16. 
 Procesy cywilizacyjno-kulturowe ostatnich dziesięcioleci uruchomiły ma-
sową świadomość w zakresie korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego,  
w tym także łączenia go z funkcją turystyczną nastawioną na gromadzenie kul-
turowych doświadczeń17. Miejsce elitarnej, bogatej klienteli zajęła rzesza tury-
stów kierowana znacznie silniejszą potrzebą głębszego wniknięcia w społecz-
ność i kulturę. Według Teresy Bogacz kulturowe aspekty wynikają z18: 

 wzrastających wymagań wobec kurortu w zakresie jakości świadczo-
nych usług, przede wszystkim w zakresie lecznictwa, przy czym akcep-
tuje się ponoszenie za to wyższych kosztów; 

 potrzeby zindywidualizownia usług; 
 oczekiwań klienta, które nie ograniczają się tylko do lecznictwa, ale 

także do zapewnienia mu rozrywki i ogólnie szerszych kontaktów  
z kulturą; 

 oczekiwań na nieznane doświadczenia i bodźce kulturowe; 
 potrzeby łączenia i zharmonizowania odnowy biologicznej z odnową 

psychiczną. 
 
 
 

                                                 
15  Tamże, s. 142. 
16  Health & Wellness Tourism Global, Travel & Tourism Analyst, August 2004, Mintel 

Group Ltd., Londyn 2004, s. 26. 
17  T. Bogacz, Kulturowe konteksty turystyki uzdrowiskowej, w: Turystyka uzdrowiskowa  

w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 
2006, s. 43. 

18  Tamże. 
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2. Najważniejsze trendy dla turystyki uzdrowiskowej 

2.1. Starzenie się społeczeństwa 
 
 Opieka zdrowotna nad starzejącym się społeczeństwem będzie generować 
poważne koszty dla systemu ochrony zdrowia. Starzenie się społeczeństwa 
związane jest z pojawianiem się nowych schorzeń i chorób, które również będą 
leczone w uzdrowiskach. Konieczna będzie zmiana warunków świadczenia 
usług oraz przystosowanie lecznictwa dla ludzi starszych19, a z drugiej strony  
– stworzenie oferty dla ludzi młodych, którzy w trosce o własne zdrowie będą 
korzystać z kojących właściwości usług uzdrowiskowych. 
 
2.2. Spadek znaczenia dofinansowań do pobytów leczniczych 
 
 Rola państwa w finansowaniu lecznictwa powinna być coraz mniejsza, 
natomiast w Polsce ma ona w dalszym ciągu duże znaczenie, mimo że kwoty 
dofinansowań są niskie i dyskryminują uzdrowisko na rynku usług zdrowot-
nych. Powoduje to, że uzdrowiska z większą uwagą poszukują klientów pełno-
płatnych poprzez dostosowywanie oferty do różnych grup klientów, tak by móc 
konkurować na wolnym rynku. 
 
2.3. Zmiany stylu życia 
 
 Zmiany stylu życia mają odzwierciedlenie na wielu płaszczyznach i doty-
czą przede wszystkim: 

 wygody – rosną płace, ale brakuje czasu na wydawanie środków finan-
sowych. Te zmiany spowodują popularność produktów, którymi można 
się cieszyć równocześnie z wykonywaniem innych czynności. Oferty 
powinny łączyć w sobie kilka funkcji lub korzyści. Ich użycie zabierze 
minimum czasu i wysiłku;  

 zdrowia – rośnie świadomość zdrowotna (wellness, zdrowie jako czyn-
nik dobrego samopoczucia, wyglądu i kondycji psychicznej)20. Popu-

                                                 
19  B. Eberle, Wellness und Gesundheit als Marketingimpuls, Redline Wirtschaft, Frank-

furt/M. 2004, s. 32. 
20  M. Horx, Was ist wellness? Anatomie und zukunftsperspektiven des Wohlfuhl-Trends, 

Zukunftsinstitut GmbH, Monachium 2002, s. 11. 
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larne są produkty takie jak: żywność funkcjonalna, organiczna, nisko-
tłuszczowa, bogata w wartości odżywcze, zbilansowana dieta, probio-
tyki, kluby fitness; 

 przynależności – popularne stają się produkty i usługi, które są od-
zwierciedleniem wspólnych przekonań. Rośnie liczba wyspecjalizowa-
nych portali społecznościowych, które łączą ludzi o podobnych pasjach; 

 homocentryzmu – własny dom staje się dla konsumentów coraz waż-
niejszym miejscem, również pracy. Konsumenci chcą, aby był on po-
dziwiany. Produkty do tej pory popularne w restauracjach i kinach po-
jawiają się w domach. 

 
2.4. Orientacja na doświadczanie 
 
 Konsumenci chcą doświadczać: 

 wrażeń – rośnie popularność produktów i usług, które dają nowe lub 
bardziej intensywne wrażenia, hedonistyczne doświadczenia, występuje 
większa skłonność do eksperymentowania i ryzyka w obszarze katego-
rii takich jak: żywność, kosmetyki, rekreacja, sporty ekstremalne i roz-
rywka; 

 autentyczności – klienci poszukują produktów wytwarzanych według 
tradycyjnych receptur, regionalnych i koneserskich. Rośnie przekona-
nie, że oferta massmarketowa nie daje takiej przyjemności zakupowej 
jak produkty autentyczne;  

 indywidualizmu – większa liczba jednoosobowych gospodarstw domo-
wych oraz coraz dłuższe pozostawanie w stanie bezżennym sprawiają, 
że klienci szukają ofert dopasowanych do ich jednostkowych potrzeb21. 

3.  Pozycja czynników kulturowych w polskiej i wegierskiej turystyce 
uzdrowiskowej – wyniki badań 

 Na gruncie różnorodnych potrzeb klientów uzdrowisk przeprowadzono 
badania w zakresie aspektów kulturowych turystyki uzdrowiskowej. Badanie 
przeprowadzono wśród 100 studentów węgierskich (specjalność turystyka) i 94 

                                                 
21  Tamże, s. 9.  
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studentów polskich (specjalność turystyka) w marcu 2009 roku. Badanie miało 
na celu sprawdzenie, na ile młodzi ludzie identyfikują swoje potrzeby w zakre-
sie zdrowia z trendami zdrowotnymi, czy kultura uzdrowiskowa ma wśród nich 
znaczenie i czy te poglądy różnią się w zależności od narodowości. 
 Badanie pokazało zarówno podobieństwa, jak i różnice w ocenie potrzeb 
zdrowotnych i kulturowych w zakresie zdrowia. 
 Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety 
składającego się z pięciu pytań i metryczki. Pytania miały charakter otwarty, nie 
były sugerowane żadne odpowiedzi. Postawiono następujące pytania: 

1. Które narodowości miały wg Pana/Pani największy wpływ na tradycje 
lecznicze w uzdrowiskach w Państwa kraju? 

2. Gdy słyszy Pan/Pani słowo „uzdrowisko, kurort”, to jaka miejscowość 
w Państwa kraju przychodzi Panu/Pani na myśl? 

3. Jak często korzysta Pan/Pani z oferty z basenów rekreacyjnych, kąpieli 
leczniczych, basenów termalnych? 

4. Co ma Pan/Pani na myśli, słysząc zwrot „kultura w uzdrowisku”? 
5. Jakie są Pana/Pani oczekiwania w związku z kulturową stroną pobytu  

w uzdrowisku? 
 Pierwsze pytanie dotyczyło wpływów obcych nacji na kulturę uzdrowisk. 
Z odpowiedzi można wnioskować, że studenci znają historię swojego kraju  
i potrafią ją powiązać także z lecznictwem uzdrowiskowym. Studenci węgier-
scy w 98% odpowiedzieli prawidłowo, natomiast pozostałe 2% odpowiedziało, 
że to Finowie mieli największy wpływ na węgierskie uzdrowiska. Może to wy-
nikać z faktu, że korzystają oni z sauny i kojarzą ją z kuracjami uzdrowisko-
wymi. Polscy studenci obok Niemiec i Austrii wymieniali Czechów i Węgrów, 
co sugeruje znajomość najpopularniejszych destynacji związanych z turystyką 
uzdrowiskową (tabela 1). 
 

Tabela 1 

 

Które narodowości miały wg Pana/Pani największy wpływ na tradycje lecznicze  
w uzdrowiskach? 

 
POLSKA WĘGRY 

Niemcy, Austriacy Rzymianie, Turcy 

Źródło: badania własne, 2009. 
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 Pytanie drugie dotyczyło najpopularniejszego uzdrowiska w Polsce i na 
Węgrzech (tabela 2). Odpowiedzi wskazują na znajomość najpopularniejszych 
uzdrowisk, choć pojawiały się również nazwy mniej znanych kurortów. Wśród 
polskich studentów najpopularniejszy z wymienianych miejsc był Ciechocinek 
(30%), następnie Polanica Zdrój (10,6%) oraz Świeradów Zdrój (10,6%). Dziwi 
fakt, że w czołówce nie znalazły się miejscowości bardziej znane na rynku tury-
stycznym, takie jak: Kołobrzeg, Międzyzdroje czy Nałęczów. Może to wynikać 
z braku świadomości, że te popularne miejscowości są również uzdrowiskami. 
 Studenci węgierscy wymieniali kurorty w następującej kolejności: Heviz 
(80%) – najpopularniejsze węgierskie uzdrowisko, Haduszoboszlo (18%), Zala-
karos (18%). 
 

Tabela 2 

 

Gdy słyszy Pan/Pani zwrot „uzdrowisko“, to jaka miejscowość przychodzi Panu/Pani na 
myśl? 

 
POLSKA WĘGRY 

Ciechocinek Hévíz 

Źródło: badania własne, 2009. 

 
 
 Następne pytanie dotyczyło częstotliwości, z jaką zapytani korzystali  
z różnego rodzaju usług rekreacyjnych związanych z kąpieliskami. Polscy stu-
denci, prawdopodobnie sugerując się pytaniem, które zawierało kilka elemen-
tów, odpowiadali na każdy z nich z osobna, przy czym pojawiły się następujące 
odpowiedzi: 86% respondentów nie korzysta z kąpieli w uzdrowiskach, 10% 
korzysta raz w roku, a 4% badanych kilka razy do roku; z kąpieli w basenach 
rekreacyjnych raz w roku korzysta 30% zapytanych, a kilka razy w roku – 33%, 
nie korzysta 19% ankietowanych, 10% korzysta raz w miesiącu; z wizyt w spa 
nie korzysta 77%, 9% korzysta raz w roku. Odpowiedzi te potwierdziłyby tezę, 
że młodzi ludzie nie korzystają z usług uzdrowiskowych z uwagi na dobry stan 
zdrowia, zaś z oferty obiektów spa korzystają w bardzo małym stopniu z uwagi 
na wysoką cenę tych usług. Dziwi trochę fakt, że studenci tak rzadko korzystają 
z basenów rekreacyjnych – z jednej strony może to wynikać z cen biletów 
wstępu na pływalnie oraz braku czasu, z drugiej zaś – może być to wynikiem 
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faktu, że w dzieciństwie wyjścia na basen nie były popularne w tych rodzinach. 
Podobnie można by zinterpretować odpowiedzi studentów węgierskich. Stu-
denci ci nie wymieniali częstotliwości dla każdego z tych miejsc osobno, stąd 
też inaczej obliczano wyniki badania: 50% badanych korzysta raz w roku  
z wymienionych w pytaniu usług, 44% dwa razy w roku, 5% raz w miesiącu, 
1% raz w tygodniu. Liczby wskazują, że studenci nie są zbyt aktywni, jeśli cho-
dzi o sporty wodne (tabela 3). 
 

Tabela 3 

 

Jak często korzysta Pan/Pani z oferty basenów rekreacyjnych, kąpieli leczniczych, wód 
termalnych? 

 
POLSKA WĘGRY 

kąpiele lecznicze – 86% nie korzysta 
basen rekreacyjny – 30% korzysta raz w roku, a 33% kilka 
razy w roku 
Spa – 77% nie korzysta 

50% – raz w roku 
44% – dwa razy w roku 
5% – raz w miesiącu 
1% – raz w tygodniu 

Źródło: badania własne, 2009. 

 
 
 W czwartym pytaniu poproszono studentów o określenie, co rozumieją 
pod pojęciem „kultura w uzdrowisku”. Odpowiedzi znacząco różniły się mię-
dzy narodowościami. Polscy respondenci wymieniali po kilka odpowiedzi,  
a mianowicie: 60% wskazało na tradycje lecznicze, 24% na charakterystyczny 
krajobraz, 16% pytanych uznało rozrywkę za nieodłączną część kultury uzdro-
wiskowej. Studenci węgierscy zwrócili uwagę na inne aspekty uzdrowisk: 30% 
na ofertę wellness w weekendy, 20% badanych na higienę, 15% na zabiegi 
lecznicze, 5% na masaże, 4% na rozrywkę, 4% ankietowanych wskazało odpo-
wiedź: „w każdym kraju coś innego“, a 2% wymieniło saunę (tabela 4). 
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Tabela 4 

 

Co ma Pan/Pani na myśli, słysząc zwrot „kultura w uzdrowisku”? 

POLSKA WĘGRY 
60% – tradycje lecznicze 
24% – charakterystyczny krajobraz 
16% – rozrywka 

30% – oferta wellness w weekendy 
20% – higiena 
15% – zabiegi lecznicze  
5% – masaże  
4% – rozrywka 
4% – w każdym kraju coś innego  
2% – sauna 

Źródło: badania własne, 2009. 

 

Tabela 5 

 

Jakie są Pana/Pani oczekiwania w związku z kulturową stroną pobytu w uzdrowisku? 
POLSKA WĘGRY 

47% – możliwość zwiedzania okolicy 
27% – koncerty muzyczne  
14% – teatr  
12% – biblioteka  

35% – porządek  
25% – fachowość  
20% – odrębna oferta dostosowana do wieku klienta  
15% – ciche i przyjazne otoczenie  
5% – pozostałe usługi na wysokim poziomie  

Źródło: badania wlasne, 2009. 
 
 W punkcie piątym studenci także udzielili zdecydowanie różnych odpo-
wiedzi na zadane pytanie, tym razem o swoje oczekiwania w związku z kultu-
rową stroną pobytu w uzdrowisku. Węgierscy studenci wskazali na: porządek, 
fachowość, odrębną ofertę w zależności od wieku klienta, ciche i przyjazne 
otoczenie, pozostałe usługi na wysokim poziomie. Całkiem inaczej odpowiadali 
polscy studenci, wymieniając: możliwość zwiedzania okolicy, koncerty mu-
zyczne, teatr, bibliotekę.  
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Uwagi końcowe 

 Rozprzestrzenianie się kultury uzdrowiskowej jest procesem długotrwałym 
i odbywa się według zasad i reguł kulturowych poszczególnych narodowości. 
Można powiedzieć, że kultura w uzdrowiskach jest częścią całej kultury danego 
narodu. Zarówno Polska, jak i Węgry posiadają bogactwa naturalne oraz profe-
sjonalne przygotowanie, aby świadczyć kompleksowe usługi związane z troską 
o zdrowie, jakkolwiek oba kraje mają jeszcze przed sobą daleką drogę, aby 
pretendować do miana potęgi turystyki zdrowotnej. Potwierdzają to badania 
przeprowadzone wśród studentów. Z teorii literatury wynika, że młodzi ludzie 
zaczynają dość szybko dbać o zdrowie. Nie przekłada się to jednak bezpośred-
nio na decyzje związane z aktywnością uzdrowiskową. Można to tłumaczyć 
wysokimi kosztami pakietów zdrowotnych, a także przeświadczeniem o tym, że 
wiekszość zabiegów ma zastosowanie tylko w lecznictwie. Zabiegi stosowane 
w uzdrowiskach nie są postrzegane jako forma szerokiej terapii psychofizycz-
nej, która może pozytywnie odziaływać także na młody organizm. Młodzież 
korzysta głównie z popularnych fitnessklubów, ewentualnie z basenów rekre-
acyjnych bądź uprawia sporty niewymagające dodatkowych urządzeń. Wydaje 
się, że dbanie o zdrowie jest domeną wieku starszego, za czym przemawia ko-
rzystanie z oferty uzdrowisk głównie przez ten segment. Należałoby silniej 
propagować wsród młodzieży zachowania prozdrowotne, tak by kult zdrowia 
stał się częścią kultury, a nie tylko turystyki zdrowotnej. 
 
 

CULTURAL ASPECTS OF DEMAND FOR HEALTH SERVICES AMONG 

YOUNG PEOPLE OF POLISH AND HUNGARIAN. A COMPARATIV STUDY 

 

 

Summary 

 

 The article presents the influence of cultural factorsin shaping the tourism product 

in spas in Poland and Hungary and the main aspects of cultural heritage, which determi-

ned the spas development in those areas. Both the traditions and trends of the XXI cen-

tury are presented. As the main point of this research is to find out what students under-

stand in „spa culture”. The aim is to identify differences and similarities within the 

meaning „culture in the health resort” among students of tourism in Poland and Hunga-
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ry, and the impact of major health trends in the behavior of the young. Research  

question is whether the trends and results of the questionare are the same. The questio-

nare was conducted among 94 students in Poland and under 100 students in Hungary. 

 

Translated by Marta Resiak-Urbanowicz 
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RUCH TURYSTYCZNY W KRAKOWIE GENERATOREM POPYTU 
NA WYCIECZKI DO OŚWIĘCIMIA-BRZEZINKI 

 

Wprowadzenie 

 Jedną ze szczególnych cech popytu turystycznego jest jego wysoka kom-
pleksowość – jest to bowiem konglomerat różnorodnych potrzeb i pragnień 
pojawiających się w związku z ruchem turystycznym1. Odpowiedzią na tę wła-
ściwość jest z jednej strony duża heterogeniczność, a z drugiej – złożoność ofert 
dostępnych na rynku. Współczesne podmioty podaży proponują też produkty 
coraz bardziej elastyczne2, zdając sobie sprawę z tego, że turysta, dążąc do uzy-
skania jak najwyższej wartości z wyjazdu, niejednokrotnie chce dokupić sobie 
do gotowego pakietu jakieś dodatkowe dobra lub usługi. Odnosi się to zwłasz-
cza do sytuacji, gdy turysta – przebywając w danym regionie – pragnie skorzy-
stać z charakterystycznych dla niego atrakcji turystycznych. Przykładowo wy-
poczywając na Riwierze Olimpijskiej, nie sposób nie pojechać na wycieczkę do 

                                                 
1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 56. 
2  R. Seweryn, Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 13. 
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Meteorów, na Krecie – do Knossos, a na Rodos – do Doliny Motyli. Jest to dla 
turysty nie tylko wartość dodana wynikająca z pogłębienia wiedzy o świecie, 
rozwoju osobowości i poszerzenia horyzontów, ale także efekt naśladownictwa 
czy sposób na pokazanie się w środowisku3. 
 Popytotwórcze oddziaływanie na wielkość ruchu turystycznego w atrak-
cjach danego regionu mają szczególnie miasta historyczne4, na ich terenie bo-
wiem znajdują się uznane i cenione obiekty dziedzictwa kulturowego, niejed-
nokrotnie kościoły z relikwiami świętych i błogosławionych oraz liczne ekspo-
naty zgromadzone w muzeach, galeriach i wystawach. Miasta te posiadają  
z reguły najlepszą dostępność komunikacyjną, dobrze rozwiniętą infrastrukturę 
noclegową, gastronomiczną, rozrywkową, rekreacyjną, handlowo-usługową, 
biznesowo-konferencyjną czy sportową5. Na dodatek na ich obszarze odbywają 
się różnego rodzaju eventy sceniczne, uliczne czy plenerowe. Istotnym magne-
sem przyciągającym turystów jest również miejska społeczność, jej tradycje  
i obyczaje, sposób życia, język itp., tworzące swoisty klimat. Nic zatem dziw-
nego, że w miastach rozwija się zarówno turystyka kulturowa, religijna, jak  
i wypoczynkowa, rozrywkowa, kongresowo-konferencyjna, a nawet sportowa 
czy handlowa6, dodatkowo aktywizowana przez różnego rodzaju organizacje 
turystyczne. Miasta są jednocześnie źródłem ruchu turystycznego dla otaczają-
cych je regionów – pobyt w nich pobudza potrzebę skorzystania z okolicznych 
atrakcji, tym bardziej że korzyści dostarczane przez te ostatnie uzupełniają war-
tość pobytu w mieście. 
 Celem artykułu jest ukazanie wpływu wielkości ruchu turystycznego  
w Krakowie na liczbę zwiedzających znajdujące się w niedalekiej od niego 
odległości Muzeum Auschwitz-Birkenau. Krótko scharakteryzowano pobudki 
skłaniające turystów do odwiedzenia stolicy Małopolski i w oparciu o dane 
Urzędu Statystycznego zweryfikowano hipotezę o istnieniu silnej dodatniej 
zależności pomiędzy ruchem turystycznym w mieście a ruchem turystycznym  
w regionie. Następnie zbadano siłę korelacji pomiędzy liczbą odwiedzających 
Kraków a liczbą zwiedzających Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, jak również 
określono podobieństwo struktur narodowych ruchu turystycznego w obu miej-

                                                 
3  Szerzej: Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2011, s. 144–145. 
4  Tamże, s. 160. 
5  Por. S. Page, C. Hall, Managing Urban Tourism, Prentice Hall, London 2002, s. 100. 
6  Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 204. 
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scach. Na koniec, wykorzystując informacje pozyskane podczas badań prze-
prowadzonych wśród odwiedzających Kraków, zaprezentowano Auschwitz-
Birkenau jako ważną atrakcję pobytu w mieście. 

1. Ruch turystyczny w Krakowie determinantą liczby odwiedzających Ma-

łopolskę 

 Kraków – jedno z najstarszych miast w Polsce, dawna stolica kraju i obec-
na stolica Małopolski, posiada imponujące zabytki architektury, w tym przede 
wszystkim Wawel, w którym znajdują się nie tylko groby królów i szlachty 
polskiej, sławnych biskupów, poetów, pisarzy i kompozytorów, ale również 
sarkofagi tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. 
Na szczególną uwagę zasługują też: Rynek Główny z Bazyliką Mariacką, Su-
kiennicami, kościołem św. Wojciecha i Wieżą Ratuszową, Barbakan i Brama 
Floriańska czy Muzeum Czartoryskich ze słynną Damą z gronostajem pędzla 
Leonarda da Vinci. Rynek – oprócz tego, że jest miejscem, w którym znajdują 
się liczne zabytki architektoniczne i unikatowe w skali światowej podziemne 
muzeum – stanowi także główne miejsce spotkań i centrum życia nocnego. 
Funkcjonuje tutaj wiele placówek gastronomicznych oferujących zarówno cie-
kawe menu, jak i rozmaite formy rozrywki. Nie sposób nie wspomnieć też  
o licznych krakowskich kościołach z relikwiami świętych i błogosławionych 
oraz miejscach związanych z Janem Pawłem II. W Krakowie prężnie działają 
ponadto instytucje kultury i uniwersytety. Co roku odbywa się tu wiele festiwali 
oraz wydarzeń artystycznych i sportowych.  
 Turystyczny sukces Krakowa w ostatnich latach to jednak nie tylko zasłu-
ga Wawelu, Rynku Głównego czy tysięcy knajpek i pubów. Miliony odwiedza-
jących to także wynik przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stworzenia 
dobrze funkcjonującego zaplecza turystycznego, wypracowania i właściwego 
wypromowania ciekawej, zróżnicowanej oferty oraz przyciągnięcia tanich linii 
lotniczych (dziś już 157), które „otworzyły” miasto dla Europy i świata. W cią-
gu ostatnich kilku lat daje się również zauważyć wzrost liczby klientów bizne-
sowych, którzy przyjeżdżają do Krakowa, aby wziąć udział w kongresach, kon-

                                                 
7  J. Kłeczek, Turystycznie szalony Kraków, www.malopolska.do-celu.eu/magazyn, 

12.07.2011. 
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ferencjach, sympozjach, szkoleniach czy imprezach motywacyjnych8 i przyno-
szą duże zyski miastu, korzystając z hoteli, restauracji, bazy rekreacyjno- 
-rozrywkowej itp. 
 Jako „mekka turystyczna” Kraków przyciąga rokrocznie miliony odwie-
dzających (rysunek 1).  
 

 
 

Rys. 1.   Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w latach 2003–2010 i trend 
jej rozwoju 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań MOT i IPSOS. 

 
 
 Wprawdzie w związku z kryzysem gospodarczym w latach 2008 i 2009 
odnotowano zmniejszenie liczby przyjeżdżających9, ale rozmiary ruchu tury-
stycznego w perspektywie długoterminowej wykazują tendencję wzrostową.  
 Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ruch turystyczny w Krakowie generu-
je popyt na produkty turystyczne innych miejscowości Małopolski. Dowodem 
na to jest choćby wysokość współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomię-
dzy liczbą turystów korzystających z noclegów w obiektach położonych na 
terenie Krakowa i w Małopolsce. Dla lat 2003–2010 kształtował się on na po-
ziomie prawie 0,99 (tabela 1).  

                                                 
8  Szerzej: Turystyka MICE w Krakowie. Raport końcowy, J. Berbeka, K. Borodako,  

K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków 2010. 
9  Szerzej: R. Seweryn, Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzy-

su (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego), w: Konkurencyjność miast i regionów na 
globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010, s. 272–292. 
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Tabela 1 

 

Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy liczbą korzystających z noclegów w obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania w Małopolsce i w Krakowie w latach 2003–2010 

 

Rok 
Ogółem Turyści krajowi Turyści zagraniczni 

Małopolska Kraków Małopolska Kraków Małopolska Kraków 

2003 2 047 146 841 304 1 493 446 404 413 553 700 436 891 

2004 2 305 132 1 042 537 1 579 546 451 074 725 586 591 463 

2005 2 493 045 1 209 345 1 603 566 477 586 889 479 731 759 

2006 2 633 788 1 319 736 1 698 769 548 943 935 019 770 793 

2007 2 830 461 1 434 804 1 851 032 614 826 979 429 819 978 

2008 2 711 416 1 287 223 1 882 460 603 167 828 956 684 056 

2009 2 720 627 1 340 420 1 910 131 651 549 810 496 688 871 

2010 2872453 1 512 363 1 976 337 742 120 896 116 770 243 

Współczynnik 
korelacji liniowej 
Pearsona: Kraków 
a Małopolska 

0,988813 0,978102 0,994732 

Współczynnik 
korelacji liniowej 
Pearsona: Kraków 
a Małopolska bez 
Krakowa 

0,826334 0,856789 0,662021 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Turystyka w województwie małopolskim  
w latach 2002–2003, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2004; Turysty-
ka w województwie małopolskim w 2004 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, 
Kraków 2005; Turystyka w województwie małopolskim w 2005 r., Urząd Staty-
styczny w Krakowie, Kraków 2006; Turystyka w województwie małopolskim  
w 2006 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2007; Turystyka w woje-
wództwie małopolskim w 2007 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 
2008; Turystyka w województwie małopolskim w 2008 r., Urząd Statystyczny 
w Krakowie, Kraków 2009; Turystyka w województwie małopolskim w 2009 r., 
Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2010; Turystyka w województwie 
małopolskim w 2010 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011. 

 
 
 W przypadku turystów zagranicznych zależność ta okazała się jeszcze 
silniejsza – współczynnik wynosił ponad 0,99. Wprawdzie korelacja obliczona 
pomiędzy liczbą turystów korzystających z noclegów w obiektach położonych 
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na terenie Krakowa i na pozostałym obszarze województwa (bez Krakowa) była 
nieco mniejsza (współczynnik wynosi 0,83), ale i tak należy stwierdzić wystę-
powanie silnej dodatniej zależności pomiędzy ruchem turystycznym w Krako-
wie a ruchem na pozostałym terenie Małopolski. Analiza uzyskanych wyników 
pozwala jednocześnie na konstatację, że Kraków jest większym generatorem 
popytu na produkty turystyczne innych obszarów Małopolski ze strony gości 
zagranicznych niż krajowych (wartość współczynnika korelacji to odpowiednio 
0,86 i 0,66). 
 Reasumując powyższe spostrzeżenia, należy zauważyć, że rozwój ruchu 
turystycznego w Krakowie w decydujący sposób wpływa na ruch turystyczny  
w województwie, w tym na liczbę odwiedzających takie miejsca, jak: Wielicz-
ka, Wadowice, Zakopane, Ojców, Pieniny czy Oświęcim10. W niniejszym arty-
kule uwaga została skoncentrowana na oddziaływaniu stolicy Małopolski na 
ruch turystyczny w tej ostatniej miejscowości. 

2. Liczba i struktura odwiedzających Kraków a liczba i struktura zwiedza-
jących Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince  

 Analiza związku pomiędzy rozmiarami ruchu turystycznego w Krakowie  
a liczbą zwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2003–2010 do-
wodzi istnienia dużej zależności pomiędzy zmiennymi – współczynnik korelacji 
liniowej Pearsona osiąga wartość 0,85. Zależność ta jest nieco silniejsza  
w przypadku gości zagranicznych (0,87) niż krajowych (0,70), co z pewnością 
wynika z faktu, że cudzoziemców zwiedzających Muzeum jest dwu-, trzykrot-
nie więcej niż Polaków (tabela 2). 
 

                                                 
10  Zob. Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Bor-

kowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków 2008, s. 119–120; Ruch tury-
styczny w Krakowie w 2009 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. 
Wilkońska, L. Mazanek, MOT, Kraków 2009, s. 121–122; Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 
roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, 
MOT, Kraków 2010, s. 127–128, www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949, 11.08.2011. 
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Tabela 2 

 

Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy liczbą odwiedzających Kraków a liczbą 
zwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2003–2010 

 

Rok 
Ogółem Goście krajowi Goście zagraniczni 

Kraków Muzeum Kraków Muzeum Kraków Muzeum 

2003 841 304 578 700 404 413 194 753 436 891 383 947 

2004 1 042 537 699 700 451 074 194 170 591 463 505 530 

2005 1 209 345 927 000 477 586 270 528 731 759 656 472 

2006 1 319 736 989 500 548 943 279 538 770 793 709 962 

2007 1 434 804 1 220 000 614 826 465 000 819 978 755 000 

2008 1 287 223 1 130 000 603 167 410 200 684 056 719 800 

2009 1 340 420 1 300 000 651 549 553 000 688 871 747 000 

2010 1 512 363 1 380 000 742 120 530 600 770 243 849 400 

Współczynnik 
korelacji liniowej 
Pearsona: Kraków a 
Muzeum 

0,853733 0,698023 0,866601 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań MOT i IPSOS oraz danych staty-
stycznych udostępnionych przez Muzeum Auschwitz-Birkenau na potrzeby 
badań statutowych Katedry Turystyki UEK w Krakowie. 

 
 
 Ponadto porównując strukturę narodową obcokrajowców odwiedzających 
Kraków ze strukturą narodową zagranicznych zwiedzających muzeum, można 
stwierdzić, że oba rozkłady są bardzo do siebie zbliżone – wskaźnik podobień-
stwa struktur w latach 2008–2010 kształtował się na poziomie 70-80%11 (tabela 
3). 
 

                                                 
11  Im wskaźnik podobieństwa struktur osiąga wyższą wartość, tym rozkłady są do siebie 

bardziej podobne. Szerzej: Podstawy statystyki, red. W. Starzyńska, Difin, Warszawa, 2004, s. 74. 
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Tabela 3 

 

Wskaźnik podobieństwa struktur odwiedzających Kraków oraz zwiedzających Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w latach 2008–2010 

 
Kraj 2008 2009 2010 
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Belgia 1,15 1,42 1,49 1,34 1,2 1,53 

Czechy 2,11 4,18 1,49 5,82 2,08 5,30 

Dania 0,7 0,79 0,58 0,88 1 0,88 

Francja 6,81 5,75 8,09 6,47 8,32 7,42 

Hiszpania 4,08 4,45 4,13 3,57 6,3 3,77 

Holandia 1,56 1,57 1,16 1,57 1,39 1,46 

Irlandia 4,5 2,29 3,14 1,47 3,85 1,00 

Izrael 2,38 6,13 2,48 8,35 1,7 6,95 

Japonia 1,77 0,75 1,73 1,10 1,51 1,80 

Niemcy 11,25 8,04 11,81 7,75 11,22 8,01 

Norwegia 1,29 4,46 1,9 5,39 1,51 5,07 

Portuga-
lia 

0,7 0,39 1,4 0,40 0,57 0,39 

Szwecja 1,02 2,90 1,65 3,63 1,32 2,83 

USA 6,47 10,32 5,04 5,33 5,17 4,47 

Wielka 
Brytania 

25,83 15,23 28,74 10,04 26,17 9,89 

Włochy 7,36 5,97 5,53 8,55 9,08 8,71 

Inne 21,02 25,35 19,64 28,33 17,61 30,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań MOT oraz danych statystycznych 
udostępnionych przez Muzeum Auschwitz-Birkenau na potrzeby badań statu-
towych Katedry Turystyki UEK w Krakowie. 

 
 
  Nie ulega zatem wątpliwości, że ruch turystyczny w Krakowie jest waż-
nym generatorem liczby zwiedzających dawny Obóz Zagłady w Oświęcimiu-
Brzezince (szczególnie  turystów zagranicznych). Sprzyja temu nieduża odle-
głość pomiędzy miastami (ok. 80 km), liczne połączenia kolejowe i autobusowe 
(przynajmniej raz na godzinę) oraz wycieczki organizowane przez niemal każdy 
krakowski obiekt noclegowy czy biuro turystyki przyjazdowej w mieście.  
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3. Wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau jako atrakcja pobytu w Krako-
wie 

 Podczas badań ruchu turystycznego w Krakowie12 respondenci byli pro-
szeni o wskazanie trzech miejsc poza miastem, które odwiedzili lub zamierzają 
odwiedzić. Z analizy odpowiedzi na to pytanie w latach 2008–201013 wynika, 
że około 16% przybywających do miasta za atrakcję swojego pobytu w stolicy 
Małopolski uważa wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau (rysunek 2).  
 

 
 

Rys. 2.   Odsetek odwiedzających Kraków deklarujących wizytę w Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau w latach 2008–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań MOT. 

 
 
 Istotną informacją wydaje się być także fakt, że ponad połowa krakow-
skich turystów deklarujących wizytę w dawnym obozie zagłady (w dwóch 
ostatnich latach nawet ponad 60%) wymienia to miejsce na pierwszym miejscu, 
ponad 30% – na drugim, a tylko niewielki odsetek (8-12%) – na pozycji trzeciej 
(rysunek 3).  
 Na dodatek około 20%14 odwiedzających Kraków i udających się do 
Oświęcimia-Brzezinki traktuje wizytę w muzeum jako jedyną atrakcję poza 
terenem miasta. 
 Wśród przybywających do Krakowa gości deklarujących zwiedzanie Au-
schwitz-Birkenau zdecydowanie więcej jest cudzoziemców niż Polaków15 (ry-

                                                 
12  Projekt finansowany z budżetu miasta Krakowa, realizowany przez Międzyuczelniany 

Zespół Ekspertów Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
13  W roku 2008 ankietą objęto 3285 osób, w roku 2009 – 3060 osób, a w roku 2010 – 3378 

osób. Szerzej na temat metodologii badań: Ruch turystyczny w Krakowie 2008 r.…, op. cit., s. 4–
7; Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 r.…, op. cit., s. 5–7; Ruch turystyczny w Krakowie w 
2010 r.…, op. cit., s. 5–7. 

14  Dokładnie: w 2008 r. – 19,08%, w 2009 r. – 24,14%, a w 2010 r. – 24,59%. 
15  Analogicznie jak odwiedzających muzeum, co już wcześniej zaprezentowano. 
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sunek 4). Przewaga obcokrajowców zaznaczyła się w tym względzie zwłaszcza 
w roku 2010, kiedy to stanowili oni ponad 80% wskazujących wizytę w Oświę-
cimiu-Brzezince.  
 

 
 

Rys. 3.  Odsetek odwiedzających Kraków wskazujących Muzeum Auschwitz-Birkenau 
na kolejnych miejscach w latach 2008–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań MOT. 

 

 
 

Rys. 4.  Odwiedzający Kraków deklarujący wizytę w Muzeum Auschwitz-Birkenau  
w latach 2008–2010 z podziałem na gości krajowych i zagranicznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań MOT. 

 
 
 Trzeba podkreślić, że wskaźnik podobieństwa rozkładu na gości krajo-
wych i zagranicznych liczby zwiedzających muzeum i liczby krakowskich tury-
stów deklarujących wizytę w Oświęcimiu kształtuje się na wysokim poziomie  
– 80–90% (tabela 4). 
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Tabela 4 

 

Wskaźnik podobieństwa struktur zwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau  
oraz deklarujących wizytę w Oświęcimiu-Brzezince krakowskich turystów  

w latach 2008–2010 

 
Wyszczególnienie Polacy Cudzoziemcy Wskaźnik podobieństwa struktur 

2008   90,27 
Oświęcim  36,30% 63,70%  
Kraków 26,58% 73,42%  
2009   88,50 
Oświęcim  42,54% 57,46%  
Kraków 31,03% 68,97%  
2010   79,72 
Oświęcim  38,45% 61,55%  
Kraków 18,17% 81,83%  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań MOT oraz danych statystycznych 
udostępnionych przez Muzeum Auschwitz-Birkenau na potrzeby badań statu-
towych Katedry Turystyki UEK w Krakowie. 

 

 
 

Rys. 5. Zagraniczni goście w Krakowie deklarujący wizytę w Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau w latach 2008–2010 wg narodowości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań MOT. 

 
 
 W grupie gości zagranicznych odwiedzających Kraków i wskazujących 
Auschwitz-Birkenau jako atrakcję zdecydowanie przeważają obywatele Wiel-
kiej Brytanii stanowiący ponad 1/5 cudzoziemców (w dwóch pierwszych latach 
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nawet ponad 1/4), co zobrazowano na rysunku 5. Duży odsetek tworzą też 
mieszkańcy Niemiec (ponad 8%, a w roku 2009 nawet prawie 14%), Francji 
(ponad 5%, a w pierwszym i ostatnim badanym roku nawet ponad 8%), Izraela 
(ponad 5%, a w dwóch pierwszych badanych latach nawet ponad 7%) i Włoch 
(ponad 4%, a w dwóch ostatnich badanych latach nawet prawie 9%). Relatyw-
nie liczni są ponadto Rosjanie i Japończycy (zwłaszcza w 2008 roku – ponad 
4%) oraz Hiszpanie, Amerykanie i Irlandczycy (przede wszystkim w ostatnim 
badanym roku – odpowiednio ponad 6%, prawie 5% i ponad 4%). 
 Na uwagę zasługuje fakt, że z wyżej wymienionych krajów pochodzi naj-
więcej zwiedzających dawny obóz zagłady (tabela 5). 
 

Tabela 5 

 

Wskaźnik podobieństwa struktur narodowych cudzoziemców zwiedzających  
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz deklarujących wizytę w Oświęcimiu  

krakowskich turystów w latach 2008–2010 

 
Kraj 2008 2009 2010 

Oświęcim Kraków 

W
sk

aź
n

ik
 p

od
ob

ie
ń

st
w

a 
st

ru
k

tu
r 

=
 7

9,
02

%
 

Oświęcim Kraków 

W
sk

aź
n

ik
 p

od
ob

ie
ń

st
w

a 
st

ru
k

tu
r 

=
 6

9,
79

%
 

Oświęcim Kraków 

W
sk

aź
n

ik
 p

od
ob

ie
ń

st
w

a 
st

ru
k

tu
r 

=
 7

7,
94

%
 

Belgia 1,42 1,62 1,34 2,35 1,53 2,02 

Czechy 4,18 1,16 5,82 0,29 5,30 1,57 

Dania 0,79 1,16 0,88 1,47 0,88 1,57 

Francja 5,75 8,12 6,47 5,29 7,42 8,07 

Hiszpania 4,45 2,78 3,57 4,12 3,77 6,05 

Holandia 1,57 1,86 1,57 1,47 1,46 1,57 

Irlandia 2,29 2,55 1,47 3,53 1,00 4,04 

Izrael 6,13 7,19 8,35 7,35 6,95 4,93 

Japonia 0,75 4,41 1,10 3,24 1,80 3,36 

Niemcy 8,04 9,51 7,75 13,82 8,01 8,30 

Norwegia 4,46 3,02 5,39 3,82 5,07 3,59 

Portugalia 0,39 1,16 0,40 1,76 0,39 0,67 

Szwecja 2,90 1,39 3,63 2,06 2,83 2,91 

USA 10,32 3,48 5,33 2,65 4,47 4,93 

Wielka Bryta-
nia 

15,23 25,75 10,04 26,47 9,89 21,75 

Włochy 5,97 4,18 8,55 4,12 8,71 8,97 

Inne 25,35 20,65 28,33 16,18 30,53 15,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań MOT oraz danych statystycznych 
udostępnionych przez Muzeum Auschwitz-Birkenau na potrzeby badań statu-
towych Katedry Turystyki UEK w Krakowie. 
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 Stąd też obliczony dla kolejnych badanych lat wskaźnik podobieństwa 
narodowych struktur zwiedzających muzeum oraz krakowskich turystów wska-
zujących na wizytę w Oświęcimiu-Brzezince jako na atrakcję swojego pobytu 
w mieście osiąga wysoką wartość – 70–80%. 

Uwagi końcowe 

 Przeprowadzone rozważania pozytywnie weryfikują postawioną w tytule 
artykułu hipotezę badawczą o istnieniu silnego wpływu rozmiarów ruchu tury-
stycznego w Krakowie na popyt na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki. 
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy liczbą gości w stolicy Ma-
łopolski a liczbą zwiedzających muzeum kształtuje się na wysokim poziomie. 
Analizy dowodzą ponadto, że zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau jest 
ważną częścią pobytu w Krakowie, szczególnie dla gości zagranicznych. Stąd 
też zarówno wśród krakowskich turystów deklarujących wizytę w muzeum, jak 
i wśród samych zwiedzających były obóz zagłady dominują cudzoziemcy  
(w obu grupach najwięcej jest mieszkańców Wielkiej Brytanii, Niemiec, Fran-
cji, Izraela i Włoch). Z rozwoju turystyki w Krakowie czerpie zatem korzyści 
nie tylko miasto, ale również Muzeum Auschwitz-Birkenau, tym bardziej że 
wartości użytkowe dostarczane przez oba miejsca wzajemnie się uzupełniają. 
 
 

THE TOURIST MOVEMENT IN CRACOW AS A GENERATOR  

OF THE DEMAND FOR EXCURSIONS TO AUSCHWITZ-BIRKENAU 

 

 

Summary 

 

 This article aims to show the impact of Krakow on the number of visitors in the 

Museum Auschwitz-Birkenau. The motives inducing tourists to visit the capital of 

Malopolska were briefly characterized. Based on the data of the Statistical Office there 

was verified a hypothesis of the existence of a strong positive relation between the tour-

ist movement in the city and the tourist movement in the region. Next the power of 

correlation between the number visiting Krakow and the number of visitors in the Mu-

seum Auschwitz-Birkenau was examined as well as the similarity of national structures 
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of tourist movements in both places was determined. Finally, using the information 

obtained during the research of tourist movement in Krakow, the Museum Auschwitz-

Birkenau was presented as an important attraction of stay in the city. 

 

Translated by Renata Seweryn 
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WYBRANE DETERMINANTY POPYTU EKOTURYSTYCZNEGO. 
PRZYKŁAD RZECZPOSPOLITEJ PTASIEJ 

Wprowadzenie 

 Dynamiczny rozwój cywilizacji w ciągu ostatnich lat oraz konsumpcjo-
nizm dnia codziennego wzbudził we współczesnym człowieku potrzebę poszu-
kiwania miejsc autentycznych, o wysokiej wartości środowiska przyrodniczego 
i kulturowego. Nie dziwi więc fakt, że ekoturystyka stanowi obecnie jedną  
z najbardziej prężnie rozwijających się form turystyki. 
 Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekoturystycznego na począt-
ku lat 90. XX wieku tempo wzrostu ekoturystyki kształtowało się na poziomie 
20–30%, natomiast w pierwszych latach XXI wieku wskaźnik ten wynosił oko-
ło 10%. Organizacje branżowe szacują, że turystyka zrównoważona, którą re-
prezentuje ekoturystyka, w najbliższej przyszłości będzie stanowić 25% całego 
rynku turystycznego.  
 Jednocześnie warto podkreślić, że z roku na rok rośnie popyt na ekolo-
giczne produkty i usługi w turystyce. Tylko w samej Europie 10–20% turystów, 
wybierając miejsce swojego wypoczynku, szuka proekologicznych rozwiązań,  
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a 5–10% decyduje się na opcję przyjazną środowisku1. Fakt ten przyczynia się 
do rozwijania odpowiedniej struktury podażowej, efektem czego jest coraz bo-
gatsza oferta wypoczynku zgodnego z założeniami ekorozwoju.  
 W Polsce istnieje wiele obszarów dysponujących ogromnym potencjałem 
w zakresie rozwoju turystyki ekologicznej. Jednym z nich jest gmina Słońsk, 
gdzie kreowany jest produkt ekoturystyczny pod nazwą Rzeczpospolita Ptasia. 
W związku z brakiem kompleksowych badań polskiego rynku ekoturystyczne-
go autorki opracowania podjęły próbę określenia specyfiki tego rodzaju popytu 
na przykładzie odwiedzających Rzeczpospolitą Ptasią. 

1. Idea i założenia ekoturystyki  

 Pojęcie ekoturystyki zostało sformułowane w latach 80. XX wieku przez 
meksykańskiego badacza Hectora Ceballos-Lascuraina – utożsamiał on ją  
z podróżowaniem do niezniszczonych i niezanieczyszczonych naturalnych ob-
szarów przyrodniczych celem poznawania specyfiki środowiska przyrodniczego 
i kulturowego2. 
 Na przestrzeni ponad 20 lat pojawiło się wiele nowych spojrzeń na defini-
cję ekoturystyki, określaną również mianem przyrodniczej, zielonej, ekologicz-
nej czy odpowiedzialnej. Swoją definicję sformułowała także Światowa Orga-
nizacja Turystyki, według której są to wszystkie bazujące na naturze formy 
podróżowania, w których główną motywacją turysty jest obserwowanie natury  
i uznanie jej za dobro powszechne. Natomiast Australijskie Biuro Turystyki 
Narodowej zwraca uwagę, że jest to rodzaj turystyki ekologicznie i społecznie 
odpowiedzialnej, wymagającej szczególnej interpretacji środowiska przyrodni-
czego i antropogenicznego oraz zarządzania prowadzącego do zachowania rów-
nowagi ekologicznej3. 

                                                 
1  www.ecotourism.org/atf/cf/%7B82a87c8d-0b56-4149-8b0a-c4aaced1cd38%7D/TIES% 

20GLOBAL%20ECOTOURISM%20FACT%20SHEET.PDF, 13.11.2011. 
2  D. Weaver, Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality? “Cornell Hotel and 

Restaurant Administration Quarterly”, Ithaca, USA, vol. 42, Cornell University 2001; R.K. 
Blamey, Principles of Ecotourism, w: The Encyclopedia of Ecotourism, red. D.B. Weaver, Wall-
ingford, UK, CABI Publishing 2003. 

3  D. Diamantis, A. Ladkin, The Links Between Sustainable Tourism and Ecotourism:  
A definitional and operational perspective, “Journal of Sustainable Tourism” 1999, Vol. 10, No. 
2. 
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 Ciekawe – choć zdecydowanie wąskie – spojrzenie reprezentuje The Eco-
tourism Society, określając ekoturystykę jako turystykę na obszarach niemal 
niedotkniętych działalnością człowieka, która musi uwzględniać wymogi 
ochrony przyrody oraz dobro miejscowej ludności4. 
 Reasumując powyższe spostrzeżenia, można wyodrębnić następujące ce-
chy ekoturystyki: 

 dogłębne poznawanie obszarów recepcyjnych o wybitnych walorach 
przyrodniczych i/lub kulturowych; 

 zapewnienie harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności lokal-
nych społeczności; 

 wzrost poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej; 
 budowanie poparcia dla idei ochrony przyrody; 
 dostarczanie wymiernych korzyści ekonomicznych lokalnym społecz-

nościom; 
 niewielka skala – brak negatywnego oddziaływania na szeroko pojęte 

środowisko. 

2. Specyfika rynku ekoturystycznego 

 W kontekście przytoczonych rozważań terminologicznych można stwier-
dzić, że rynek ekoturystyczny wyróżnia się wysokim stopniem specjalizacji 
oraz dostosowaniem do potrzeb wymagającego klienta (rysunek 1). Fakt ten 
potwierdza chociażby analiza atrakcji proponowanych przez najważniejsze 
destynacje ekoturystyczne, które zdobyły uznanie w międzynarodowych ran-
kingach – np. Caiman Ecological Refuge w Brazylii, Al Maha Desert Resort 
and Spa w Dubaju czy Kerala w Indiach (zwiedzanie obszarów przyrodniczo 
cennych, udział w zabiegach ochronnych itp)5. 
 Dowodzi tego także analiza polskiej podaży ekoturystycznej przeprowa-
dzona na przykładzie ofert organizatorów tego typu wyjazdów. W skali całego 
kraju można znaleźć kilkanaście biur w pełni specjalizujących się w planowaniu 
wypoczynku dla pasjonatów zielonej turystyki (np. Dudek, Perkoz, Nature 

                                                 
4  S. Blangy, A few concepts and definitions, “Naturopa” 1997, s. 84. 
5  www.msnbc.msn.com/id/18215130/ns/travel-active_travel/t/top-destinations-ecotourism; 

www.nationalgeographic.com/adventure/travel/eco-travel/index.html., 10.11.2011. 
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Explorer). Działają one w skali danego regionu, wykazując się przy tym bardzo 
dobrą znajomością jego walorów. Wiele z nich również aktywnie uczestniczy  
w konkretnych lokalnych inicjatywach na rzecz ochrony środowiska (m.in. 
Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek”). Warto podkreślić, że stałym elemen-
tem większości ofert ekoturystycznych jest poznawanie obszarów chronionych  
– głównie rezerwatów i parków narodowych.  
 

 
 

Rys. 1. Schemat budowy rynku ekoturystycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i na-
dzieje, PWN, Warszawa 2000; S. Zaremba-Warnke, Marketing ekologiczny, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009; Kompendium wiedzy  
o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 
2002. 

 
 
 Realizacji założeń odpowiedzialnej turystyki sprzyja rozwijanie sieci eko-
muzeów oraz specjalistycznych szlaków turystycznych, czego przykładem są 
m.in. Zielone Szlaki Greenways. 
 Nieco inną specyfiką wyróżnia się kolejna składowa podaży ekoturystycz-
nej – baza noclegowa. W ciągu ostatnich lat dostrzega się wyraźny proces eko-
logizacji jej oferty poprzez wprowadzanie rozwiązań przyjaznych środowisku, 
co zaczyna opłacać się nie tylko wielkim systemom hotelowym (takim jak np. 
Hilton, Starwood czy Accor), ale również obiektom indywidualnym (dobrym 
tego przykładem jest chociażby hotel Topaz w Poznaniu, posiadający ekocerty-
fikat europejskiej margaretki). Coraz więcej małych hoteli, pensjonatów czy 
kwater agroturystycznych – poprzez wdrażanie inicjatyw ekologicznych – bu-
duje wizerunek polskiego rynku ekoturystycznego. Jednym z przykładów, za-
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sługującym na szczególną uwagę, jest farma ekoturystyczna Eco Frontiers  
w Bieszczadach, która jako jedyny obiekt z Polski uzyskała najwyższą katego-
rię na międzynarodowym portalu promującym ekologiczną bazę noclegową6. 
 Zdecydowanie trudniej jednoznacznie scharakteryzować stronę popytową 
polskiego rynku ekoturystycznego, szczególnie w części dotyczącej turystyki 
krajowej. Wynika to bowiem z braku kompleksowych badań, jak również 
przewodniej organizacji zajmującej się problematyką ekoturystyki. Próby takiej 
analizy dokonała Dominika Zaręba7, różnicując sześć podstawowych grup od-
biorców oferty ekoturystycznej: 

 turystów z dużych aglomeracji miejskich i zanieczyszczonych regio-
nów, wypoczywających aktywnie, najczęściej w towarzystwie rodziny, 
na łonie natury; 

 indywidualnych turystów podróżujących samotnie lub w małych gru-
pach, nastawionych na przeżycie przygody w środowisku przyrodni-
czym, szczególnie otwartych na zgłębianie wiedzy o odwiedzanych 
miejscach; 

 dzieci i młodzież – uczestników zielonych szkół lub obozów edukacyj-
nych podnoszących swoją świadomość ekologiczną przez udział w za-
jęciach terenowych i laboratoryjnych. 

 Mimo że podstawową determinantą popytu sensu largo jest cena, to wyda-
je się, że dla ekoturystów nie ma ona takiego znaczenia jak dla innych konsu-
mentów. Wynika to zapewne z faktu, że miłośnicy tej formy podróżowania są 
statystycznie lepiej sytuowani materialnie od uprawiających stojącą w opozycji 
turystykę masową. Z tego też powodu w niniejszym referacie autorki zajmą się 
innymi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się popytu ekoturystycz-
nego – przede wszystkim demografią oraz preferencjami konsumentów. 

3. Charakterystyka obszaru badań 

 W świetle przytoczonych wyżej rozważań terminologicznych nie ulega 
wątpliwości, że to właśnie obszary chronione są szczególnie predysponowane 
do rozwoju ekoturystyki. Wieloletnią tradycję ochrony przyrody na swoim tere-

                                                 
6  www.ecohotelsoftheworld.com/the-eco-frontiers-ranch.html, 13.11.2011. 
7  D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.  
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nie wykorzystała lubuska gmina Słońsk, tworząc oryginalny produkt ekotury-
styczny – Rzeczpospolitą Ptasią. Jest to złożony produkt turystyczny typu miej-
sce8, który powstał w lutym 2002 roku, z inicjatywy lokalnego stowarzyszenia  
o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”. Pomysł ten ma na 
celu m.in. upowszechnianie wiedzy na temat nadwarciańskich rozlewisk, zrze-
szanie wszystkich miłośników ptaków przyjeżdżających w Ujście Warty oraz 
podniesienie atrakcyjności tych terenów dla ruchu turystycznego, a przez to  
– rozwój lokalnej bazy turystycznej. Powstał on w oparciu o unikatowe walory 
przyrodnicze miejscowych obszarów chronionych: Parku Narodowego „Ujście 
Warty”, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz rezerwatów „Dolina Po-
stomii” i „Lemierzyce”. 
 Rzeczpospolita Ptasia liczy 2 tys. obywateli9, których obowiązują konsty-
tucja i kodeks obserwatora ptaków. Każdy rok poświęca się innemu gatunkowi 
awifauny, wybranemu spośród rzadkich lub zagrożonych występujących  
w Rzeczpospolitej Ptasiej i to właśnie ów wytypowany jest motywem przewod-
nim różnorodnych działań10. Dla przykładu: rok 2010 zadedykowano perkozowi 
rdzawoszyjemu, rok 2011 poświęcono łabędziowi krzykliwemu, a rok 2012  
– remizowi.  
 Początkowo istotą produktu była jedynie możliwość poznania walorów 
środowiska przyrodniczego, głównie awifauny, jednak w przeciągu lat został on 
wzbogacony o możliwość zwiedzania walorów kulturowych rejonu. Produkt 
rzeczywisty składa się m.in. z następujących elementów: zakwaterowania  
w lokalnej bazie noclegowej (głównie w kwaterach agroturystycznych i gościń-
cach wiejskich11 oferujących łącznie ok. 80 miejsc noclegowych), wycieczek 
organizowanych przez miejscowe Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek” oraz 
opcji wypożyczenia sprzętu sportowo-rekreacyjnego.  
 Natomiast produkt poszerzony zawiera: sprzedaż paszportów, liczne im-
prezy umożliwiające zapoznanie się z walorami regionu (np. coroczne zloty 

                                                 
8  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja  

– zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010. 
9  Stan na 16.04.2011 r. 
10  www.tps-unitisviribus.org.pl/rzeczpospolita-ptasia, 06.02.2011. 
11  M. Drzewiecki, Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hote-

larstwa, Gdańsk 2009. 
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obywateli czy rajdy rowerowe), konkursy plastyczne, wydawanie kalendarzy 
itp.12 
 Nie ulega wątpliwości, że Rzeczpospolita Ptasia spełnia kryteria ekopro-
duktu, uwzględniając wymogi środowiskowe znacznie bardziej niż produkty 
konwencjonalne lub konkurencyjne13. Produkt ten spełnia również następujące 
kryteria: 

 wytwarzanie w nieskażonym środowisku; 
 malejąca zasobochłonność; 
 bazowanie na lokalnych zasobach naturalnych, materialnych i ludzkich; 
 pozytywny wpływ na zdrowie i środowisko14. 

 Specyfika tego produktu pozwoliła na przeprowadzenie badań w grupie 
turystów, umożliwiając tym samym analizę strony popytowej.  

4. Badania 

4.1. Metodyka badań 
 
 Spośród istniejących metod gromadzenia informacji pierwotnych wykona-
ne zostały badania ankietowe wykorzystujące kwestionariusz o strukturze za-
mkniętej i jawnym celu badań, który cechuje dominacja pytań zadawanych  
w określonym brzmieniu. Należy nadmienić, że cel badań został przedstawiony 
respondentom, zaś dla każdego zagadnienia przygotowano kilka odpowiedzi do 
wyboru15. 
 Badania przeprowadzono w 2010 roku na próbie 170 losowo wybranych 
osób odwiedzających Rzeczpospolitą Ptasią.  
 

                                                 
12  S. Graja-Zwolińska, Przestrzeń turystyczna Parku Narodowego „Ujście Warty”, Boguc-

ki Wyd. Naukowe, Poznań 2010. 
13  S. Zaremba-Warnke, Marketing…, op. cit. 
14 I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk, Katowice 1995. 
15  L. Michałek, Metody badań socjologicznych w usługach turystycznych, w: Nowe tenden-

cje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii, red. W. Siwiński, R.D. 
Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 
2007. 
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4.2. Charakterystyka respondentów 
 
 Struktura płci ankietowanych była wyrównana – 49% kobiet w stosunku 
do 51% mężczyzn. Dominowały osoby z przedziału wiekowego 31–40 lat 
(33%); można zauważyć też znaczący odsetek turystów w grupach 41–50 i 51 
–60 lat – oba zbiory reprezentowane są przez tyle samo respondentów (prawie 
po 19%). Udział osób w wieku 21–30 lata wyniósł 15,9% i dalej odpowiednio: 
61–70 lat – ok. 7%, 11–20 lat – ok. 5% i 71–80 lat – ok. 2%. Średnia wieku 
wyniosła 42 lata.  
 Wśród badanych dominowały osoby z najwyższym stopniem edukacji 
(70,59%), wykształcenie średnie posiadało 22,35%, zawodowe – 4,12% bada-
nych, a podstawowe 2,94%.  
 Zdecydowaną większość ankietowanych stanowili mieszkańcy miast, 
łącznie prawie 93% (w tym odpowiednio: miasta powyżej 100 tys. – 53,53%, 
miasta 20–100 tys. – 25,29%, miasta do 20 tys. – 14,12%) a pozostała część 
(7,06%) to mieszkańcy wsi.  
 Analizując pochodzenie badanych, można zauważyć dominację osób re-
prezentujących tzw. zachodnią ścianę Polski. Najwięcej badanych pochodzi  
z woj. wielkopolskiego – 21%, następnie z województw: mazowieckiego – 14% 
(są to głownie mieszkańcy Warszawy), lubuskiego – 13%, dolnośląskiego  
– 11%, śląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego (po 9%), łódzkiego  
i małopolskiego (po 5%).  
Pośród ankietowanych znaleźli się również turyści zagraniczni – stanowili oni 
4% badanych, jednakże ze względu na małą liczebność próby nie objęto ich 
badaniami. Jednak jak wynika z kwerendy terenowej, goście z zagranicy repre-
zentują głównie takie kraje, jak: Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.  
 
4.3. Wyniki badań 
 
 Respondentów zapytano przede wszystkim o motyw przyjazdu do gminy 
Słońsk. Aż dla 35% turystów był to kontakt z przyrodą; niewiele mniejszy odse-
tek wskazał na Park Narodowy „Ujście Warty” (28%), a dla co czwartej osoby 
motywem przewodnim był ogólnie pojęty wypoczynek (rysunek 2). 
 W kontekście kreowania właściwej podaży ekoturystycznej istotne jest 
zbadanie preferencji turystów dotyczących wyboru obiektu zakwaterowania. 
Większość ankietowanych decydowało się na gospodarstwo agroturystyczne 



Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego… 259

(56%), na drugim miejscu wymieniano pokoje gościnne (wybrało je 13% re-
spondentów). Należy przy tym zauważyć, że czasami turyści zaznaczali gospo-
darstwo agroturystyczne, sugerując się nazwą rodzajową obiektu, podczas gdy 
w rzeczywistości był to gościniec wiejski, nie mniej jednak łącznie 69% tury-
stów skorzystało z wiejskiej bazy noclegowej. 

35%

28%

25%

6% 4%

1%

1% kontakt z przyrodą

wizyta w PN

relaks i wypoczynek

odwiedziny rodziny, znajomych

zwiedzanie zabytków

poznanie specyfiki wsi

własny domek letniskowy

 
Rys. 2. Motywy przyjazdu do gminy Słońsk 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Warto nadmienić, że z rozmów z kwaterodawcami przeprowadzonych 
podczas badań terenowych wynika, że z roku na rok do gminy przybywa coraz 
więcej turystów korzystających z tego typu infrastruktury. Pozostali badani 
skorzystali z obiektów zakwaterowania zbiorowego, noclegu u rodziny i znajo-
mych lub z własnego domku letniskowego (rysunek 3).  
 W celu zbadania zależności pomiędzy głównym motywem przyjazdu  
a wyborem obiektu noclegowego wykonano test chi-kwadrat. Wykazał on, że 
miejsce zakwaterowania zależy statystycznie istotnie od głównej determinanty 
podróży (tabela 1). 
 Ważnym elementem badań było poznanie odsetka turystów wracających 
do Rzeczpospolitej Ptasiej. Co prawda zdecydowana większość badanych 
(54%) w gminie Słońsk była po raz pierwszy, ale aż 27% respondentów to stali 
bywalcy odwiedzający badany obszar już ponaddwukrotnie. 
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Rys. 3. Obiekty noclegowe wykorzystywane przez respondentów 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 1 

 

Wybór obiektu noclegowego w zależności od motywu przyjazdu (%) 

 
Obiekt 

 
Motyw 

gospodarstwo 
agroturystyczne

pokój 
gościnny 

dom 
rodziny, 

znajomych
kemping motel hotel 

świetlica 
wiejska* 

kontakt z przyrodą 66,10 16,95 3,39 0,00 11,86 0,00 0,00 

wizyta w Parku 
Narodowym „Ujście 
Warty” 

70,83 10,42 4,17 4,17 6,25 4,17 0,00 

relaks i wypoczynek 41,86 13,95 4,65 23,26 13,95 0,00 2,33 

odwiedziny rodziny, 
znajomych 

0,00 10,00 80,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

zwiedzanie zabyt-
ków 

66,67 0,00 16,67 0,00 16,67 0,00 0,00 

poznanie specyfiki 
wsi 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

własny domek 
letniskowy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* świetlica wiejska to całoroczny obiekt szkoleniowo-wypoczynkowy oferujący zakwa-
terowanie dla 23 osób w pokojach 1-, 2-, 4-osobowych  

Źródło: opracowanie własne. 
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 Potwierdza to również kwestia ponownego przyjazdu do Rzeczpospolitej 
Ptasiej – co ciekawe – aż 38% zdecydowanie wyraziło taką chęć, 33% bada-
nych – raczej się ku temu skłaniała, a 27% nie miało sprecyzowanego zdania. 
Natomiast tylko 2% respondentów nie zadeklarowało takiej ochoty, ale należy 
zaznaczyć, że wśród ankietowanych nie było osób, które zdecydowanie odrzu-
cały możliwość powrotu do gminy Słońsk.  
 Jeżeli chodzi o czas trwania pobytu, to są to głównie wyjazdy 2–3-dniowe 
lub 4–7-dniowe; zdecydowanie mniej osób wybrało dłuższe przyjazdy (rysunek 
4). Taki rozkład odpowiedzi jest zgodny z ofertą kreowaną na obszarze badaw-
czym, nastawioną na podróże weekendowe.  
 W kontekście wzbogacania produktu w nowe usługi istotne jest poznanie 
preferencji i oczekiwań turystów. W odniesieniu do bazy gastronomicznej oka-
zało się, że prawie połowa badanych (49%) nie korzystała z wyżywienia  
w obiektach noclegowych, 24% respondentów zdecydowało się na jeden posi-
łek, 18% – korzysta z całodziennego wyżywienia, a 9% badanych – z dwóch 
posiłków. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę rozwoju lokalnej infrastruk-
tury gastronomicznej w gminie Słońsk, której jakość – poza punktami w obiek-
tach hotelarskich – pozostawia jeszcze wiele do życzenia.  

58%24%

8%
2% 8%

2-3 dni

4-7 dni

8-10 dni

11-14 dni

pow 14 dni

 
Rys. 4. Czas trwania pobytu na obszarze badawczym 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Badani turyści zwracali także uwagę na potrzebę poszerzenia zakresu 
usług dodatkowych, dostępnych szczególnie w obiektach zakwaterowania. An-
kietowani przede wszystkim chcieliby skorzystać z oferty wypożyczenia sprzę-
tu wodnego – 55% i rowerów – 52%. Na dalszych pozycjach uplasowały się tak 
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banalne możliwości, jak miejsce na ognisko czy też obcowanie ze zwierzętami 
– niekoniecznie nawet gospodarskimi (rysunek 5). 
 Rozkład odpowiedzi wskazuje, że turyści odwiedzający Rzeczpospolitą 
Ptasią preferują aktywny wypoczynek. Potwierdziły to również bezpośrednie 
rozmowy z nimi, podczas których wśród najchętniej podejmowanych aktywno-
ści wymieniali: zwiedzanie obiektów przyrodniczych i kulturowych, spacero-
wanie i jazdę rowerem. 
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Rys. 5. Potencjalne usługi dodatkowe świadczone przez kwaterodawców (%)  

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi końcowe 

 Powyższa analiza pozwoliła na wstępne naszkicowanie popytu ekotury-
stycznego na konkretnym obszarze. Nie należy na jej podstawie formułować 
globalnych wniosków, natomiast może stać się owo dociekanie przyczynkiem 
do szerzej zakrojonych badań. 
 Ekoturysta wędrujący po Rzeczpospolitej Ptasiej to zdecydowanie osoba  
w dość zaawansowanym wieku (średnia 42 lata) z wyraźnie przeważającym 
wyższym wykształceniem. Zainteresowanie tą formą turystyki przejawiają rów-
nie często kobiety, jak i mężczyźni, mieszkańcy miast, zwłaszcza tych najwięk-
szych (powyżej 100 tys. mieszkańców). Nieco ponad połowa turystów to oby-
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watele województw ościennych; pozostali miłośnicy ekoturystyki pochodzą  
z jednostek administracyjnych, których stolicami są największe polskie miasta  
– średnia ekwidystanta pomiędzy Rzeczpospolitą Ptasią a miejscem zamieszka-
nia turysty wynosi ok. 304 km.  
 Głównym motywem przyjazdu do gminy Słońsk była chęć kontaktu  
z przyrodą – podróżujący musieli zatem posiadać wiedzę o tym rejonie, co rów-
nież jest dość charakterystyczne dla ekoturysty.  
 Jeśli chodzi o bazy noclegową i gastronomiczną, to nie muszą być one 
mocno zróżnicowane i wyszukane. Odwiedzający poszukują raczej kontaktu  
z mieszkańcami, by odkryć ich mentalność i specyfikę życia, poznać smaki 
regionalnych potraw czy też lokalną historię, najczęściej nieznaną turystom  
z innych regionów. 
 Co ciekawe – ekopasjonaci bardzo często wracają do miejsc, które – wy-
dawało się – dobrze poznali. Powody takiej decyzji mogą być różne, np.: wyjąt-
kowość destynacji, zadzierzgnięte więzy przyjaźni, atrakcyjność samej oferty 
itd. W każdym razie należy pamiętać, by ową ofertę zmieniać, wzbogacać 
(zwłaszcza w obiekty sprzyjające aktywności fizycznej), bowiem ekoturyści 
częściej niż inne grupy odwiedzających powracają w znane sobie miejsca. 
 Na zakończenie warto dodać, że mimo wszystkich cech wspólnych łączą-
cych ekoturystów, można podzielić ich na cztery zasadniczo różniące się od 
siebie typy: 

 naukowcy, badacze związani problematyką ochrony środowiska i edu-
kacją; 

 osoby o ukierunkowanych zainteresowaniach chcące poznać np. okre-
ślone obszary chronione; 

 turyści nastawieni na poszukiwanie wrażeń, przygód; 
 przypadkowi ekoturyści – osoby incydentalnie wybierające tego typu 

formę wypoczynku16.  
 Podział ten wskazuje, że popyt na usługi ekoturystyczne będzie zawsze 
niejednorodny, co jest szansą dla wielu niejednokrotnie bardzo specyficznych  
i wyjątkowych rejonów w Polsce. 
 

                                                 
16  K. Lindberg, Policies for Maximizing Nature Tourism's Ecological and Economic Bene-

fits, World Resources Institute, USA, Washington 1991. 
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CHOSEN DETERMINANTS OF ECO-TOURISM DEMAND.  

THE CASE STUDY RZECZPOSPOLITA PTASIA 

 

 

Summary 

 

 Price is the most important factor of demand. However, it has not as big influence 

on consumer behavior of eco-tourists as on other tourists. It results from the fact that 

eco-tourists income is higher than that of so-called mass tourists. The authors of this 

paper analyze different factors which influence eco-tourism demand, first of all con-

sumer preferences. Therefore, eco-tourists demand will be always heterogenic, giving 

opportunities to many specific and exceptional regions in Poland. 

 

Translated by Aleksandra Spychała 
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Wprowadzenie 

 Na przestrzeni ostatniej dekady zaobserwować można wyraźną wielopo-
ziomową ewolucję rynku usług turystycznych w Polsce. Zachodzące przeobra-
żenia społeczno-ekonomiczne w sposób naturalny znajdują swoje pośrednie 
bądź bezpośrednie odzwierciedlenie w funkcjonowaniu turystyki. Za sprawą 
mechanizmów mnożnikowych, sprzężeń zwrotnych i innych procesów rynko-
wych zmienność zachowań konsumpcyjnych przekłada się na działania podej-
mowane przez podmioty gospodarcze, a jednocześnie można zaobserwować 
reakcje klientów będące pochodną narzędzi stosowanych przez producentów. 
 Mając do dyspozycji coraz bogatsze instrumentarium marketingowe, adap-
tując się do zmiennych realiów rynkowych, polska branża turystyczna z coraz 
większym sukcesem zdaje się wpływać na motywy, postawy i zachowania kon-
sumpcyjne turystów. Sztuczne wywoływanie potrzeb, kreowanie mody na nowe 
usługi, stymulowanie procesów zakupowych, podtrzymywanie zainteresowania 
i utrzymywanie konsumpcji na oczekiwanym poziomie – to tylko niektóre 
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przykłady coraz częściej stosowanych różnorodnych praktyk z zakresu zarzą-
dzania popytem. 
 Funkcję zarządzania popytem na rynku usług turystycznych nieustannie 
doskonalą zarówno podmioty prywatne, jak i instytucje publiczne działające 
dzięki dofinansowaniu przez różne organa państwowe. Realia rynkowe wymu-
szają działania optymalizacyjne w zakresie zarządzania popytem nawet na lide-
rach, największych grupach kapitałowych, przedsiębiorstwach i instytucjach 
oferujących atrakcje turystyczne o ugruntowanej pozycji. Dobitnym przykła-
dem tych tendencji jest jedna z polskich wizytówek – stały punkt wielu wycie-
czek zagranicznych i krajowych, zabytek międzynarodowej rangi, perełka re-
gionu, czyli znajdujące się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO 
Muzeum Zamkowe w Malborku1. Mimo bieżących niekorzystnych uwarunko-
wań makroekonomicznych, procesów wynikających z tendencji globalnych, 
implikacji światowego kryzysu finansowego 2007–20092, spadku przyjazdów 
turystów zagranicznych do Polski w latach 2007–20093, spowolnienia tempa 
wzrostu gospodarczego i innych niekorzystnych procesów w otoczeniu rynko-
wym – instytucja ta zwiększyła generowane obroty. Mimo spadku liczby od-
wiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku w ostatniej dekadzie, na prze-
strzeni lat 2008–2010 udało się zintensyfikować przychody ze sprzedaży bile-
tów.  
 Dla funkcjonowania podmiotów branży turystycznej w warunkach gospo-
darki wolnorynkowej kluczowe znaczenie ma efektywne zarządzanie popytem. 
Sukces finansowy, sprawność polityki marketingowej, pozycja rynkowa oraz 
trafność podejmowanych działań pozostają bezpośrednio uzależnione od do-
głębnego rozpoznania struktury popytu i zastosowania odpowiednio dobranych 
metod, technik i instrumentów. 
 Te i wiele innych przesłanek skłoniły pracowników związanych z ośrod-
kiem Katedry Ekonomiki Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku4 do podjęcia próby zbadania pro-

                                                 
1  Strona domowa Muzeum Zamkowego w Malborku: www.zamek.malbork.pl. 
2  T. Dziedzic, K. Łopaciński, A. Saja, J. Szegidewicz, Polska gospodarka turystyczna  

w okresie światowego kryzysu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2010. s. 49. 
3  Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski, Materiały Instytutu Turystyki w Warsza-

wie, Warszawa 2011. 
4  Strona domowa Katedry Ekonomiki Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego  

i Sportu w Gdańsku: www.awf.gda.pl/index.php?id=553. 
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blematyki popytu turystycznego na usługi Muzeum Zamkowego w Malborku. 
Prezentowane na łamach niniejszego artykułu wyniki stanowią pokłosie pierw-
szego etapu całego programu badań naukowych realizowanych przez zespół.  
 Analizie zostały poddane dane zebrane na przestrzeni lat 2004–2010, dla 
których wykorzystano opis statystyczny w formie tabelarycznej, graficznej  
i parametrycznej5. Zbadano zjawisko zmienności wybranych kategorii liczbo-
wych w okresie ostatnich siedmiu lat. Do opracowania charakterystyki zmien-
ności wykorzystano podstawowe instrumenty z zakresu statystyki opisowej, jak: 
przyrost względny łańcuchowy i łańcuchowe tempo zmian. Zastosowano miary 
położenia, miary tendencji centralnej, obliczono wartości średnie miesięczne  
i roczne. Obliczono również miary zróżnicowania rozkładu, wykorzystano od-
chylenie bezwzględne, odchylenie w ujęciu procentowym, średnie odchylenie 
bezwzględne – z powodzeniem stanowiące punkty wyjściowe do dalszej analizy 
statystycznej oraz obliczenia wskaźników typu wariancja i odchylenie standar-
dowe6. 
 Zebrany materiał analityczny i zastosowane narzędzia badawcze pozwoliły 
na wypracowanie interesujących wniosków odnośnie do zmienności struktury 
popytu. Analiza zmian o charakterze kwantytatywnym stanowi naturalny wstęp 
do dalszych badań czynników kwalifitywnych7 i planowanych badań marketin-
gowych8 mających na celu poznanie determinant popytu, motywów, preferencji 
i zachowań konsumpcyjnych turystów odwiedzających Muzeum Zamkowe  
w Malborku.  
 
 
 

                                                 
5  A. Balicki, W. Makać, Metody wnioskowania statystycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdań-

skiego, Gdańsk 2004. s. 7. 
6  J. Wawrzynek, Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wyd. Akademii Ekono-

micznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 26. 
7  J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka, WN-T, Warszawa 2006, s. 359. 
8  S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 15. 
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1. Analiza zmienności struktury popytu turystycznego generowanego przez 
odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku 

Tabela 1 

 

Wybrane grupy struktury odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku 

 

Liczba 
turystów 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

n 
Udział 

(%) 
n 

Udział 
(%) 

n 
Udział 

(%) 
n 

Udział 
(%) 

n 
Udział 

(%) 
n 

Udział 
(%) 

ogółem 
464411 100 452334 100 502953 100 460024 100 435158 100 416245 100 

krajowych 
316608 68,17 304633 67,35 365342 72,64 349541 75,98 339120 77,93 336368 80,81 

zagranicznych 
147803 31,83 147701 32,65 137611 27,36 110483 24,02 96038 22,07 79877 19,19 

płacących 
417727 89,95 404003 89,32 449738 89,42 409675 89,06 373571 85,85 368895 88,62 

wejścia 
bezpłatne 46684 10,05 48331 10,68 53215 10,58 50349 10,94 61587 14,15 47350 11,38 

indywidual-
nych 232664 50,10 227820 50,37 252562 50,22 221246 48,09 232105 53,34 214984 51,65 

grupowych 
231747 49,90 224514 49,63 250391 49,78 238778 51,91 203053 46,66 201261 48,35 

szkolnych 
96575 20,80 96378 21,31 105871 21,05 94435 20,53 87876 20,19 87839 21,10 

bilety 
rodzinne 61812 13,31 64443 14,25 81940 16,29 73512 15,98 62159 14,28 b.d. b.d. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Muzeum Zamkowe-
go w Malborku. 

 
 
 Dominującą grupę w strukturze odwiedzających muzeum (tabela 1) sta-
nowią osoby płacące za wejście (85,85–89,95%). Większość to turyści krajowi 
(67,35–80,81% ogółu). Pod względem udziału liczby turystów indywidualnych 
i grupowych rozkład ukształtował się mniej więcej po połowie. Istotny segment 
rynku odwiedzających muzeum stanowią uczestnicy turystyki szkolnej (20,19 
–21,31% ogółu zwiedzających). Udział wycieczek szkolnych wśród odwiedza-
jących grupowych również nie podlega większym wahaniom i oscyluje wokół 
poziomu 42,23%. 
 Analizując dynamikę zmian zachodzących na przestrzeni lat 2005–2010  
w wybranych segmentach odwiedzających muzeum na tle ogólnych tendencji 
wzrostowych i spadkowych, należy zauważyć, że w 2008 roku zanotowano 
największy spadek liczby turystów zagranicznych (blisko 20%), co korespondu-
je z ogólnym kierunkiem i tempem zmian w przyjazdach turystów zagranicz-
nych do Polski i odzwierciedla zmienność kursów walutowych. Coroczna od-
wracalność kierunków zmian wyróżnia zwiedzających na podstawie wejść bez-
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płatnych. Z kolei dynamiczny wzrost (ponad 27%) zainteresowania biletami 
rodzinnymi odnotowano w roku 2007 (tabela 2). 
 

Tabela 2 

 

Dynamika w wybranych grupach odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku 

 

Liczba 
turystów 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

n 
d 

(%) 
n 

d 
(%) 

n 
d 

(%) 
n 

d 
(%) 

n 
d 

(%) 
n 

d 
(%) 

ogółem 464411 102,84 452334 97,40 502953 111,19 460024 91,46 435158 94,60 416245 95,70 

krajowych 316608 100,83 304633 96,22 365342 119,93 349541 95,76 339120 97,00 336368 99,20 

zagranicznych 147803 107,41 147701 99,93 137611 93,17 110483 80,29 96038 86,90 79877 83,10 

płacących 417727 103,88 404003 96,71 449738 111,32 409675 91,09 373571 91,20 368895 98,70 

wejścia 
bezpłatne 

46684 98,24 48331 103,53 53215 110,10 50349 94,61 61587 122,30 47350 76,90 

indywidual-
nych 

232664 104,06 227820 97,92 252562 110,86 221246 87,60 232105 104,90 214984 92,60 

grupowych 231747 101,63 224514 96,88 250391 111,52 238778 95,36 203053 85,00 201261 99,10 

szkolnych 96575 104,74 96378 99,80 105871 109,85 94435 89,20 87876 93,00 87839 99,90 

bilety 
rodzinne 

61812 112,75 64443 104,26 81940 127,15 73512 89,71 62159 84,60 b.d. b.d. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Muzeum Zamkowe-
go w Malborku. 

2. Analiza zmienności struktury narodowościowej odwiedzających Mu-
zeum Zamkowe w Malborku 

 Interesujące tendencje zaobserwować można, badając strukturę narodowo-
ściową turystów zagranicznych odwiedzających muzeum, której rozkład (tury-
ści zagraniczni w liczbie powyżej tysiąca) w 2005 roku zaprezentowano na 
rysunku 1.  
 Dalsze miejsca pod względem liczby odwiedzających muzeum w 2005 
roku przypadły kolejno: Austriakom (876), Łotyszom (597), Holendrom (457), 
Belgom (390), Portugalczykom (328), Norwegom (271), Czechom (260), Ukra-
ińcom (181), Finom (156), Kanadyjczykom (140), Chińczykom (127), Węgrom 
(105), Brazylijczykom (61), Grekom (45), Filipińczykom (42), Ekwadorczykom 
(24) i Izraelczykom (20). Badając zmienność w grupie powyżej tysiąca, z roku 
na rok można zaobserwować pewne wyraźne przetasowania polegające na ogół 
na zmianie pozycji o 1-2 lokaty, co przedstawiono w tabeli 3. 
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Rys. 1. Struktura narodowościowa turystów zagranicznych powyżej tysiąca odwiedza-

jących Muzeum Zamkowe w Malborku w roku 2005 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Muzeum Zamkowe-
go w Malborku. 

 

Tabela 3 

 

Struktura narodowościowa odwiedzających zagranicznych powyżej tysiąca 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Niemcy 89239 Niemcy 85177 Niemcy 73884 Niemcy 58319 Niemcy 53823 

USA 13536 Rosja 16458 Rosja 17131 USA 14395 USA 12032 

Rosja 13048 USA 15272 USA 15491 Rosja 11297 Rosja 8854 

Francja 4894 Francja 5408 W. Brytania 5395 W. Brytania 5223 W. Brytania 4950 

W. 
Brytania 

4717 W. Brytania 4825 Francja 4808 Francja 3114 Hiszpania 3128 

Hiszpania 4204 Włochy 4100 Włochy 3688 Hiszpania 3077 Litwa 2712 

Włochy 3839 Hiszpania 3994 Hiszpania 3518 Litwa 2698 Francja 2300 

Dania 2348 Białoruś 2370 Białoruś 3081 Włochy 2464 Włochy 2274 

Białoruś 2303 Litwa 1522 Litwa 1975 Łotwa 1822 Szwecja 1109 

Szwecja 1757 Szwecja 1161 Szwecja 1212 Szwajcaria 1265  

Japonia 1293 Japonia 1074 Japonia 1043 Szwecja 1177 

Litwa 1171 Szwajcaria 1013   

Szwajcaria 1046  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Muzeum Zamkowe-
go w Malborku. 
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 Z oczywistych względów dominującą grupę turystów zagranicznych nie-
ustannie stanowią Niemcy, choć na przestrzeni ostatnich sześciu lat można za-
obserwować coroczny spadek liczby zwiedzających z Niemiec. Ich udział  
w ogólnej liczbie turystów zmalał z 19,22% w 2005 roku do 10,05% w roku 
2010, a wśród segmentu odwiedzających zagranicznych – z 60,38% do 52,35%. 
Dodatkowo na przestrzeni badanego okresu zarysowuje się wyraźnie proces 
polaryzacji za sprawą spadku przyjazdów turystów zagranicznych ogółem, po-
legający na zmniejszaniu się z roku na rok grupy odwiedzających o liczebności 
powyżej tysiąca i skutkujący umacnianiem się pozycji państw, które utrzymały 
się w tym segmencie. Efekt tego zjawiska w 2009 roku zobrazowano na rysun-
ku 2.  
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Rys. 2.  Struktura narodowościowa turystów zagranicznych powyżej tysiąca odwiedza-
jących Muzeum Zamkowe w Malborku w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Muzeum Zamkowe-
go w Malborku. 

 
 
 Pod względem liczby odwiedzających muzeum w 2009 roku następne 
miejsca przypadły w udziale kolejno turystom z: Łotwy (859), Norwegii (802), 
Austrii (552), Japonii (376), Białorusi (306), Czech (291), Belgii (223), Holan-
dii (203), Słowacji (165), Szwajcarii (162), Ukrainy (99), Węgier (59), Kanady 
(57), Chin (47) i Turcji (22). 
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3. Analiza sezonowości popytu generowanego przez odwiedzających Mu-
zeum Zamkowe w Malborku 

 Ewidentne zróżnicowanie rozkładu występujące we wszystkich kluczo-
wych segmentach odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku wskazuje 
bez wątpienia na występowanie zjawiska sezonowości popytu. Z różnym nasi-
leniem, ale – co typowe – w każdym roku zaobserwować można dyspersję. Dla 
zobrazowania analizowanego zjawiska wybrano materiał z przykładowych lat 
2005 (tabela 4) i 2009 (tabela 5).  
 

Tabela 4 

 

Miesięczna zmienność poziomu ruchu odwiedzających Muzeum Zamkowe  
w Malborku w 2005 roku 

 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

O 3643 3710 5346 15019 65043 75269 109679 124477 35436 18337 5551 2901 

* 0,78% 0,80% 1,15% 3,23% 14,0% 16,2% 23,62% 26,80% 7,63% 3,95% 1,20% 0,62% 

** -
35058 

-
34991 

-
33355 

-
23682 

26342 36568 70978 85776 -3265 -
20364 

-
33150 

-
35800 

*** -
90,6% 

-
90,4% 

-
86,2% 

-
61,2% 

68,1% 94,5% 183,4% 221,6% -
8,44% 

-
52,6% 

-
85,6% 

-
92,5% 

K 2569 2882 2880 9554 47089 49056 78756 88636 18277 11077 4032 1800 

* 0,81% 0,91% 0,91% 3,02% 14,8% 15,5% 24,87% 28,00% 5,77% 3,50% 1,27% 0,57% 

** -
23815 

-
23502 

-
23504 

-
16830 

20705 22672 52372 62252 -8107 -
15307 

-
22352 

-
24584 

*** -
90,3% 

-
89,0% 

-
89,1% 

-
63,8% 

78,5% 85,9% 198,5% 235,9% -
30,4% 

-
58,0% 

-
84,7% 

-
93,2% 

Z 1074 828 2466 5465 17954 26213 30923 35841 17159 7260 1519 1101 

* 0,73% 0,56% 1,67% 3,70% 12,2% 17,7% 20,92% 24,3% 11,6% 4,91% 1,03% 0,74% 

** -
11243 

-
11489 

-9851 -6852 5637 13896 18606 23524 4842 -5057 -
10798 

-
11216 

*** -
91,3% 

-
93,3% 

-
79,9% 

-
55,6% 

45,7% 112,8% 151,0% 190,9% 39,3% -
41,0% 

-
87,7% 

-
91,0% 

P 3362 3405 5109 14224 58277 69127 97447 108293 33005 17286 5354 2838 

* 0,80% 0,82% 1,22% 3,41% 13,9% 16,5% 23,33% 25,9% 7,90% 4,14% 1,28% 0,68% 

** -
31449 

-
31406 

-
29702 

-
20587 

23466 34316 62636 73482 -1806 -
17525 

-
29457 

-
31973 

*** -
90,3% 

-
90,2% 

-
85,3% 

-
59,1% 

67,4% 98,6% 179,9% 211,1% -
5,19% 

-
50,3% 

-
84,6% 

-
91,9% 

I 2166 1994 2478 4445 14091 14329 60911 76313 13226 6021 2607 1240 

* 1,08% 1,00% 1,24% 2,22% 7,05% 7,17% 30,48% 38,2% 6,62% 3,01% 1,30% 0,62% 

** -
14486 

-
14658 

-
14174 

-
12207 

-2561 -2323 44259 59661 -3426 -
10631 

-
14045 

-
15412 

*** -
86,9% 

-
88,0% 

-
85,1% 

-
73,3% 

-15,4% -13,9% 265,8% 358,3% -
20,6% 

-
63,8% 

-
84,3% 

-
92,6% 

G 1196 1411 2631 9779 44186 54798 36536 31980 19779 11265 2747 1598 

* 0,55% 0,65% 1,21% 4,49% 20,3% 25,2% 16,77% 14,7% 9,08% 5,17% 1,26% 0,73% 
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** -
16963 

-
16748 

-
15528 

-8380 26027 36639 18377 13821 1620 -6894 -
15412 

-
16561 

*** -
93,4% 

-
92,2% 

-
85,5% 

-
46,6% 

143,3% 201,8% 101,2% 76,1% 8,92% -
37,9% 

-
84,9% 

-
91,2% 

Legenda: O – ogółem; K – krajowi; Z – zagraniczni; P – płacący; I – indywidualni, G  
– grupy 

* – udział miesięcznego poziomu ruchu w statystyce rocznej 

** – odchylenie poziomu miesięcznego od średniego natężenia ruchu 

*** – procentowe odchylenie od średniego poziomu miesięcznego 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Muzeum Zamkowe-
go w Malborku.  

 
 
 W roku 2005 rozstęp wynosił 121 576 odwiedzających, średni miesięczny 
poziom natężenia ruchu – 38 701 osób, średnie miesięczne odchylenie bez-
względne – 36 611 turystów, a względne – 94,6%. Największą sezonowość 
zaobserwowano w segmencie turystów krajowych, gdzie miary te prezentowały 
się odpowiednio: 86 836, 26 384, 26 334, 99,8%; a także turystów indywidual-
nych, odpowiednio: 75 073, 16 652, 17 320, 104%. Najmniejsze nasilenie sezo-
nowości cechowało segment odwiedzających w grupach, gdzie obszar zmienno-
ści wyniósł 53 602, przeciętne miesięczne natężenie ruchu – 18 159, przeciętne 
odchylenie bezwzględne – 16 081, a względne – 88%. 
 W roku 2009 rozstęp wyniósł 101 064 zwiedzających, przeciętny mie-
sięczny poziom natężenia potoku – 36 263 turystów, przeciętne miesięczne 
odchylenie bezwzględne – 33 846 osób, a średnie miesięczne odchylenie 
względne – 93,3%. Analogicznie do roku 2005 największe nasilenie zjawiska 
sezonowości popytu w 2009 roku wystąpiło w segmentach turystów krajowych 
i indywidualnych. Dla turystów krajowych obszar zmienności wyniósł 82 315 
osób, średni miesięczny poziom natężenia ruchu – 28 260 turystów, średnie 
odchylenie bezwzględne – 27 039, a miara względna – 95,7%. Natomiast dla 
zwiedzających indywidualnych wskaźniki te przedstawiały się odpowiednio:  
67 676, 17 506, 16 839 osób i 97%. Z kolei najmniejsza sezonowość była typo-
wa w roku 2009 dla segmentu turystów zagranicznych, gdzie rozstęp wyniósł 
18 751 osób, przeciętny poziom potoku – 8 003 turystów, bezwzględne średnie 
odchylenie miesięczne – 7 231, a średnie względne – 90,35%.  
 



T. Taraszkiewicz, D. Kuczyński, Z. Ossowski, P. Wojdakowski, M. Formella 274 

Tabela 5 

 

Miesięczna zmienność poziomu ruchu odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku 
w 2009 roku 

 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

O 2971 4224 5578 16408 71422 68732 101708 103971 38557 14458 4222 2907 

* 0,68% 0,97% 1,28% 3,77% 16,41% 15,79% 23,37% 23,89% 8,86% 3,32% 0,97% 0,67% 

** -33292 -32039 -30685 -19855 35159 32469 65445 67708 2294 -21805 -32041 -33356 

*** -91,8% -88,3% -84,6% -54,7% 96,9% 89,5% 180,4% 186,7% 6,33% -60,1% -88,3% -91,9% 

K 2340 3563 4175 12710 55902 52030 82685 84655 25718 9779 3221 2342 

* 0,69% 1,05% 1,23% 3,75% 16,48% 15,34% 24,38% 24,96% 7,58% 2,88% 0,95% 0,69% 

** -25920 -24697 -24085 -15550 27642 23770 54425 56395 -2542 -18481 -25039 -25918 

*** -91,7% -87,3% -85,2% -55,0% 97,8% 84,1% 192,5% 199,5% -9,00% -65,4% -88,6% -91,7% 

Z 631 661 1403 3698 15520 16702 19023 19316 12839 4679 1001 565 

* 0,66% 0,69% 1,46% 3,85% 16,1% 17,39% 19,81% 20,11% 13,37% 4,87% 1,04% 0,59% 

** -7372 -7342 -6600 -4305 7517 8699 11020 11313 4836 -3324 -7002 -7438 

*** -92,1% -91,7% -82,4% -53,7% 93,9% 108,6% 137,6% 141,3% 60,4% -41,5% -87,4% -92,9% 

P 2744 3916 5050 14959 63412 58903 85676 87614 32017 12589 3966 2725 

* 0,73% 1,05% 1,35% 4,00% 16,97% 15,77% 22,93% 23,45% 8,57% 3,37% 1,06% 0,73% 

** -28387 -27215 -26081 -16172 32281 27772 54545 56483 886 -18542 -27165 -28406 

*** -91,2% -87,4% -83,7% -51,9% 103,6% 89,21% 175,2% 181,4% 2,85% -59,5% -87,2% -91,2% 

I 2148 2932 3089 7441 16705 21278 63835 69303 14464 4496 2754 1627 

* 1,02% 1,40% 1,47% 3,54% 7,95% 10,13% 30,39% 32,99% 6,89% 2,14% 1,31% 0,77% 

** -15358 -14574 -14417 -10065 -801 3772 46329 51797 -3042 -13010 -14752 -15879 

*** -87,7% -83,2% -82,3% -57,4% -4,58% 21,5% 264,6% 295,8% -17,3% -74,3% -84,2% -90,7% 

G 596 984 1961 7518 46707 37625 21841 18311 17553 8093 1212 1098 

* 0,36% 0,60% 1,20% 4,60% 28,57% 23,01% 13,36% 11,20% 10,74% 4,95% 0,74% 0,67% 

** -13029 -12641 -11664 -6107 33082 24000 8216 4686 3928 -5532 -12413 -12527 

*** -95,6% -92,7% -85,6% -44,8% 242,8% 176,1% 60,3% 34,3% 28,8% -40,6% -91,1% -91,9% 

Legenda: O – ogółem; K – krajowi; Z – zagraniczni; P – płacący; I – indywidualni, G  
– grupy  

* – udział miesięcznego poziomu ruchu w statystyce rocznej 

** – odchylenie poziomu miesięcznego od średniego natężenia ruchu 

*** – procentowe odchylenie od średniego poziomu miesięcznego  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Muzeum Zamkowe-
go w Malborku. 
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 Choć badany popyt turystyczny permanentnie charakteryzuje silne zjawi-
sko sezonowości, to jego skala ulega wyraźnemu osłabieniu, co można zaob-
serwować, analizując dane na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Przeprowadzona 
analiza porównawcza rozmiaru zjawiska w latach 2005 i 2009 pokazuje, że 
nasilenie się sezonowości popytu wystąpiło jedynie w segmentach turystów 
zagranicznych (znikomy wzrost o 0,36%) i grupowych (wzrost o 2%). W prze-
ważającym stopniu zjawisko sezonowości uległo wyraźnemu osłabieniu w roku 
2009: w segmencie odwiedzających krajowych o -4,13%, a w grupie turystów 
indywidualnych o -7%.  

4.  Analiza korelacji popytu turystycznego odwiedzających Muzeum Zam-
kowe w Malborku i generowanych przychodów ze sprzedaży 

 Jak zaprezentowano na rysunku 3, w przeważającym stopniu analizowane 
zjawisko w poszczególnych latach cechuje korelacja dodatnia, tzn. wzrostowi 
liczby turystów towarzyszą większe przychody, spadkowi – mniejsze. Dla całe-
go rozkładu zmiennych uzyskany współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
wyniósł -0,447589626, co należy odczytać jako średnią siłę związku korelacyj-
nego, choć na uzyskany wynik niewątpliwe miała wpływ mała liczebność próby 
(n=7).  
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Rys. 3.  Odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku (oś lewa) i generowane przy-
chody ze sprzedaży biletów (zł) (oś prawa) 

Źródło: opracowanie własne na podst. materiałów źródłowych Muzeum Zamkowego  
w Malborku. 
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 Dynamika przychodów ze sprzedaży stanowi głównie pochodną zmienno-
ści statystyk odwiedzających, gdzie zaobserwować można na ogół dodatnią 
korelację pomiędzy generowanymi obrotami a obsługiwanym ruchem tury-
stycznym. Z drugiej strony cena pozostaje tylko jedną z determinant popytu 
turystycznego, który stanowi wielce złożony proces ekonomiczny, a jego po-
ziom i struktura uwarunkowane są wieloma różnego rodzaju zmiennymi czyn-
nikami9. 
 W przypadku Muzeum Zamkowego w Malborku niewątpliwie mówić 
można o niskiej elastyczności cenowej popytu10, gdzie ani hipotetyczne obniżki 
raczej nie przyczyniłyby się w znacznym stopniu do wzrostu zainteresowania 
zwiedzaniem, ani – jak pokazuje rzeczywistość – realizowane aktualizacje cen-
nika i umiarkowany wzrost cen nie działają hamująco na obsługiwany ruch 
turystyczny. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo spadku liczby przyjazdów 
turystów zagranicznych do Polski i odwiedzających Muzeum Zamkowe w Mal-
borku, na przestrzeni lat 2009–2010 udało się wyraźnie zintensyfikować przy-
chody ze sprzedaży.  

Uwagi końcowe 

 Prowadzone w Katedrze Ekonomiki Turystyki badania i wypracowane 
wnioski mają szansę przyczynić się do opracowania charakterystyki popytu na 
usługi Muzeum Zamkowego w Malborku. Analizowane statystyki z lat 2004 
–2010, odnotowane miary, zaobserwowane wahania parametrów i poziomy 
wskaźników ewidentnie wskazują na zmienność badanych zjawisk i dynamikę 
zachodzących procesów. Dogłębna analiza zmienności struktury popytu umoż-
liwia pełniejsze ukierunkowanie działań marketingowych, a zidentyfikowanie 
zmian zachodzących wewnątrz poszczególnych segmentów – dopasowanie 
instrumentów do konkretnych grup docelowych. Szczególne uwzględnienie  
w analizach procesów zachodzących w obrębie struktury narodowościowej 
odwiedzających zagranicznych stwarza wysokie szanse zintensyfikowania dzia-
łań mających na celu promocję usług muzeum na arenie międzynarodowej.  
Z kolei rozpoznanie kształtowania się zjawiska sezonowości popytu wspomaga 

                                                 
9  B. Marciszewska, Produkt turystyczny, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 24. 
10  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 85. 
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funkcje zarządzania instytucją obsługującą ewoluujący ruch turystyczny, nie-
wątpliwe pomagając sprostać wyzwaniu dopasowania mocy przerobowych do 
rosnących wymagań rynku. Natomiast określenie korelacji strumienia potoku 
odwiedzających muzeum i wolumenu generowanych przychodów ze sprzedaży 
pozwala odpowiednio kształtować politykę cenową. Uzyskane wnioski mają 
wysokie szanse zostać wykorzystane do usprawnienia funkcji zarządzania po-
pytem i optymalizacji działalności prowadzonej przez Muzeum Zamkowe  
w Malborku. 
 
 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF TOURIST DEMAND STRUCTURE 

VARIABILITY BASING ON THE VISITORS’ STATISTICS  

OF THE MALBORK CASTLE MUSEUM 

 

 

Summary 

 

 Permanently arising changes in current economy have been lately forcing even 

leaders and biggest players of tourist service market to undertake activities in order to 

maintain satisfying level of income. Getting to know the functioning of the demand side 

of the market plays a crucial role in the efficiency of entrepreneurs decision making 

process. Some spectacular examples of successful demand management can be found 

upon the activity of the Malbork Castle Museum. In order to elaborate thorough charac-

teristics of the demand side of museum’s visitors, a survey has been conducted by De-

partment of Tourism Economics of Academy of Physical Education and Sports in 

Gdańsk. An analysis of demand structure changeability, with emphasis put on strategic 

segments variation, inbound traffic, individual and group visitors, school tourism, share 

of nationality of foreigners, price elasticity, and many other factors has been carried out. 

Taking advantage of arithmetic mean, deviation, dispersion, correlation, quantitative 

analysis as an introduction to planned further marketing research of qualitative changes 

in consumers’ attitudes and behavior. Being taken into consideration, revealed results of 

survey are very likely to improve even more the marketing and administration effec-

tiveness of the Malbork Castle Museum. 

 

Translated by Tomasz Taraszkiewicz 
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KRAJOBRAZACH 

Wprowadzenie 

 Pojęcia dobrostanu i zdrowia odnoszą się do fizycznej, psychicznej i spo-
łecznej strony człowieka i są synonimami dobrego samopoczucia. Pojawianie 
się coraz to nowych koncepcji dotyczących tych pojęć jest świadectwem trwa-
łego zainteresowania nauki adaptacyjnym, zdrowym i optymalnym funkcjono-
waniem człowieka. Powszechnie przyjmuje się, że dobrostan i zdrowie odnoszą 
się do subiektywnie postrzeganej przez danego człowieka pomyślności, są uwa-
runkowane jego poznawczym i emocjonalnym stosunkiem do własnego życia 
oraz behawioralną zdolnością do zmagania się z wyzwaniami losu. W walce  
z wyzwaniami ujawniają się najpełniej mocne strony człowieka (biologiczne, 
psychiczne i społeczne). Tak ważne wymiary dobrostanu i poczucia zdrowia, 
jak: osiąganie celów życiowych, osobisty rozwój, pozytywne relacje z innymi  
i panowanie nad otoczeniem, wymagają od człowieka umiejętności korzystania 
z cielesnego potencjału i sięgania do głęboko ukrytych sił wewnętrznych. Ba-
dania empiryczne ostatnich dziesięciu lat ujawniły, że dobrostan i poczucie 
zdrowia nie biorą się z wolnego od trudności życia, lecz z aktywnego stawiania 
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czoła wyzwaniom i przeciwnościom. Poszukując przyczyn i korelatów szczę-
ścia, ujawniono istotną rolę m.in. zajęć czasu wolnego. W sondażu, który objął 
8622 osoby w 10 krajach europejskich, poczucie dobrostanu i zdrowia we 
wszystkich krajach wykazywało wyższą korelację (przeciętnie 0,68) z zadowo-
leniem z aktywności w czasie wolnym niż z zadowoleniem z pracy (przeciętna 
0,52)1. 
 Znaki przesunięcia w ludzkich wartościach, potrzebach i pragnieniach 
można znaleźć w wielu przejawach ich działalności, m.in. w turystycznym 
wykorzystaniu środowiska geograficznego. Tendencje ujawniane w toku badań 
wzorów turystycznych doświadczeń potwierdzają szczególne znaczenie tych 
obszarów, które oferują człowiekowi najlepsze warunki dla celowej 
aktywności. Należą do nich głównie te zapewniające bezpośredni kontakt  
z naturą. Przebywanie wśród ekosystemów możliwie zbliżonych do 
naturalnych, odznaczających się zarówno czystością powietrza, wody i gleby, 
swoistą ciszą, jak i znacznym bogactwem gatunków roślin i zwierząt, wywiera 
bardzo korzystny wpływ na tworzenie sił fizycznych i psychicznych człowieka. 
Ważnymi czynnikami wpływającymi na wzrastające zainteresowanie ludzi 
turystyką w kontakcie z naturą są warunki życia w zatłoczonym środowisku, 
wśród interpersonalnego bogactwa i ludzkiej różnorodności powodujące  
z jednej strony dążenie do prywatności dla zaspokojenia potrzeby fizycznej 
izolacji od nadmiaru bodźców, z drugiej zaś – poszukiwanie bodźców 
przejawiające się w zainteresowaniu eksploracją niezwykłych miejsc, 
podejmowaniu złożonych techniczne form aktywności fizycznej.  
 Człowiek – uprawiając z wyboru turystykę – przemieszcza się w wybra-
nym przez siebie otoczeniu i w wybrany przez siebie sposób. Otoczenie to 
poznaje i ocenia za pomocą zmysłów i rozumu. To rozum czyni turystyczne 
zachowanie się przemyślanym i celowym. Człowiek – dokonując wyborów 
formy tego zachowania i miejsca – kieruje się wartościami, których treści sam 
podpowiada. Poparta istotnymi, ale ciągle jeszcze niewystarczającymi 
dowodami wiedza wskazuje, że dla dobrostanu i zdrowia człowieka szczególnie 
cenne – ze względu na cele, do których dążą, potrzeby, jakim służą, oraz 

                                                 
1  M. Argyle, The social psychology of leisure, Penguin Books, London 1996. 
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stopień zaangażowania motywacyjnego – są właśnie zachowania w naturze  
i naturalnych krajobrazach2.   
 Środowisko naturalne jest dla zachowań turystycznych układem cennych 
wartości i różnorodnych możliwości3. Może być miejscem specyficznych 
transakcji, twórczej inspiracji, źródłem wielorakich przeżyć, a zarazem bogatym 
źródłem informacji. Człowiek uprawiający turystykę w środowisku naturalnym 
jest nie tylko odbiorcą bodźców, nie wchłania ich pasywnie i nie jest przez to 
środowisko wyłącznie kontrolowanym. Czynnie poszukuje on i przetwarza 
informacje, tworzy poznawcze interpretacje zdarzeń dopasowane do swej 
pamięci, sądów i oczekiwań. Będąc w interakcji z tym środowiskiem, 
obserwuje je, doświadcza i uczy się. Korzysta on też chętnie z wzorów 
uprawiania turystyki przez innych ludzi, które potem służą mu jako modele jego 
własnych zachowań. Problem oceny wzajemnej relacji pomiędzy człowiekiem  
a naturą jest dość złożony i wynika m.in. z faktu subiektywnego, 
emocjonalnego stosunku człowieka do przyrody. O wrażliwości człowieka na 
oddziaływanie czynników przyrody decyduje m.in. jego stan intelektualny. 
Dzięki posiadanej wiedzy może on dane zjawisko natury zinterpretować, 
przewidzieć jego skutek, zareagować (lub nie) określonym zachowaniem. To 
poziom świadomości człowieka warunkuje inspirujące, pobudzające do 
aktywności oddziaływanie natury. 
 Natura i naturalne krajobrazy – jako złożony system interakcyjny  
– stwarzają różne warunki dla zachowań turystycznych i w różny sposób na nie 
wpływają. Mają tu znaczenie  pojedyncze czynniki przyrody, a także ich całe 
zespoły. Oddziałuje wilgotność powietrza i zbiorowiska roślinne, temperatura  
i ciśnienie atmosferyczne oraz klimat jako zespół pogodowy czy też zespoły 
krajobrazowe. Przebywanie wśród ekosystemów możliwie zbliżonych do 
naturalnych, odznaczających się zarówno czystością powietrza, wody i gleby, 
swoista ciszą, jak i znacznym bogactwem gatunków roślin i zwierząt, wywiera 
bardzo korzystny wpływ na odnowę sił fizycznych i stan psychiczny człowieka. 
Za szczególnie cenne czynniki tej odnowy uważa się takie specyficzne 
komponenty natury, jak: ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza, 

                                                 
2  L.M. Frederickson, D.H. Anderson, A qualitative exploration of the wilderness experi-

ence as a source   of spiritual inspiration, “Journal of Environmental Psychology” 1999, nr 19,  
s. 21–39. 

3  P.A. Bell, Th.C. Greene, J.D. Fisher, A. Baum,  Psychologia środowiskowa, Gdańskie 
Wydawnictwo   Psychologiczne, Gdańsk 2004. 
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wilgotność oraz nasłonecznienie. Przebywanie w bezpośrednim kontakcie  
z przyrodą zapewnia też personalną przestrzeń, a krajobraz będący naturalnym 
otoczeniem daje człowiekowi zawsze wyjątkowo dobre samopoczucie. Natura 
odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wielu ludzkich spraw. Uważa się, że może 
odzwierciedlać bardzo osobiste i znaczące aspekty jednostki ludzkiej, 
samodefiniować ją, jej indywidualny świat, zainteresowania i postawy. Może 
regulować prywatność – ważny warunek funkcjonowania człowieka w różnych 
kontekstach środowiskowych. Za pomocą poczucia prywatności środowisko 
naturalne może realizować ludzką potrzebę tożsamości i autonomii4.  
 Dobrostan i zdrowie to wartości szczególnie przez człowieka pożądane.  
Z tego powodu natura i naturalne krajobrazy – aby miały znaczenie zdrowotne 
– muszą pełnić w odniesieniu do turystyki funkcję wspierającą (w tym w łatwo 
dostępny sposób dostarczać informacji) i kojącą (stwarzać warunki do 
wypoczynku, stymulować czynności odtwarzające siły witalne i dostarczać 
przyjemności). Na wartości osobowe wynikające z kontaktu z terenami 
naturalnymi szczególnie wyraźnie wskazuje psychologia środowiskowa, która 
zalicza do nich m.in.: korzyści rozwojowe związane z możliwością zmiany 
koncepcji siebie i samooceny lub nabyciem nowych umiejętności; sposobność 
do samokontroli, do bliskiego kontaktu z własnymi emocjami, do ich 
kontrolowania; sposobność do testowania samowystarczalności, poszukiwania 
wyzwań i przygód; możliwość doświadczania rodzinnej i przyjacielskiej 
zwartości i solidarności; doznawanie wrażeń estetycznych i duchowych5. 
Przebywanie w naturze, wiążąc się z poczuciem zewnętrznej swobody, daje 
człowiekowi możliwość satysfakcjonującego działania twórczego. Ma to 
szczególne znaczenie dla tego, kto posiada sprzyjające cechy osobowe, intelekt 
i charakter. Przyroda pełni w tym przypadku rolę pobudzającą do osiągania 
celów, stymulującą rozwój, a w konsekwencji tego – samourzeczywistniającą. 
 Identyfikacja dominujących źródeł satysfakcji i wzorów zachowań tury-
stycznych wskazuje na stale wzrastające znaczenie natury i naturalnych krajo-
brazów jako scenerii i przestrzeni dla postrzegania zmysłowego oraz twórczej 
aktywności. W obu tych przypadkach przyroda jest jednym z elementów pozo-
stających w związku z organizmem człowieka i koniecznym dla jego istnienia  

                                                 
4  W. Wilczyński, Idea przyrody w historii myśli geograficznej, Wyd. Jedność, Kielce 

1996. 
5  Ch.J. Holahan,  Environmental Psychology, Random House, New York 1982. 
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– i to nie tylko w sensie obiektywnym, np. dla procesów chemicznych – ale też 
w sensie subiektywnym – dla dobrego samopoczucia. W toku badań empirycz-
nych stwierdzono, że poziom satysfakcji człowieka uprawiającego turystykę 
wynika nie tylko z odczuwania przyjemności kontaktowania się z przyrodą, ale 
także ze zmęczenia i presji – czynników związanych z wyborem bardziej wy-
magających, bardziej intensywnych i złożonych technicznie, często przy tym 
emocjonalnie stresujących rodzajów zachowań6. Człowiek uprawiający turysty-
kę w naturze i naturalnych krajobrazach to nie tylko odbiorca bodźców wchła-
nianych pasywnie, kontrolowany przez otoczenie. To czynny poszukiwacz in-
formacji, który je przetwarza i na tej podstawie interpretuje zewnętrzne zdarze-
nia dopasowane do własnej pamięci, sądów i oczekiwań, a będąc w interakcji  
z naturą obserwuje ją, doświadcza i uczy się zachowań7. „Dzikie” miejsca daw-
niej kojarzyły się ludziom negatywnie – jako zaniedbane, opuszczone, zatem 
niebezpieczne, których należy unikać. Dzisiaj ludzie myślą o nich pozytywnie  
– jako o czymś wartościowym, użytkowanym z wielką troską, szacunkiem  
i chronionych dla przyszłych pokoleń. Tereny tego typu są postrzegane jako 
niezwykle cenne, bo dające człowiekowi możliwość wyjątkowego rodzaju ak-
tywności, pomocnej w uzyskaniu poczucia zaufania do siebie przez radzenie 
sobie z fizycznym wyzwaniem, zaufania do samowystarczalności oraz informa-
cji o stanie posiadania określonych umiejętności. 
 Niewiele jest badań empirycznych, które świadczą o związkach lub 
zależnościach przyczynowo-skutkowych między turystyką a dobrostanem  
i zdrowiem. Badania na ten temat prowadzone są stosunkowo od niedawna i to 
głównie za granicą. Odczuwana pilna potrzeba zintensyfikowania takich badań 
wynika z faktu, że coraz większa grupa ludzi coraz częściej wyraża 
przekonanie, że turystyka to nie tylko czasowe przemieszczanie się do miejsc 
docelowych poza miejscami zwykłego zamieszkania i pracy, i przebywanie  
w tych miejscach, ale także środek podnoszenia lub podtrzymywania kondycji  
i sprawności psychofizycznej, służący zdrowiu i dobremu samopoczuciu8.  
Postęp w nauce i technologii powoduje szybkie zmiany w sposobie życia ludzi, 

                                                 
6  J. Pigram, Human-nature relationships: Leisure environments and natural settings,  

w: Behavior and Environment: Psychological and Geographical Approaches, red. T. Garling, 
R.G Golledge Elsevier Science Publishers B.V. 1993, s. 63–72. 

7  D.J. Walmsley, G.J. Lewis, Geografia człowieka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1997. 

8  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 8–9. 
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w ich wyobrażeniach o sobie i efektywnym radzeniu sobie z problemami. 
Rozwój, aktywność, zaangażowanie, samodoskonalenie – to problemy, które 
znajdują się obecnie w centrum zainteresowania człowieka, który rozgląda się 
za najlepszymi sposobami ich rozwiązania. Problemy te ukierunkowują 
jednostkowe zachowania w stronę prawdziwych ludzkich wartości, takich jak: 
posiadanie dobrego samopoczucia, bycie spełnionym i zawsze w dobrej formie. 
Nie ulega wątpliwości, że wspomniane kierunki zmian nie tylko dotyczą 
stosunku ludzi do pracy, ale też pojmowania czasu wolnego i sposobów jego 
wykorzystania. Zauważa się, że współczesny człowiek, stając się coraz bardziej 
kompetentny w swoich czynnościach zawodowych, także w sferze turystyki 
zaczyna świadomie poszukiwać selektywnych, adekwatnych do potrzeb 
zdrowotnych usług świadczonych w bardzo złożonych i globalnie zależnych 
uwarunkowaniach.  
 W literaturze opisuje się liczne modele teoretyczne próbujące wyjaśniać 
różnego typu zachowania. Z punktu widzenia zachowań turystycznych warto 
zwrócić uwagę na jeden z najczęściej testowanych modeli motywacyjnych,  
a mianowicie ten, który opiera się na teorii uzasadnionego działania i plano-
wego zachowania9. Zgodnie z tym modelem zachowanie ma dwa zasadnicze 
wyznaczniki: przekonanie i intencję. Są to główne i bezpośrednie determinanty 
zachowania10. Przekonanie jest sądem o korzyściach wynikających z aktualnie 
podejmowanego zachowania, intencja zaś sądem dotyczącym wykonania 
danego zachowania w przyszłości. Z teorii wynika, że zanim człowiek poczuje 
chęć uprawiania turystyki, musi posiadać określone przekonania wobec tego 
rodzaju działania. Oczywiście sama chęć nie przesądza o zachowaniu, muszą 
zaistnieć sprzyjające ku temu okoliczności. Obecność okoliczności 
niesprzyjających (na przykład brak czasu, zbyt wysokie koszty, skutki kontuzji 
doznanej w przeszłości) mogą mimo chęci przesądzić o jego niepodejmowaniu 
lub ograniczeniu.  
 Przekonania wobec turystyki odgrywają ważną rolę w podejmowaniu 
decyzji o faktycznym uczestnictwie w turystyce, określają aktualne i przyszłe 
jego zewnętrzne przejawy. Kształtują się one w procesie gromadzenia wiedzy  
i doświadczenia nabywanego w ciągu życia człowieka. Przekonania wobec 
                                                 

9  I. Ajzen, M. Fishbein, Understanding attitudes and predicting social behavior, Eng-
lewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1980.  

10  S. Sutton,  Predicting and explaining intentions and behavior:how well are we doing?, 
“Journal of Applied Social Psychology” 1998, nr 28, s. 1317–1338. 
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turystyki w naturze i naturalnych krajobrazach są aspektem ogólnej postawy 
wobec turystyki jako zjawiska społecznego, przestrzennego i ekonomicznego, 
stanowią jej wymiar poznawczy. 

1. Metoda i materiał 

 Odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie zachowania uprawiających 
turystykę w naturze i naturalnych krajobrazach są zorientowane na dobrostan  
i zdrowie poszukiwano, badając ich przekonania na ten temat. Z uwagi na 
jakościowy wymiar problemu, w badaniu zastosowano wywiad osobisty 
ustrukturowany – jako jedną z technik wzajemnego, bezpośredniego 
komunikowania się badającego z badanym11. Wywiad zawierał pytania z grupy 
tzw. wieloalternatywnych pytań-skal, znanych jako skale Likerta. Badani 
turyści wybierali wyrażenie, które miało określić poziom ocenianej zmiennej. 
W wywiadzie zastosowano słowne skale oceny. Badani mieli do wyboru pięć 
możliwości. Zastosowana technika dała możliwość nie tylko ustalenia rozkładu 
przekonań, ale także określenia ich poziomu.  
 Materiał empiryczny stanowiły przekonania turystów przebywających 
dłużej niż pięć dni w zróżnicowanych walorami środowiska przyrodniczego 
obszarach wypoczynkowych. Zbiór badany liczył 728 osób. Ponieważ ze stanu 
wiedzy wynika, że przekonania są kształtowane m.in. przez indywidualne cechy 
ludzi, w tym szczególnie istotnie przez wiek12, zmienną tę analizowano  
z uwzględnieniem zróżnicowania w obrębie tej cechy. Wskaźnik przekonań 
skonstruowano, wykorzystując odpowiedzi badanych w postaci wyrażanych 
sądów odnośnie do następujących twierdzeń z kwestionariusza:  

 „turystyka w środowisku naturalnym zapewnia biologiczną sprawność  
i poczucie zdrowia”;  

 „turystyka w środowisku naturalnym uwalnia od monotonii i znudze-
nia”;  

 „turystyka w środowisku naturalnym angażuje poznawczo i uczuciowo, 
kształtuje zainteresowania i zamiłowania”; 

                                                 
11  L. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2001. 
12  A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001. 
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 „turystyka w środowisku naturalnym uwalnia od zmęczenia”.  
 Badani w swoich sądach odwoływali się do pięciu uporządkowanych kate-
gorii przekonań: minimalne lub żadne, niewielkie, średnie, znaczne, najwyższe. 

2. Wyniki 

 W celu określenia układów dla przyjętych kategorii zmiennej skonstru-
owano rozkłady częstości, przedstawione w tabelach od 1 do 4. Na ich podsta-
wie można stwierdzić, że jest wysoce prawdopodobne, aby czynnik zdrowia 
odgrywał w zachowaniach badanych turystów znaczącą rolę motywującą. Dane 
liczbowe wskazują, że większość badanych jest co do tego zdecydowanie prze-
konana. Wyniki badania mówią, że uprawianie turystyki w kontakcie z naturą 
spełnia dla badanych różne funkcje. Ma to związek z wielofunkcyjnym charak-
terem tego typu zachowań wynikającym z samej ich złożonej istoty. Podłożem 
są tu różnorodne potrzeby ludzkie, które ujawniają się czasami pojedynczo,  
a czasami jako cały wachlarz.  

Tabela 1 

 

Rozkład częstości przekonań wobec turystyki w kontakcie z naturą  
dla wieku 15–24 lata (N=182)* 
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turystyka w kontakcie z naturą: 
 
zapewnia biologiczną sprawność i poczucie 
zdrowia 
 
uwalnia od monotonii i znudzenia 
 
angażuje poznawczo i uczuciowo,  
kształtuje zainteresowania i zamiłowania 
 
uwalnia od zmęczenia 
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80,2 
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34,1 

*/ Badani mieli odnieść się do wszystkich twierdzeń 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2 

 

Rozkład częstości przekonań wobec turystyki w kontakcie z naturą  
dla wieku 25–44 lata (N=213) 
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turystyka w środowisku naturalnym: 
angażuje poznawczo i uczuciowo,  
kształtuje zainteresowania i zamiło-
wania 
 
zapewnia biologiczną sprawność  
organizmu i poczucie zdrowia 
 
uwalnia od monotonii i znudzenia 
 
uwalnia od zmęczenia 
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36,6 
 

44,1 

 
 

8,4 
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31,0 
 

22,1 

 
 

89,2 
 
 
 

86,8 
 

67,6 
 

66,2 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 3 

 

Rozkład częstości przekonań wobec turystyki w kontakcie z naturą  
dla wieku 45–64 lata (N=189) 
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turystyka w środowisku naturalnym: 
zapewnia biologiczną sprawność  
organizmu i poczucie zdrowia 
 
angażuje poznawczo i uczuciowo,  
kształtuje zainteresowania i zamiłowa-
nia 
 
uwalnia od zmęczenia 
 
uwalnia od monotonii i znudzenia 
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11,1 
 
 

49,2 
 

42,8 
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93,6 
 
 

76,7 
 

64,5 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4 

 

Rozkład częstości przekonań wobec turystyki w kontakcie z naturą  
dla wieku 65 i więcej lat (N=144) 
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turystyka w środowisku naturalnym: 
zapewnia biologiczną sprawność  
organizmu i poczucie zdrowia 
 
uwalnia od monotonii i znudzenia 
 
uwalnia od zmęczenia 
 
angażuje poznawczo i uczuciowo,  
kształtuje zainteresowania i zamiłowania 

 
 
- 
 
- 
 

1,4 
 
 

1,4 

 
 

4,1 
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3,5 

 
 

2,8 
 

9,0 
 

21,5 
 
 

28,5 

 
 

11,1 
 

21,0 
 

32,6 
 
 

58,3 

 
 

81,9 
 

70,9 
 

35,4 
 
 

8,3 

 
 

93,0 
 

91,9 
 

68,0 
 
 

66,6 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Tak jak przekonania wobec samego zjawiska turystyki mogą być różne dla 
różnych ludzi, tak i poziom odczuć w stosunku do jej poszczególnych funkcji 
bywa różny. Jest to obserwowane także w tym przypadku. To zróżnicowanie 
ujawniają rozkłady danych przedstawione w tabelach 1-4. Wpływ na to mają 
indywidualne cechy ludzi, w tym m.in. wiek.  
 Uważa się, że powiązanie między wiekiem i poziomem przekonań stanowi 
poważne źródło wariancji dla zewnętrznych przejawów uczestnictwa w anali-
zowanym rodzaju turystyki. Szczególnie duże znaczenie dla angażujących się 
turystycznie w naturze i naturalnych krajobrazach zdaje się mieć funkcja, która 
odnosi się do tężyzny fizycznej. Funkcja ta wiązana jest z kilkoma zasadniczy-
mi aspektami dobrostanu i zdrowia pozytywnego, a mianowicie: z rozwojem 
osobistym, umiejętnością panowania nad otoczeniem, autonomią oraz realizo-
waniem celów życiowych. Mniej znaczące zdają się być funkcje łączone z po-
znawczą i zabawową stroną człowieka. 
 Z badań wynika, że to, jakie funkcje przypisywane są turystyce w naturze  
i naturalnych krajobrazach, i którym z nich odpowiada wyższy lub niższy po-
ziom określonych odczuć, zależy od wieku. W grupie młodych dorosłych naj-
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ważniejsze jest osiąganie sprawności fizycznej i poczucia posiadanego zdrowia. 
Duże znaczenie ma też możliwość większej stymulacji, oderwania od nudy, 
uatrakcyjnienia i urozmaicenia życia. Do roli osobotwórczej takiej turystyki 
ludzie młodzi przywiązują raczej średnią wagę, choć z danych wynika, że dla 
około 20% jest ona jednak najważniejsza. Badani w tym wieku w zdecydowa-
nej większości nie łączą zbyt mocno tego typu turystyki z odpoczynkiem.  
Z uzyskanych opinii wynika, że ta funkcja – choć ma określone znaczenie dla 
wszystkich – jednak najczęściej jedynie przeciętne.  
 W przypadku średnio dorosłych pierwsze miejsce przyznawane jest funk-
cji osobotwórczej. Jest ona postrzegana jako ważna przez wszystkich badanych 
w tym przedziale wieku. Ich zdaniem szczególne znaczenie turystyki w naturze 
polega na angażowaniu poznawczym i uczuciowym, kształtowaniu zaintereso-
wań i zamiłowań. Ta cecha wymieniona została jako istotnie znacząca przez 
około 90% badanych. Równie ważna wydaje się być funkcja związana z naby-
waniem tężyzny fizycznej. Na podstawie rozkładu danych można nawet sądzić, 
że niektórzy badani w tym przedziale wiekowym właśnie tę funkcję cenią wy-
żej.  
 Ciekawą sytuację obserwuje się w rozkładzie opinii odnoszących się do 
trzeciej z analizowanych funkcji – uwalnianie od monotonii i znudzenia.  
W ujęciu uogólnionym, wynikającym z sumowania częstości występowania 
ocen znacznych i najwyższych wynika, że w świadomości badanych wartość tej 
funkcji jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z poprzednimi. Zastanawia-
jące jest jednak, że biorąc pod uwagę rozkład odpowiedzi z uwzględnieniem 
wszystkich omawianych funkcji oraz poszczególnych wartości skali, ci sami 
badani zabawie, rozrywce, odczuwaniu radości i przyjemności wynikających  
z uczestnictwa w turystyce w naturze przyznali najwięcej ocen najwyższych.  
W populacji badanych w wieku 45–64 lata zdecydowanie najważniejsze zna-
czenie zostało przypisane funkcji biologicznej turystyki. Nie mniej ważne  
z punktu widzenia osób będących w tym wieku zdaje się także podejmowanie 
turystyki dla nowej wiedzy, dla możliwości przejawiania uczuć i pobudzania 
emocji, dla podnoszenia jakości zainteresowań i zakresu umiejętności. Świad-
czy o tym wysoki poziom przekonań u ponad 80% badanych, którzy przyznają 
tej turystyce takie właśnie role. Wysoko oceniana jest w tej podgrupie także 
funkcja wypoczynkowa. Prawie 80% badanych nadaje szczególne znaczenie 
turystyce w warunkach naturalnej regeneracji sił psychofizycznych (w tym 
prawie 50% nadaje jej znaczenie najwyższe). 
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 Inną sytuację przedstawia rozkład danych dla badanych w wieku 65 i wię-
cej lat. Wynika z niego, że wiek późnej dorosłości pod względem nadawania 
znaczeń praktycznych turystyce w środowisku naturalnym odpowiada w pew-
nym stopniu okresowi młodej dorosłości, choć różnice w poziomie przekonań  
w tym drugim przypadku są zdecydowanie wyraźniejsze. Zbieżność sądów 
odnosi się do funkcji biologicznej i zabawowo-rozrywkowej, choć – jak wska-
zują dane liczbowe – obu tym funkcjom turystyki w naturze starsi ludzie przy-
znają zdecydowanie najwyższe znaczenie. Różnica opinii na temat funkcji 
pierwszej w stosunku do drugiej jest nieznacząca. Odmienne jest postrzeganie 
dwóch pozostałych funkcji. Dla młodych dorosłych wyższe znaczenie mają 
takie zachowania, które angażują poznawczo i uczuciowo, kształtują zaintere-
sowania i zamiłowania. Dla ludzi w wieku późnej dorosłości zdecydowanie 
ważniejsze są działania wspomagające odpoczynek. Tego typu opinię wyraża 
prawie 70% tej grupy badanych.  

Uwagi końcowe 

 Problematyka opracowania dotyczy przekonań reprezentujących reakcję 
poznawczą ludzi wobec turystyki uprawianej w naturze i naturalnych krajobra-
zach. Różne mogą być kategorie celów, którym posiadanie przez ludzi określo-
nych przekonań może służyć. W specyficznym kontekście ekonomicznych zja-
wisk dotyczących turystyki mówi się głównie o jednej funkcji przekonań – słu-
żą one do organizowania wiedzy oraz kierują zbliżaniem się i unikaniem. Roz-
poznawanie, które produkty turystyczne są dobre, a które złe, lub kategoryzo-
wanie miejsca docelowego na przydatne i nieprzydatne jest funkcją przekonań 
najbardziej oczywistą i istotną. Funkcję tę nazywa się funkcją wiedzy13. Wiedza 
może być pożądana sama w sobie, lecz ponadto spełnia funkcję utylitarną. Wie-
dza o tym, że uprawianie turystyki w naturze i naturalnych krajobrazach jest 
korzystne lub niekorzystne z punktu widzenia dobrostanu i zdrowia, może być 
użyteczna, gdy chodzi o wybór między zbliżaniem (uczestniczenie w tego typu 
turystyce) i unikaniem (nieuczestniczenie w niej). Wiedzy takiej poszukują 
instytucje bezpośrednio i pośrednio związane z gospodarką turystyczną, by ją 

                                                 
13  D. Katz, The functional approach to the study of attitudes, “Public Opinion Quarterly” 

1960, nr 24, 163–204. 
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wykorzystać w podejmowaniu decyzji nie tylko ofertowych, ale także inwesty-
cyjnych.  
 
 

FOCUS ON THE WELFARE AND HEALTH AS A SOURCE  

OF DEMAND ON TOURISM IN NATURE AND NATURAL LANDSCAPES 

 

 

Summary 

 

 The paper justifies the thesis, that the social focus on the welfare and health, 

which is occurring contemporary and still increases, is becoming an important source of 

demand for tourism based on the nature and natural landscapes. The basis of this thesis 

is the empirically confirmed conviction, that the environment is a system of values and 

a variety of valuable opportunities, a place of particular transactions, creative inspiration 

and different experiences, and also a rich source of information. Nature-based tourism is 

favorable to all aspects and dimensions of people wellness. It helps to keep good 

physical and mental health and reveals the strengths of human. Response to question 

whether and to what aspects, nature-based tourism is focused on the welfare and health, 

was sought by asking tourists about their opinions on that subject. Because of the 

qualitative dimension of the problem, the study used a structured personal interview, 

with questionnaire which included scale questions. Respondents had to choose 

appropriate expressions, which specified the level of the variable. In the survey authors 

used a verbal scale of assessments. The method used in the study allowed to determine 

the distribution and level of tourists opinions. Data were collected among tourists in 

diversified leisure areas. 

 

Translated by Mariusz Sołtysik 
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ANALIZA POPYTU NA USŁUGI AGROTURYSTYCZNE 

Wprowadzenie 

 W dobie zrównoważonego rozwoju, szczególnej dbałości o zachowanie 
walorów przyrodniczych i kulturowych oraz indywidualizacji oferty turystycz-
nej w prospektach biur podróży, lokalnych agencji turystycznych czy wprost na 
stronach internetowych coraz częściej pojawiają się oferty z zakresu turystyki 
zrównoważonej, w tym agro- i ekoturystyki. 
 Pod pojęciem agroturystyki rozumiemy działalność turystyczną prowa-
dzoną na terenach wiejskich, gdzie podstawą tworzenia produktu turystycznego 
jest pojedyncze gospodarstwo lub grupa gospodarstw rolnych świadczących 
usługi: noclegowe, gastronomiczne, edukacyjne i rekreacyjne oraz pozwalają-
cych turyście na aktywne włączenie się w realizowane na terenie gospodarstwa 
prace1. Ekoturystyka to działalność turystyczna mająca na celu poznawanie  
i podziwianie obszarów przyrodniczo cennych, zachowanie harmonii ekosyste-
mów przyrodniczych oraz odrębności kulturowej lokalnych społeczności, do-
starczanie środków finansowych dla skutecznej ochrony wartości dziedzictwa 

                                                 
1  M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 

2006. 
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przyrodniczego i kulturowego oraz przynoszenie realnych korzyści ekonomicz-
no-społecznych ludności miejscowej2.  
 Obie formy turystyki dynamicznie rozwijają się na terenach wiejskich, 
znajdując coraz szerszą grupę odbiorców. Wzrastający popyt na usługi agrotu-
rystyczne – rozumiany jako „gotowość turysty do nabycia określonych ilości 
dóbr turystycznych za określoną sumę pieniędzy”3 – dotyczy nie tylko ilości 
oferowanych miejsc, ale także jakości i asortymentu oferowanych usług.  
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy popytu na usługi agroturystyczne 
oraz możliwości dostosowania istniejących gospodarstw do wzrastających po-
trzeb agroturystów.  

1. Cel pracy 

 Tworzenie ciekawej oferty turystycznej na terenach wiejskich wymaga 
dogłębnego poznania specyfiki regionu, analizy walorów turystycznych danej 
miejscowości, a także analizy potencjału ludzkiego społeczności lokalnej.  
W większości przypadków dostępna na rynku turystycznym oferta gospodarstw 
agroturystycznych nie ogranicza się do usług noclegowych i gastronomicznych, 
ale ulega ciągłemu wzbogacaniu o elementy związane z aktywnymi formami 
wypoczynku zarówno w sferze aktywności fizycznej, jak i poznawczej. Właści-
ciele gospodarstw agroturystycznych to w dużej mierze osoby posiadające śred-
nie lub wyższe wykształcenie, które w rozszerzaniu oferty turystycznej gospo-
darstw wykazują się znaczną kreatywnością. To właśnie kreatywność i otwar-
tość na sugestie turystów pozwalają na tworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej 
łączącej w sobie elementy agro- i ekoturystyki. Takie rozszerzanie oferty nie-
wątpliwie wpływa na zatrzymywanie stałych odbiorców i pozyskiwanie no-
wych. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka głównych grup od-
biorców produktu turystycznego powstającego na terenie gospodarstw agrotury-
stycznych oraz popytu na te usługi u osób korzystających z wypoczynku na 
terenach wiejskich. Istotnym aspektem pracy jest analiza korelacji pomiędzy 

                                                 
2  D. Zaręba, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
3  W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der algemeinen Fremdenverkehrlrhre, za: Tłumacze-

nia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych  
i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SPIS, Warszawa 1961, s. 16. 



Analiza popytu na usługi agroturystyczne 295

sygnalizowaną przez turystę potrzebą wprowadzenia zmian w ofercie agrotury-
stycznej a odpowiedzią na tę potrzebę ze strony usługodawców. 

2. Metodyka badań 

 Aby szerzej opisać potrzeby agroturystów oraz skłonność właścicieli go-
spodarstw agroturystycznych do rozszerzania asortymentu oferowanych usług  
i percepcji własnego gospodarstwa jako optymalnego miejsca wypoczynku,  
w październiku 2011 roku przeprowadzono badania ankietowe na grupie 63 
losowo wybranych agroturystów i 30 właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych zlokalizowanych w południowo-zachodniej Polsce w rejonie Masywu 
Śnieżnika. Ankieta dotyczyła trzech istotnych zagadnień, tj. czynników wpły-
wających na decyzję o wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym, ele-
mentów zagospodarowania turystycznego dostępnych i oczekiwanych na tere-
nie gospodarstw agroturystycznych oraz usług oferowanych na terenie gospo-
darstw. Przedstawione w ankiecie elementy wytypowano na podstawie analizy 
ofert gospodarstw agroturystycznych z całej Polski. Szczególną uwagę zwróco-
no na nowe elementy powtarzające się w ofertach gospodarstw agroturystycz-
nych.  

3. Charakterystyka odbiorców usług agroturystycznych 

 Analiza badań ankietowych prowadzonych wśród agroturystów wykazała 
wyraźną segmentację odbiorców tego typu usług. Wyróżniono trzy podstawowe 
grupy, wśród których pierwszą stanowią osoby młode (do 25. roku życia) po-
szukujące niedrogiego, łatwego do znalezienia noclegu, zlokalizowanego moż-
liwie blisko atrakcji przyrodniczych i kulturowych, umożliwiającego dogodne 
dojście do szlaków turystycznych. Druga grupa odbiorców to rodziny z dziećmi 
poszukujące przestrzeni, elementów zagospodarowania turystycznego pozwala-
jących na aktywny wypoczynek dzieci oraz bezpośredni kontakt z przyrodą  
i środowiskiem wiejskim. Trzecia grupa agroturystów to osoby starsze, które 
poszukują możliwości wypoczynku z dala od zgiełku wielkich ośrodków miej-
skich, ceniące sobie bogatą ofertę turystyczną pozwalającą na aktywne zwie-
dzanie okolicy.  
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 Wydzielenie trzech podstawowych grup agroturystów potwierdzone zosta-
ło w ankietach skierowanych do właścicieli gospodarstw. Wszyscy ankietowani 
właściciele gospodarstw agroturystycznych (100%) zaznaczyli rodziny  
z dziećmi jako jedną z podstawowych grup gości, 77% wskazało na ludzi mło-
dych jako odbiorców usług agroturystycznych i 67% uznało, że do głównej 
grupy odwiedzających ich gospodarstwa należy zaliczyć osoby starsze.  

4. Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych 

 Gospodarstwa, których właścicieli poddano badaniom ankietowym, to 
obiekty zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce w rejonie Masywu 
Śnieżnika. W zdecydowanej większości prowadzą działalność w zakresie agro-
turystyki lub turystyki wiejskiej dłużej niż sześć lat. Właściciele analizowanych 
gospodarstw traktują agroturystykę jako dodatkowe źródło dochodu i przyjmują 
turystów głównie w okresie wakacji i ferii zimowych. 

5. Analiza popytu na usługi turystyczne 

 Z punktu widzenia rozwoju agroturystyki i dostosowania ofert gospo-
darstw do potrzeb turystów istotne jest określenie podstawowych kryteriów 
decydujących o wyborze miejsca wypoczynku. Ankietowani agroturyści zostali 
poproszeni o ocenę w skali od 1 do 10 (1 – zupełnie bez znaczenia, 10 – nie-
zwykle istotne), na ile ważne przy wyborze gospodarstwa, w którym chcą wy-
poczywać, jest: bezpieczeństwo, bogata oferta turystyczna, obecność atrakcji 
turystycznych, przystosowanie gospodarstwa do przyjmowania małych dzieci, 
możliwość wykupienia wyżywienia i cena noclegu (rysunek 1).  
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Rys. 1.  Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze danego gospodarstwa agrotury-

stycznego przez turystów  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Za najistotniejsze przy wyborze miejsca wypoczynku ankietowani uznali 
atrakcje turystyczne występujące w okolicy, na drugim miejscu znalazła się 
cena noclegu, a tuż za nią – bogata oferta turystyczna dostępna na terenie go-
spodarstwa. Zdecydowanie mniej istotne dla ankietowanych okazały się: moż-
liwość wykupienia wyżywienia i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie go-
spodarstwa. Następny w kolejności czynnik decydujący o wyborze miejsca 
wypoczynku to dostępność komunikacyjna, która znalazła się na przedostatnim 
miejscu. Fakt ten świadczy o atrakcyjności gospodarstw położonych na uboczu, 
do których dojazd niejednokrotnie jest utrudniony. Na ostatnim miejscu pod 
względem istotności ankietowani wybrali przystosowanie obiektu do przyjmo-
wania dzieci. Wynika to z faktu, że jedynie część badanych deklarowała posia-
danie dzieci i wypoczynek wraz z rodziną. Taka hierarchia czynników decydu-
jących o wyborze miejsca wypoczynku dowodzi ogromnej roli, jaką odgrywa 
dobrze przygotowana oferta turystyczna oraz sprawnie przeprowadzony marke-
ting gospodarstwa i okolicy, w której jest ono zlokalizowane. 
 Analizując rozkład wagi wymienionych czynników w poszczególnych 
grupach agroturystów, zauważa się pewne różnice. Grupa młodych turystów za 
czynnik decydujący przy wyborze gospodarstwa agroturystycznego zdecydo-
wanie uważa cenę noclegu. Wynika to głównie z ograniczonych zasobów finan-
sowych i traktowania gospodarstw agroturystycznych jako ośrodków świadczą-
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cych tanie usługi noclegowe. Hierarchia pozostałych czynników pozostaje nie-
zmieniona. W grupie rodzin z dziećmi za najistotniejszy czynnik uznano atrak-
cje turystyczne w okolicy gospodarstwa agroturystycznego, na drugim miejscu 
przystosowanie gospodarstwa do potrzeb dzieci, na kolejnym – cenę noclegu. 
W następnej kolejności wpływ na wybór gospodarstwa miała oferta turystyczna 
i bezpieczeństwo. Taki układ preferencji świadczy o tym, że dla tej grupy od-
biorców wyjątkowo istotne jest właściwie przygotowane zagospodarowanie 
turystyczne obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i szeroka 
oferta atrakcji dostępna w miejscu wypoczynku. Dla ostatniej grupy odbiorców, 
czyli osób starszych, najbardziej istotne okazały się atrakcje turystyczne do-
stępne w okolicy gospodarstwa i bogata oferta turystyczna w wybieranym go-
spodarstwie agroturystycznym. Za zdecydowanie mniej istotną uznano cenę 
noclegu oraz możliwość wykupienia wyżywienia, a za najmniej istotne – bez-
pieczeństwo i przystosowane gospodarstwa dla potrzeb dzieci. Taki wynik 
świadczy o potrzebie aktywnego i urozmaiconego wypoczynku zarówno na 
terenie gospodarstwa, jak i w jego okolicy.  
 W ostatnich latach na rynku agroturystycznym zaznacza się wyraźna ten-
dencja do rozszerzania zakresu usług i wzbogacania oferty o elementy aktyw-
nych form turystyki pieszej, konnej, rowerowej, narciarskiej, ale także turystyki 
krajoznawczej i przyrodniczej. Jest to niezwykle istotny proces, biorąc pod 
uwagę fakt, że ankietowani agroturyści w 87% zadeklarowali chęć czynnego 
wypoczynku w gospodarstwie wiejskim, a jedynie 13% badanych opowiedziało 
się za wypoczynkiem biernym, wykazując ograniczone zainteresowanie aktyw-
nymi formami spędzania czasu wolnego.  
 Respondentów zapytano o to, jakiego typu oferty oczekują na terenie go-
spodarstw agroturystycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
wycieczki krajoznawcze oraz wyprawy konne, piesze i rowerowe organizowane 
przez właścicieli gospodarstw. Taką opcję zaznaczyło 45 spośród 62 ankieto-
wanych, 17 badanych wyraziło zainteresowanie zajęciami warsztatowymi zwią-
zanymi z rzemiosłem i kuchnią (wyplatanie koszy, układanie bukietów, piecze-
nie chleba, przygotowywanie potraw regionalnych), 14 osób chętnie uczestni-
czyłoby w wycieczkach przyrodniczych i nauce zbierania ziół i grzybów. Jedy-
nie 5 osób wykazało zainteresowanie udziałem w pracach gospodarskich jako 
ciekawą formą aktywnego wypoczynku i poznania specyfiki gospodarstwa 
agroturystycznego. Uzyskane wyniki po raz kolejny świadczą o ogromnym 
zapotrzebowaniu turystów na aktywne formy wypoczynku organizowane na 
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terenie gospodarstw agroturystycznych. Właściciele takich gospodarstw w od-
powiedzi na potrzeby turystów niejednokrotnie pełnią rolę przewodników  
i organizatorów wycieczek, zwracając uwagę turystów na najcenniejsze walory 
przyrodnicze i kulturowe regionu. Zadziwiające jest niskie zainteresowanie 
turystów udziałem w pracach prowadzonych na terenie gospodarstwa (zbieranie 
siana, dojenie krów, miodobranie), które powinny stanowić podstawę oferty 
agroturystycznej. Fakt ten wynika z coraz mniejszego zainteresowania społe-
czeństwa specyfiką pracy na wsi i pojmowaniem tego typu aktywności bardziej 
w kategorii dodatkowej pracy, której unika się podczas wakacji, niż ciekawej 
formy aktywnego wypoczynku. 
  Aby wykazać, na ile zapotrzebowanie na konkretne usługi turystyczne 
znajduje odzwierciedlenie w ofercie turystycznej gospodarstw agroturystycz-
nych, zapytano ich właścicieli o to, które z wyżej wymienionych form aktywno-
ści oferują turystom. W 22 z 30 objętych badaniami gospodarstw turyści mają 
możliwość udziału w pieszych, rowerowych lub konnych wycieczkach krajo-
znawczych i wyprawach terenowych. W 14 gospodarstwach osoby chętne mogą 
zbierać grzyby, zioła lub obserwować przyrodę pod okiem znającego specyfikę 
miejscowej flory i fauny gospodarza. W 15 gospodarstwach goście mogą 
uczestniczyć w codziennych pracach realizowanych na terenie gospodarstwa. 
Jedynie w 3 gospodarstwach agroturystycznych organizowane są dla gości 
warsztaty rzemieślnicze i kulinarne. 
 Kolejna składowa dobrze przygotowanej oferty gospodarstwa agrotury-
stycznego to przemyślane i właściwie przeprowadzone zagospodarowanie tere-
nu. Ankietowanych agroturystów zapytano o elementy zagospodarowania tury-
stycznego, jakie chcieliby spotkać na terenie odwiedzanych gospodarstw (rysu-
nek 2).  
 Dla ankietowanych najistotniejszymi elementami zagospodarowania tury-
stycznego, jakie chcieliby spotkać w odwiedzanych gospodarstwach, są: miej-
sce na ognisko, kuchnia dostępna dla gości, a także wiata grillowa, teren rekre-
acyjny, miejsce do spożywania posiłków na powietrzu i taras widokowy. 
Wszystkie wymienione elementy zagospodarowania powszechnie występują  
w gospodarstwach agroturystycznych i umożliwiają wypoczynek na świeżym 
powietrzu. Niezwykle istotny z punktu widzenia turystów jest dostęp do kuchni, 
który pozwala na samodzielne przygotowanie posiłku, uniezależniające tury-
stów od usług gastronomicznych dostępnych na terenie gospodarstwa. 
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Rys. 2. Elementy zagospodarowania turystycznego wymagane przez agroturystów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Podobne pytanie dotyczące elementów zagospodarowania turystycznego 
istniejących na terenie gospodarstw agroturystycznych zadano ich właścicielom 
(rysunek 3). 
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Rys. 3.  Elementy zagospodarowania turystycznego dostępne na terenie analizowanych 

gospodarstw agroturystycznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Jak pokazuje powyższe zestawienie, na terenie większości analizowanych 
gospodarstw dostępne są elementy zagospodarowania turystycznego wymagane 
przez turystów. Również w tym aspekcie widać pozytywną korelację między 
potrzebami turystów a dostępną ofertą. Aby optymalnie dopasować zakres 
usług do wymagań turystów, właściciele gospodarstw agroturystycznych często 
korzystają z sugestii gości dotyczących bądź to wprowadzenia dodatkowych 
elementów zagospodarowania turystycznego, bądź też rozszerzenia oferty doty-
czącej form wypoczynku. Aż 24 z 30 ankietowanych właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych dokonało zmian na terenie gospodarstwa pod wpływem opi-
nii turystów. W większości wypadków uwagi gości dotyczyły lepszego zago-
spodarowania przestrzeni, udostępnienia kuchni, podwyższenia standardu 
miejsc noclegowych. Często powtarzającą się sugestią, odnotowaną również  
w badaniach ankietowych prowadzonych wśród agroturystów, jest zorganizo-
wanie na terenie gospodarstw wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery, 
kajaki, narty). Taka usługa pozwoliłaby na pełniejsze korzystanie z walorów 
turystycznych okolicy gospodarstwa, umożliwiając aktywny wypoczynek do-
stosowany do pory roku. Turyści byliby zwolnieni z konieczności inwestowania 
we własny sprzęt i uniknęliby problemów związanych z jego transportem. Dla 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych taka usługa byłaby niewątpliwym 
magnesem przyciągającym turystów i przynoszącym dodatkowe zyski. Nieste-
ty, niejednokrotnie koszt zakupu sprzętu, który mógłby być wykorzystywany  
w wypożyczalni, przerasta możliwości finansowe właścicieli gospodarstw. Inne 
sugestie turystów odnośnie do rozszerzenia zakresu usług gospodarstw agrotu-
rystycznych dotyczyły: rozbudowy zaplecza rekreacyjnego, szerszej oferty wy-
cieczek krajoznawczych i przyrodniczych organizowanych lub prowadzonych 
przez gospodarzy oraz wprowadzenia elementów kuchni regionalnej w tych 
gospodarstwach, które oferują wyżywienie. Ostatnim zagadnieniem porusza-
nym w badaniach ankietowych było podanie kwoty, jaką ankietowani turyści 
byliby w stanie zapłacić za pobyt (nie uwzględniając wyżywienia) w optymal-
nie przystosowanym do ich potrzeb gospodarstwie agroturystycznym. Wśród 
badanych 34% za górną granicę przyjęło 40 zł, kolejne 36% respondentów po-
dało kwotę 50 zł, 12% agroturystów za wypoczynek w idealnych warunkach 
skłonnych byłoby zapłacić około 70 zł, zaś pozostałe 18% ankietowanych ofe-
ruje maksymalną stawkę dzienną w wysokości przekraczającej 100 zł. Podobne 
pytanie zadano właścicielom gospodarstw agroturystycznych. Poproszono  
o podanie opłaty za dzienny pobyt, która umożliwiłaby wprowadzenie zmian 
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sugerowanych przez turystów. Wśród badanych właścicieli 23% oceniło, że już 
przy stawce dziennej w wysokości 35 zł byłoby w stanie wprowadzić oczeki-
wane zmiany, kolejne 30% zapytanych wymagałoby opłaty dziennej od 40 do 
60 zł, zaś pozostałe 47% ankietowanych uważa, że dzienna stawka za pobyt 
musiałaby wzrosnąć co najmniej do 90 zł. Zestawienie to pokazuje znaczne 
rozbieżności w możliwościach finansowania wypoczynku w gospodarstwach 
agroturystycznych zarówno po stronie usługodawców, jak i usługobiorców. 
Rozwiązaniem takiej sytuacji może być specjalizacja gospodarstw agrotury-
stycznych i nastawienie na konkretną grupę odbiorców, co pozwoliłoby na 
stworzenie bogatej i zróżnicowanej oferty turystycznej dostępnej dla każdego. 

Uwagi końcowe 

 Wzrastające zainteresowanie wypoczynkiem na terenach wiejskich i ob-
szarach chronionych oraz stopniowe odchodzenie od turystyki masowej w kie-
runku turystyki zrównoważonej ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekotu-
rystyki implikuje potrzebę rozszerzenia oferty gospodarstw agroturystycznych. 
Turyści przybywający do gospodarstw wiejskich poszukują już nie tylko ciszy, 
spokoju, przestrzeni i czystego środowiska, ale przede wszystkim chcą aktyw-
nie spędzać czas. Nad obserwację życia na wsi przedkładają aktywność fizycz-
ną i poznawczą polegającą na wycieczkach krajoznawczych i przyrodniczych. 
Przebywając w gospodarstwach agroturystycznych, oczekują możliwości zdo-
bycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, wymagają także atrakcyjnego i zróż-
nicowanego zagospodarowania przestrzeni.  
 Właściciele gospodarstw agroturystycznych pragnący zatrzymać stałych  
i przyciągnąć nowych klientów powinni dbać o ciągły rozwój oferty turystycz-
nej gospodarstw poprzez wprowadzanie nowych elementów związanych z tury-
styką aktywną i działalnością poznawczą. Pomysłem na stworzenie unikalnego  
i atrakcyjnego produktu turystycznego może być specjalizacja gospodarstwa  
w kierunku obsługi sprecyzowanej grupy odbiorców. Dobór takiej grupy powi-
nien być dokonany na podstawie predyspozycji i zainteresowań gospodarzy, ale 
także kondycji finansowej gospodarstwa. Przygotowana oferta powinna wycho-
dzić naprzeciw oczekiwaniom turystów i w miarę elastycznie dopasowywać się 
do ich potrzeb. 
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ANALYSIS OF THE DEMAND FOR TOURIST SERVICES  

IN AGROTOURISM FARMS 

 

 

Summary 

 

 In the age of sustainable development, particular care about preservation of natural 

and cultural assets as well as individualization of tourist offer an increasing interest in 

recreation at agrotourism and ecotourism farms occurs. The offer of agrotourism farms 

available on the tourism market is not limited only to accommodation and catering ser-

vices, but is subject to continuous enhancement with elements of active leisure forms, in 

the scope of both physical and cognitive activity. The aim of this study is to characterize 

the main target groups of the tourism product created at agrotourism farms and demand 

for such services in people spending their leisure time in rural areas. Basis for the study 

there is the survey research in a group of 63 agrotourists and 30 owners of agrotourism 

farms located in south-western Poland in the region of the Śnieżnik Massif. Analysis of 

the research results shows correlation between the necessity of agrotourism offer 

changes mentioned by tourists and the service providers’ response to this need. 

 

Translated by Bianka Pogorzelska 
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STYMULOWANIE POPYTU TURYSTYCZNEGO POPRZEZ 
KREOWANIE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Wprowadzenie 

 Postępowanie nabywców na rynku turystycznym jest procesem złożonym  
i uzależnionym od bardzo wielu czynników. Popyt turystyczny stymulowany 
jest bowiem przez szereg bodźców zarówno o charakterze wewnętrznym, jak  
i zewnętrznym. Na wiele z determinant popytu turystycznego podmioty polityki 
turystycznej czy przedsiębiorcy nie mają wpływu. Jednak współcześnie ważną 
rolę w decyzjach zakupowych – zarówno odnośnie wyboru miejsca docelowego 
wyjazdu, jak i ofert konkretnych przedsiębiorstw turystycznych – odgrywa wi-
zerunek obszarów turystycznych będący wynikiem działań podmiotów polityki 
turystycznej, z których najistotniejsze związane są z kreowaniem markowych 
produktów turystycznych. Można traktować je jako stymulatory popytu tury-
stycznego, szczególnie w sytuacji, gdy powstają w wyniku konsekwentnej poli-
tyki turystycznej prowadzonej w oparciu o współczesne trendy turystyczne. 
 Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych przez podmioty poli-
tyki turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie kreowania 
markowych produktów turystycznych w celu stymulowania popytu turystycz-
nego w województwie zachodniopomorskim. Artykuł został podzielony na trzy 
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części. W części teoretycznej wskazano główne determinanty kształtowania 
obszarowych produktów turystycznych na poziomie regionalnym i lokalnym ze 
szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez władze samorzą-
dowe. Część druga i trzecia mają charakter praktyczny i dotyczą kreowania 
markowych produktów turystycznych na poziomie regionalnym i lokalnym  
w województwie zachodniopomorskim jako stymulant popytu turystycznego. 

1.  Znaczenie działań podejmowanych przez władze samorządowe w proce-
sie kreowania obszarowych produktów turystycznych na poziomie re-
gionalnym i lokalnym 

 Wzrastający popyt turystyczny jest zarówno przyczyną, jak i konsekwen-
cją rosnącej liczby i zróżnicowania produktów turystycznych. Produkt tury-
styczny regionu powstaje na wielu płaszczyznach i składa się z rozmaitych ele-
mentów, które ostatecznie powinny tworzyć spójną całość, atrakcyjną dla tury-
sty. Jest to produkt zdeterminowany przestrzennie i obejmuje wewnętrznie zło-
żony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokaliza-
cję w przestrzeni. Proces kreowania produktów turystycznych tego typu jest 
procesem wieloaspektowym, odbywa się na kilku płaszczyznach i na ogół 
uczestniczy w nim duża liczba podmiotów. Można przyjąć, że na ostateczny 
kształt produktu turystycznego ma wpływ wiele zróżnicowanych determinant, 
których znaczenie jest zmienne w czasie i podlega modyfikacji przez czynniki 
zewnętrzne, związane np. z sytuacją społeczno-gospodarczą czy polityczną 
regionów recepcji i emisji turystycznej.  
 Czynniki determinujące proces kreowania produktów turystycznych moż-
na podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Determinanty wewnętrzne są bezpo-
średnio związane z zasobami podmiotu kreującego produkt turystyczny oraz 
zasadami jego funkcjonowania na rynku, który wymusza działania mające na 
celu utrzymanie lub podniesienie pozycji konkurencyjnej na rynku. W przypad-
ku obszarów turystycznych można przyjąć, że ich zasoby wpływające na proces 
kształtowania produktu turystycznego są zbieżne z wybranymi elementami po-
tencjału turystycznego, rozumianego jako wszystkie elementy środowiska geo-
graficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do 
uprawiania turystyki lub zajmowania się turystyką. Zasoby strukturalne w spo-
sób bezpośredni odnoszą się do istniejących w regionie elementów, które mogą 
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być wykorzystane w procesie kreowania produktu turystycznego obszaru, i są 
to: walory i atrakcje turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność 
komunikacyjna oraz pozostałe czynniki mogące sprzyjać rozwojowi turystyki 
(takie jak np. wolne tereny pod inwestycje turystyczne). Spośród zasobów 
funkcjonalnych obejmujących elementy związane bezpośrednio z danym obsza-
rem, jak i zewnętrzne w stosunku do niego, do czynników wpływających na 
proces kształtowania produktu turystycznego można zaliczyć te pierwsze. Spo-
śród nich najistotniejsze znaczenie mają: uwarunkowania ekonomiczne o cha-
rakterze lokalnym (np. ułatwienia stwarzane dla przedsiębiorców turystycznych 
w regionie), warunkowania demograficzne wynikające z cech społeczności 
lokalnej (wolne zasoby siły roboczej, struktury demograficzne, aktywność  
w zakresie podejmowania działalności o charakterze turystycznym), uwarun-
kowania polityczne i organizacyjne (obejmujące działania podejmowane przez 
władze samorządowe i organizacje różnego typu na rzecz rozwoju produktu 
turystycznego). Za zasób obszaru można także uznać poziom procesu kompety-
cji, czyli jednoczesnej współpracy i konkurencji podmiotów kreujących obsza-
rowy produkt turystyczny. Podmioty te powinny bowiem współpracować  
w celu wykreowania atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru (i jego pra-
widłowego wykorzystania), a jednocześnie konkurować pomiędzy sobą o tury-
stę, który już podjął decyzję o przyjeździe do danego regionu. Dominującą for-
mą relacji pomiędzy podmiotami powinna być współpraca, gdyż tylko na jej 
podstawie możliwe jest powstanie atrakcyjnego produktu turystycznego i dłu-
gofalowe korzystanie z jego atutów. Podobnie jak przedsiębiorstwa, obszary 
uczestniczą w procesie konkurencji. Perspektywicznym celem rozwoju regionu 
turystycznego jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi obszarami 
o podobnym profilu działalności. Jednak aby ten efekt końcowy mógł być osią-
gnięty, regiony recepcji turystycznej rywalizują także w procesie przyciągania 
inwestycji, pozyskiwania subwencji i innych form wsparcia z budżetu central-
nego, pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i innych organi-
zacji międzynarodowych, gdyż uzyskane środki sprzyjają tworzeniu atrakcyj-
nego produktu turystycznego oraz skuteczności jego promocji i kreowania po-
żądanego wizerunku.  
 Rozpatrując determinanty kształtowania produktu turystycznego na po-
ziomie regionalnym i lokalnym, można stwierdzić, że mimo występowania 
wielu czynników oddziałujących na proces kreowania produktów obszarowych, 
tylko kilka z nich ma znaczenie kluczowe. Są to determinanty z grupy determi-
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nant wewnętrznych i obejmują takie elementy, jak: walory turystyczne (lub 
szerzej atrakcje turystyczne), infrastrukturę turystyczną oraz działania podmio-
tów związanych z kreowaniem produktu turystycznego. Ich znaczenie zmienia 
się jednak wraz ze zmianą poziomu kreowania produktów turystycznych. Na 
poziomie lokalnym (gminy) podstawowe znaczenie mają zdecydowanie wystę-
pujące na danym obszarze (i możliwe do wykreowania w nim) walory/atrakcje 
turystyczne wraz z infrastrukturą, która umożliwia ich wykorzystanie oraz do-
tarcie do regionu i zapewnienie podstawowych form obsługi (transport, nocleg, 
wyżywienie). To one stanowią element przyciągający turystów na dany obszar. 
Działania podejmowane przez lokalne samorządy i organizacje mają nieskoor-
dynowany charakter i częściej dominują w nich działania o charakterze konku-
rencyjnym niż współpraca niezbędna do wykreowania lokalnego produktu tury-
stycznego. Wiedza lokalnych samorządów na temat możliwych sposobów kre-
owania lokalnego produktu turystycznego lub stymulowania innych podmiotów 
do takich działań jest niezbyt duża; podobnie jak i wiedza z zakresu sposobów 
finansowania tego typu działań.  
 Z kolei na poziomie regionalnym (województwo) wydaje się, że kluczowe 
znaczenie mają właśnie działania podmiotów zaangażowanych w proces two-
rzenia regionalnego produktu turystycznego. Przy dużym zróżnicowaniu walo-
rów/atrakcji turystycznych na obszarze województwa wyjątkowego znaczenia 
nabierają działania mające na celu stworzenie spójnego produktu turystycznego 
województwa, który pozwoli na wykreowanie jednolitego obrazu województwa 
i systemu skojarzeń z nim związanych, które przyczynią się do wzmocnienia 
pozycji konkurencyjnej województwa zachodniopomorskiego.  
 Jako wspomagające można traktować czynniki związane z otoczeniem 
wewnętrznym, w tym z sytuacją społeczno-gospodarczą obszaru, chociaż nie 
stwierdzono silnej korelacji pomiędzy ich wielkością a procesem tworzenia 
produktu turystycznego obszaru. Czynniki te tworzą warunki, w których pro-
dukt ten powstaje, i w sposób pośredni mają także pewien udział w osiągnięciu 
końcowego efektu.  
 Proces kreowania produktów turystycznych ulega także wpływom czynni-
ków otoczenia zewnętrznego, wśród których można wyróżnić czynniki: demo-
graficzne (związane z sytuacją ludnościową, w tym liczbą ludności, strukturami 
biologicznymi i ekonomicznymi, wielkością gospodarstwa domowego, miej-
scem zamieszkania i in.); społeczno-ekonomiczne (związane z poziomem roz-
woju gospodarczego i wskaźnikami takimi, jak: dochód narodowy, struktura 
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dochodowa społeczeństwa, płace realne, stopa bezrobocia, bilans płatniczy); 
prawno-organizacyjne (obejmują regulacje prawne dotyczące sektora turystycz-
nego i pokrewnych); polityczne (polityka turystyczna); turyści (liczba, struktu-
ra, nowe trendy w zachowaniach itp.); pozostałe (proces globalizacji, sytuacja 
polityczna i środowiskowa na świecie i w Polsce, postępująca urbanizacja i in.). 
Na poziomie regionalnym zaznacza się znaczenie determinant związanych  
z polityką turystyczną na poziomie regionalnym oraz determinant związanych  
z oczekiwaniami turystów. Na całość zaś determinant nakładają się w sposób 
nadrzędny zasady zrównoważonego rozwoju, których respektowanie we współ-
czesnym świecie jest koniecznością dla wszystkich sektorów gospodarczych,  
a w turystyce ma znaczenie szczególne.  

2.  Kreowanie markowych produktów turystycznych w województwie za-
chodniopomorskim jako stymulanta popytu turystycznego 

 Kreowanie markowych produktów turystycznych na poziomie regional-
nym wymaga kompleksowego spojrzenia na zróżnicowane zasoby obszaru  
w celu wybrania takich kierunków rozwoju, które z jednej strony będą w naj-
bardziej efektywny sposób wykorzystywały istniejący potencjał, a z drugiej  
– będą respektowały zasady zrównoważonego rozwoju. Efektem końcowym 
powinno być podporządkowanie zróżnicowanych działań podejmowanych  
w regionie koncepcji budowania wybranego produktu markowego i spójnego 
wizerunku, który może wpłynąć na konkurencyjność regionu. Realizacja tego 
typu działań wymaga ich określenia w dokumentach strategicznych, dlatego 
dokonano analizy głównych dokumentów strategicznych województwa zachod-
niopomorskiego pod kątem umiejscowienia w nich zasadniczych kierunków  
i metod działania mających na celu rozwój turystyki w województwie zachod-
niopomorskim poprzez określenie markowych produktów turystycznych.  
W tym celu analizie poddano następujące dokumenty: 

 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 20201; 
 Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 

2015 roku2. 

                                                 
1  Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, grudzień 2005. 



Beata Meyer, Agnieszka Sawińska, Tomasz Mańkowski 312 

 W Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 
wyznaczono główne kierunki rozwoju województwa. Jako misję województwa 
określono w niej „stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego roz-
woju województwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospo-
darce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej przy opty-
malnym wykorzystaniu istniejących zasobów”3. Przez postulat ten rozumie się 
między innymi aktywizację gospodarczą województwa z zachowaniem zasad 
zrównoważonego wzrostu ekonomicznego z uwzględnieniem czynników eko-
logicznych i obecnych gospodarczych funkcji województwa (gospodarka mor-
ska, turystyka, transport, przemysł, rolnictwo), oraz lepszego wykorzystania 
endogenicznych zasobów i potencjałów będących podstawą do transformacji  
i budowania przewagi strategicznej regionu, budowanie tożsamości i marki 
regionu. Jako jeden z celów strategicznych województwa określono „Wzrost 
innowacyjności i efektywności gospodarowania”, zaś jako cel kierunkowy 
uznano tu między innymi rozwój i promocję produktów turystycznych regionu. 
Zapis ten pozwala stwierdzić, że turystyka i tworzenie markowych produktów 
turystycznych są traktowane jako istotne czynniki rozwoju województwa za-
chodniopomorskiego. 
 Głównym dokumentem realizującym koncepcję kompleksowego rozwoju 
gospodarki turystycznej w województwie zachodniopomorskim jest zaś Strate-
gia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku będą-
ca kontynuacją Programu rozwoju turystyki w województwie zachodniopomor-
skim na lata 2003–2006, którego wdrażanie przyniosło efekty w postaci: 

 wdrożenia logo regionu (rysunek 1) w powiązaniu ze sloganem marki 
województwa Zachodniopomorskie. Morze przygody – jest to hasło, 
które komunikuje odbiorcy mnogość atrakcji i przeżyć oferowanych  
w regionie. Hasło wykorzystuje dwuznaczność: z jednej strony wprost 
mówi o morzu jako rozpoznawalnym atrybucie województwa, z drugiej 
– wskazuje ma mnogość (morze) przygód, które można tu przeżyć. 
Związane jest to z różnorodnością atrakcji regionu; 

                                                                                                                        
2  Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, PART 

S.A, ZROT, Warszawa, Szczecin, Koszalin 2010. 
3  Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, op. cit. 
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Rys.1. Logo województwa zachodniopomorskiego 

Źródło: Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku 

 
 

 opracowania i wydania folderów oraz materiałów w zakresie specjali-
stycznych form turystyki, m.in. dotyczące golfa, żeglarstwa, turystyki 
wodnej, łowiectwa; 

 organizacji cyklicznych prezentacji regionu na głównych targach kra-
jowych i zagranicznych; 

 rozwoju Szczecina jako kluczowego ośrodka konferencyjno- 
-biznesowego na obszarze Euroregionu Pomerania oraz Pomorza Za-
chodniego; 

 rozwoju konkurencyjnej oferty gastronomicznej zarówno w miastach, 
jak i wzdłuż dróg – istotnych szlaków komunikacyjnych (w tym reko-
mendowanych w programie tawern, karczem oraz innych typów obiek-
tów drewnianych); 

 rozpoczęcia prac nad kreacją zintegrowanych produktów strefowych  
w regionach pojeziernych czy dolinach rzek (Pojezierze Drawskie, Do-
lina Parsęty, Dolina i Ujście Odry); 

 rozpoczęcia działań operacyjnych związanych z wdrażaniem niektórych 
elementów koncepcji produktów liniowych – szlaków tematycznych, 



Beata Meyer, Agnieszka Sawińska, Tomasz Mańkowski 314 

np. Szlaku Hanzeatyckiego (Goleniów), Szlaku Solnego (Stowarzysze-
nie Gmin Dorzecza Rzeki Parsęta); 

 wytyczenia nowych szlaków rowerowych i rowerowo-pieszych, w tym 
ekoturystycznych, np. Szlak Zielona Odra, Szlak Orła Białego; 

 spójnej promocji wizerunku regionu – hasło przewodnie „Morze przy-
gody”; 

 działań wielu gmin w zakresie aktualizacji zapisów strategii czy planów 
rozwoju lokalnego i WPI (Wieloletnich Planów Inwestycyjnych), 

 realizacji prac nad rozwojem markowych produktów miejsca w oparciu 
o spójne koncepcje programowo-strategiczne, np. Połczyn Zdrój – Ku-
rort z Duszą, Świnoujście – Kurort na Wyspach; 

 opracowania i rozpoczęcia realizacji działań w zakresie modelowych 
koncepcji rozwoju produktów turystycznych we współpracy z minister-
stwem właściwym dla spraw turystyki, m.in. szlaki kolei wąskotoro-
wych – jako produkt turystyki industrialnej, np. projekt rewitalizacji za-
bytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal, za-
gospodarowanie turystyczne wzniesień na obszarach wysoczyzny – pro-
jekt międzyregionalny Góry Północy (miasto i gmina Polanów jako 
partner po stronie Pomorza Zachodniego); 

 organizacji wizerunkowych imprez w regionie, które przyciągały dzie-
siątki tysięcy osób, w tym rozwinięcie już istniejących imprez, takich 
jak np.: Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie czy Akademia Słońca 
w gminie Rewal; 

 dynamicznego rozwoju i dywersyfikacji oferty turystyki zdrowotnej, 
głównie na obszarze miejscowości nadmorskich, w tym uzdrowisk sta-
tutowych; 

 rozwoju ważnej infrastruktury paraturystycznej, takiej jak nowe aqua-
parki (m.in. Darłowo) czy nowe pola golfowe; 

 opracowania Analizy możliwości powstania sieci pól golfowych w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. 

 W dokumencie Strategia rozwoju turystyki województwa zachodniopo-
morskiego do 2015 roku wizję strategiczną województwa określono w następu-
jących słowach: „Region jest postrzegany jako atrakcyjne, bezpieczne i inspiru-
jące miejsce spędzania urlopów i wyjazdów kilkudniowych zarówno przez swo-
ich mieszkańców, jak i obywateli Polski i Europy. Markowe produkty tury-
styczne województwa, zaspokajające wymagania turystów zagranicznych i kra-
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jowych, są zaliczane do najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku”4. Głów-
nym z pięciu wyznaczonych obszarów priorytetowych jest rozwój markowych 
produktów turystycznych regionu. 
 Jako priorytetowe rodzaje turystyki szczególnie predysponowane do roz-
woju w latach 2007–2015 w strategii uznano turystykę aktywną i specjalistycz-
ną, wodną, uzdrowiskową i zdrowotną, miejską i kulturową.  
 Wizja strategiczna regionu zawarta w Strategii rozwoju turystyki woje-
wództwa zachodniopomorskiego do 2015 roku określa, że województwo za-
chodniopomorskie będzie stanowiło synonim polskiej marki turystycznej  
w zakresie wypoczynku aktywnego, pobytów zdrowotnych oraz inspirującej 
przygody z kulturą i historią, a markowe produkty województwa będą zaliczane 
do najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku5. 
 Proponowane produkty markowe skupiają się wokół takich typów turysty-
ki, które mogą rozwijać się na większości obszaru województwa zachodniopo-
morskiego przez większą część roku, co ma na celu zmniejszenie dysproporcji 
pomiędzy pasem nadmorskim a pozostałymi obszarami oraz redukcję sezono-
wości turystyki w tym województwie. Główne typy turystyki proponowane do 
kreowania produktów markowych to: turystyka aktywna, wodna, zdrowotna, 
kulturowa oraz miejska. 
 Ze względu na zróżnicowanie walorów specjalistycznych w województwie 
zachodniopomorskim jest ono szczególnie predysponowane do rozwoju róż-
nych form turystyki aktywnej i specjalistycznej, co znajduje wyraz w liczbie 
proponowanych produktów: 

 turystyka rowerowa – obszary pojezierne, wokół Zalewów Szczeciń-
skiego i Kamieńskiego, dolina Odry, pas nadmorski; 

 turystyka piesza – parki narodowe (Woliński i Drawieński), parki kra-
jobrazowe (Barlinecko-Gorzowski, Cedyński, Drawski, Iński, Dolina 
Dolnej Odry, Szczeciński), pozostałe przyrodniczo cenne obszary poje-
zierzy, tereny wokół Zalewu Szczecińskiego, pas nadmorski; 

 golf – obszar całego województwa ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów już istniejących i planowanych pól golfowych (Binowo, Koł-
czewo, Choszczno, Kołbaskowo, Postomino); 

 turystyka konna – Pojezierze Drawskie; 

                                                 
4  Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2015 roku, op. cit. 
5  Tamże. 
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 wędkarstwo – uprawiane na wszystkich akwenach regionu, w tym także 
na otwartym morzu; 

 ekoturystyka – obszary chronione w województwie oraz obszary czyste 
ekologicznie o niskim poziomie zagospodarowania; 

 myślistwo – parki krajobrazowe (w szczególności Cedyński), obszar 
Biały Bór–Bobolice–Polanów; 

 turystyka sportowo-rekreacyjna – miejscowości pojezierne oraz nad-
morskie dysponujące odpowiednią infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. 

 Województwo zachodniopomorskie cechuje się największym bogactwem  
i zróżnicowaniem akwenów i cieków wodnych w kraju, co sprawia, że istnieje 
wiele możliwości tworzenia markowych produktów turystyki wodnej w oparciu 
o spływy kajakowe, regaty na jeziorach i Zalewie Szczecińskim, flisy odrzań-
skie czy zloty żaglowców. Spowodowało to wyodrębnienie turystyki wodnej 
spośród pozostałych form turystyki aktywnej i nadanie jej wyjątkowej rangi, ze 
wskazaniem że może stać się ona wizytówką województwa zachodniopomor-
skiego. Możliwości implementacji produktów markowych turystyki wodnej 
istnieją w miejscowościach nadmorskich położonych wzdłuż biegu Odry, nad 
jeziorem Dąbie, Zalewem Szczecińskim i Kamieńskim, nad rzekami (Iną, Dra-
wą, Parsętą, Pilawą, Regą), w sąsiedztwie jezior na pojezierzach (Ińskim, 
Drawskim, Myśliborskim, Wałeckim), w sąsiedztwie jezior przybrzeżnych 
(Jamno, Bukowo, Kopań, Wicko). W tym miejscu należy dodać, że wspomnia-
ne korzystne uwarunkowania wewnętrzne oraz właściwa polityka turystyczna 
władz regionu stały się czynnikiem inicjującym wiele przedsięwzięć w zakresie 
tworzenia markowych produktów turystyki wodnej w województwie. Wśród 
nich warto wymienić (ze względu na zakres oraz wartość poszczególnych 
przedsięwzięć) projekty: 

 Szlak Wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk, 
 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, 
 Pomorski Krajobraz Rzeczny. 

 Województwo zachodniopomorskie z wielu względów jest również pre-
dysponowane do rozwoju turystyki zdrowotnej. Do podstawowych uwarunko-
wań zaliczyć można posiadane walory w postaci: warunków bioklimatycznych, 
źródeł leczniczych (solanki, borowina) oraz specjalistycznej infrastruktury, do 
dodatkowych zaś – korzystne położenie i ceny, które skłaniają turystów zagra-
nicznych do wyboru regionu zachodniopomorskiego jako celu podróży o cha-
rakterze zdrowotnym, uzdrowiskowym, SPA i welles, medycznym. Jako obsza-
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ry rozwoju markowych produktów turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej wska-
zano obszary gmin posiadających status uzdrowiska (Świnoujście, Kołobrzeg, 
Kamień Pomorski, Połczyn Zdrój, Dąbki), miejscowości nadmorskie, w których 
działały filie zakładów uzdrowiskowych (Międzyzdroje, Dziwnówek), gminy 
ubiegające się o nadanie statusu uzdrowiska (Trzcińsko Zdrój, Borne Sulino-
wo), miejscowości nadmorskie i pojezierne mogące realizować turystykę zdro-
wotną.  
 Propozycje związane z markowymi produktami turystyki miejskiej i kultu-
rowej związane są z niewykorzystaniem w pełni potencjału walorów kulturo-
wych rozwoju (ulokowanych zarówno w stolicy województwa, jak i w mniej-
szych miejscowościach), a współczesne trendy wyraźnie wskazują na coraz 
większy udział podróży na obszary miejskie.  
 W grupie proponowanych turystycznych produktów markowych znajduje 
się także turystyka wypoczynkowa i rekreacyjna będąca obecnie dominującym 
typem turystyki w województwie zachodniopomorskim oraz turystyka tranzy-
towa, biznesowa, handlowa, młodzieżowa i agroturystyka. 
 Zaproponowane w strategii typy turystyki dają możliwości bardziej zrów-
noważonego jej rozwoju w województwie zachodniopomorskim na płaszczyź-
nie przestrzennej i czasowej (a także ekologicznej), pozwalając na wykreowanie 
produktów turystycznych na obszarach, których obecne turystyczne wykorzy-
stanie jest z różnych względów ograniczone, odciążenie strefy nadmorskiej oraz 
wydłużenie sezonu turystycznego. Jednocześnie skupienie uwagi na produktach 
bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką aktywną pozwala na budo-
wanie turystycznej marki regionu skoncentrowanej wokół tego typu turystyki, 
co daje szansę na wykreowanie spójnego wizerunku regionu. 

3.  Kształtowanie produktów turystycznych na poziomie lokalnym w gmi-
nach województwa zachodniopomorskiego 

 Poza szerokim spektrum produktów turystycznych o zasięgu regionalnym 
oraz ponadregionalnym w województwie zachodniopomorskim inicjowanych 
jest także wiele mniejszych projektów o zasięgu lokalnym. Ze względu na do-
minujące cechy wynikające z położenia gmin (związanych przede wszystkim  
z uwarunkowaniami środowiskowymi) analizie poddano lokalne produkty tury-
styczne tworzone w gminach w ramach czterech głównych typów gmin anali-
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zowanego obszaru, tj. gmin nadmorskich, pojeziernych, przygranicznych i po-
zostałych (w przeważającej mierze o charakterze rolniczym). W wyniku prze-
prowadzonych badań wyodrębniono osiem wyróżnikowych lokalnych marko-
wych produktów turystycznych (po dwa dla każdego rodzaju gmin).  
 Spośród przeanalizowanych w grupie gmin nadmorskich lokalnych pro-
duktów turystycznych najliczniejszą grupę stanowiły te odnoszące się do miej-
sca (np. Świnoujście – Kurort na Wyspach czy Międzyzdroje – Wakacyjny 
Kurort) oraz cyklicznych imprez kulturalnych, rozrywkowych czy sportowo-
rekreacyjnych (m.in.: Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie czy Akademia 
Słońca w gminie Rewal). Najmniej natomiast odnotowano produktów związa-
nych z konkretną atrakcją turystyczną zlokalizowaną na terenie badanych gmin. 
Dwie największe imprezy stanowiące wyróżnikowe lokalne produkty tury-
styczne zachodniopomorskiego wybrzeża to Festiwal Słowian i Wikingów  
w Wolinie6 oraz Akademia Słońca w gminie Rewal7.  
 Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie organizowany jest cyklicznie od 
1993 roku w każdy pierwszy weekend sierpnia. Jest to festiwal stanowiący pró-
bę pokazania, jak mogło wyglądać życie codzienne dawnych mieszkańców.  
W trakcie festiwalu wikingowie, Słowianie, Bałtowie, Madziarzy, Rusini oraz 
potomkowie innych ludów rozbijają w Wolinie repliki dawnych namiotów  
i prezentują wczesnośredniowieczne rzemiosło. 
 Z kolei Akademia Słońca w gminie Rewal to cykliczna impreza rekreacyj-
no-sportowo-rozrywkowa organizowana od 2003 roku przez Centrum Informa-
cji Promocji Rekreacji Gminy Rewal. Głównym celem imprezy jest umożliwie-
nie turystom aktywnego spędzania czasu na plażach miejscowości nadmorskich 
gminy.  
 Znacznie mniejszą aniżeli w przypadku poddanych badaniu gmin nadmor-
skich województwa liczbą lokalnych produktów turystycznych charakteryzowa-
ły się natomiast poddane analizie gminy pojezierne. W przypadku większości  
z nich nie stwierdzono występowania żadnego markowego lokalnego produktu 
turystycznego. Na podkreślenie zasługują produkty gminy Barlinek (Barlinek– 

                                                 
6  Na podstawie: www.jomsborg-vineta.com, 10.11.2011; www.turystyka.wzp.pl, 

18.11.2011. 
7  Na podstawie: www.rewal.pl, 12.11.2011; M. Klimczak, Akademia Słońca: Aktywny wy-

poczynek nad morzem, „Głos Szczeciński”, www.gs24.pl, 9.11.2011. 



Stymulowanie popytu turystycznego poprzez kreowanie produktów… 319

Europejskie Centrum Nordic Walking)8 oraz gminy Ińsko (Ińskie Lato Filmo-
we)9. 
 Centrum Nordic Walking w Barlinku zostało utworzone z inicjatywy 
władz gminy w 2008 roku wspólnie z Polską Federacją Nordic Walking. Jest to 
pierwszy w Polsce produkt turystyki aktywnej oferujący pełny pakiet usług dla 
osób zainteresowanych nordic walking i aktywnymi formami spędzania wolne-
go czasu. Wyrazem aktywności władz lokalnych gminy Barlinek w zakresie 
rozwoju produktu turystyki aktywnej w gminie są także liczne działania o cha-
rakterze inwestycyjnym oraz marketingowym. Wśród tych pierwszych warto 
zwrócić w szczególności uwagę na liczne inwestycje proturystyczne gminy, 
takie jak np.: budowa nowych ścieżek rowerowych czy rozbudowa bazy spor-
towo-rekreacyjnej gminy. Wśród działań marketingowych wyróżnić należy 
przede wszystkim rozbudowaną akcję promocyjną Barlineckiego Centrum Nor-
nic Walking.  
  Ińskie Lato Filmowe to jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmo-
wych w Polsce propagująca filmy o wysokich wartościach artystycznych. Kon-
centruje się szczególnie na kinematografii Europy Wschodniej oraz zjawiskach, 
które dotykają tematyki odrębności kulturowej w kinie światowym. Festiwal 
promuje również kino młodych twórców. Impreza odbywa się w miejscowości 
Ińsko na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego.  
 Jeśli chodzi o gminy przygraniczne województwa zachodniopomorskiego, 
charakteryzują się one najmniejszą spośród ogółu badanych samorządów lokal-
nych liczbą produktów turystycznych. Wśród nich zidentyfikowano jedynie 
dwa projekty (realizowane przez miasto i gminę Goleniów oraz gminę Moryń), 
z czego jeden w trakcie zbierania informacji nadal znajdował się w fazie wdra-
żania. Produkty te to: Meandry Iny10 i Geopark – Kraina polodowcowa nad 
Odrą11. 
 Celem głównym realizowanego w 2005 roku projektu Meandry Iny było 
opracowanie programu zagospodarowania turystycznego rzeki Iny. Dodatko-
wymi celami przedsięwzięcia był rozwój i promocja turystyki wodnej w gminie 
Goleniów. W ramach programu dla celów promowania gminy jako atrakcyjnej 

                                                 
8  Na podstawie: www.it.barlinek.pl, 16.11.2011. 
9  Na podstawie: www.silf.pl, 16.11.2011; www.insko.pl, 16.11.2011. 
10  Na podstawie: www.turystyka.goleniow.pl, 16.11.2011. 
11  Na podstawie: www.eiszeitland-am-oderrand.de, 16.11.2011. 
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turystycznie i kwalifikowanej turystyki kajakowej wyznaczono i oznakowano 
szlak kajakowy, przygotowano sześć zagospodarowanych przystani. Głównymi 
realizatorami projektu był Urząd Gminy i Miasta Goleniów, miasto Greifswald, 
Stadt Bergen oraz gmina Svedala (Szwecja). 
 Z kolei Geopark – Kraina polodowcowa nad Odrą jest to projekt polsko- 
-niemiecki, którego realizację zapoczątkowano w roku 2009. Głównym celem 
projektu jest stworzenie infrastruktury turystycznej eksponującej atrakcje krajo-
brazu polodowcowego, w tym moreny czołowe i jeziora (akweny Grimnitz  
i Werbellin mają głębokość ok. 60 m, czyli podobnie jak Morzycko). Jednym  
z elementów przedsięwzięcia będą centra informacyjne w byłym kinie w Mory-
niu i w starym młynie parowym w Gross-Ziethen. Powiązane ze sobą oferować 
będą atrakcyjne formy rekreacji, nowoczesne portale informacyjne, zmienne 
wystawy i interaktywne rozwiązania, a także naturalne eksponaty świadczące  
o geologicznej historii regionu.  
 Wśród poddanych analizie niesklasyfikowanych gmin województwa zi-
dentyfikowano jedynie dwa lokalne produkty turystyczne. Oba dotyczą cyklicz-
nych imprez organizowanych w gminach Trzebiatów oraz Borne Sulinowo. Są 
to Trzebiatowskie Święto Kaszy12 oraz Międzynarodowy Zlot Pojazdów Mili-
tarnych w Bornem Sulinowie. 
 Trzebiatowskie Święto Kaszy to największa cykliczna dwudniowa impreza 
organizowana przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury. Impreza łączy wiele ofert: 
tradycyjne pokazy walk rycerskich, pokazy starych rzemiosł, widowisko teatru 
ulicznego, korowodu ze słoniem. Organizatorzy przygotowują dla turystów  
i mieszkańców poczęstunek kaszą po rycersku nawiązującą do legendy miasta.  
 Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych organizowany jest zaś na 
terenach byłej jednostki wojskowej w gminie Borne Sulinowo i jest imprezą 
cykliczną gromadzącą każdego roku około 30 tys. widzów, miłośników milita-
riów z kraju i państw sąsiednich.  
 Podsumowując powyższe rozważania, należy zaznaczyć, że produkty  
o charakterze lokalnym, takie jak: Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie, 
Akademia Słońca gminie Rewal i Barlinek – Europejskie Centrum Nordic Wal-
king, zostały docenione przez Polską Organizację Turystyczną i nagrodzone 
certyfikatem POT. Gminy Rewal i Barlinek otrzymały także Nagrodę Marszał-

                                                 
12 Na podstawie: www.trzebiatow.pl. 
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ka Województwa Zachodniopomorskiego dla zadań w zakresie promocji i roz-
woju turystyki w regionie w 2008 roku. 

Uwagi końcowe  

 Województwo zachodniopomorskie dysponuje zróżnicowanym spektrum 
walorów turystycznych, spośród których eksploatowane są przede wszystkim 
walory o charakterze wypoczynkowym, dominujące w strefie nadmorskiej wo-
jewództwa. Jednocześnie jest to obszar o dużej sezonowości i mocno sprofilo-
wanym produkcie ukierunkowanym na turystykę wypoczynkową, która przesta-
je mieć znaczenie dominujące we współczesnym ruchu turystycznym. Wyko-
rzystanie nowych trendów w światowej turystyce związanych z wzrastającym 
znaczeniem turystyki aktywnej (zamiast wypoczynkowej) dla kształtowania 
markowych produktów turystycznych wykorzystujących potencjał całego ob-
szaru, a nie tylko strefy nadmorskiej w województwie zachodniopomorskim, 
może przyczynić się do zbudowania spójnego wizerunku obszaru i wzmocnie-
nia jego pozycji konkurencyjnej. 
 Działania podejmowane na poziomie regionalnym i lokalnym wojewódz-
twa zachodniopolskiego w zakresie kształtowania produktów turystycznych 
wpisują się w realizację założeń Strategii rozwoju turystyki w województwie 
zachodniopomorskim do 2015 roku, przyczyniając się do budowania założone-
go wizerunku województwa jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Można 
założyć, że działania te przynoszą wymierne efekty w postaci stymulowania 
popytu turystycznego przejawiające się w stabilnej, a nawet lekko rosnącej licz-
bie turystów przyjeżdżających do województwa zachodniopomorskiego (rysu-
nek 2).  
 W ciągu ostatniej dekady (2000–2010) liczba turystów odwiedzających 
województwo zachodniopomorskie wykazywała stałą tendencję wzrostową 
(poza niewielkimi spadkami w latach 2006 i 2010) i wzrosła o ponad 18%. 
Przyczyny tej sytuacji są z pewnością zróżnicowane i uwarunkowane przez 
różne determinanty, ale można przyjąć, że jedną z nich jest kreowanie nowych 
atrakcyjnych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim. 
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Rys. 2.  Turyści korzystający z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2010 (tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl, 12.12.2011. 
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 The aim of the article is the analysis of activities in the field of creation of brand 

tourism products, taken up by the tourist policy's entities on the regional and local level 

in order to stimulate tourism demand in the West Pomeranian Voivodeship. The article 

has been divided into three parts. In the first part, theoretical one, there were pointed out 

determiners of areal tourism products formation on the regional and local level with 

special consideration for activities taken up by self-government. Second and third part 

have practical character and refer to the creation of brand tourism products on the re-

gional and local level in the West-Pomeranian Voivodeship as a stimulant to the tourism 

demand. 

 

Translated by Agnieszka Sawińska 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

AGATA BALIŃSKA  
AGNIESZKA STĘPNIAK 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

POTRZEBY TURYSTYCZNE JAKO DETERMINANTY ROZWOJU 
MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 

Wprowadzenie 

 Potrzeby turystyczne są zagadnieniem często analizowanym i definiowa-
nym w literaturze przedmiotu. Na potrzeby niniejszego referatu przyjęto defini-
cję proponowaną przez K. Naumowicza: „potrzeby turystyczne są potrzebami 
osobistymi związanymi z realizacją funkcji czasu wolnego (wypoczynkiem 
poza miejscem stałego zamieszkania), materialnymi i duchowymi oraz dotyczą-
cymi dóbr rzeczowych i usług, wyższego rzędu i luksusowymi, masowymi  
i powszechnymi, choć charakteryzującymi się dużym zindywidualizowaniem  
w zaspokajaniu (…)”1. Z uwagi na ograniczenia objętościowe oraz powszechną 
dostępność pominięto klasyfikacje potrzeb turystycznych.  
 Najczęściej potrzeby turystyczne traktowane są jako kluczowe determinan-
ty rozwoju turystyki, leżą one bowiem u podstaw popytu turystycznego. Tury-
styka jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym, co związane jest również ze 
zmieniającymi się potrzebami turystycznymi. Jeszcze w niedalekiej przeszłości 
popyt kształtowany był przez podaż. Obecnie sytuacja to uległa odwróceniu. 
Wprawdzie nadal niektóre trendy w turystyce są wynikiem aktywności przed-
siębiorstw turystycznych, ale główny nacisk należy położyć na badanie zmian  
                                                 

1 R. Łazarek, Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 23. 
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w popycie turystycznym. Współcześni konsumenci są bardziej świadomi i pew-
ni swoich potrzeb, dysponują większymi dochodami i wiedzą.  
 W analizie potrzeb turystycznych nawiązuje się zwykle do piramidy po-
trzeb A.H. Maslowa. Z jednej strony potrzeby turystyczne można przyporząd-
kować do poszczególnych poziomów piramidy potrzeb człowieka. Zwykle 
mieszczą się one w górnych partiach tej piramidy (potrzebach wyższego rzędu), 
chociaż są wyjątki, jak na przykład turystyka zdrowotna (w tym głównie me-
dyczna i uzdrowiskowa), która związana jest z zaspokojeniem potrzeb podsta-
wowych. W formie wspomnianej piramidy klasyfikowane są również same 
potrzeby turystyczne. Podstawę piramidy stanowi wówczas zmiana środowiska, 
bez której turystyka nie może przecież istnieć. Na kolejnych poziomach znajdu-
ją się: zakwaterowanie i ubezpieczenie, wyżywienie, niezbędne walory tury-
styczne, regeneracja i wzbogacenie sił fizycznych i duchowych, przeżycia, a na 
szczycie piramidy – marzenia2. 
 Nadwyżka podaży nad popytem powoduje, że konsumenci mają swobodę 
wyboru produktów najbardziej odpowiadających im potrzebom. Z drugiej stro-
ny producenci i sprzedawcy zmuszeni są do ciągłej konkurencji oraz poszuki-
wania nisz rynkowych. Na rynku turystycznym, podobnie jak na rynkach in-
nych dóbr i usług, przedsiębiorcy dążą do budowania korzystnego wizerunku 
przedsiębiorstw i produktów oraz wysokiego ich pozycjonowania w świadomo-
ści konsumentów – turystów.  
 Podobnie jak na innych rynkach, tak i na rynku turystycznym mamy do 
czynienia z marką i produktami markowymi. W turystyce marka ma jednak 
szczególne znaczenie – jest ona przedmiotem badań naukowych oraz polem 
aktywności przedsiębiorstw i instytucji wspierających rozwój turystyki (np. 
POT). Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że marka turystyczna to 
„kompleksowy produkt turystyczny, który jest łatwo identyfikowalny przez 
potencjalnych turystów i wyróżniający się z oferty rynkowej obszarów konku-
rencyjnych, reprezentujący stale wysoki poziom jakości (…) zaspokajający 
jednocześnie potrzeby turystyczne i kształtujący satysfakcję turystów”3.  
 Marka pełni wiele funkcji, a w przypadku turystyki nabierają one szcze-
gólnego znaczenia. Podstawowa to identyfikacyjna, która pozwala na powiąza-
                                                 

2 Tamże, s. 25.  
3  A. Panasiuk, Marka turystyczna. Założenia metodyczne, w: Markowe produkty turystycz-

ne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Niechorze 
2004, s. 123.  



Potrzeby turystyczne jako determinanty rozwoju… 325

nie produktu z producentem oraz wyróżnienie go na tle konkurencji. Produkty 
markowe są też zwykle wyżej pozycjonowane w świadomości nabywców. 
Równie ważna wydaje się funkcja gwarancyjna, która wyraża się w staraniach 
usługodawcy (producenta) o utrzymanie określonego poziomu jakości produk-
tów w długim okresie czasu. Konsumenci, którzy po raz kolejny dokonują za-
kupu, oczekują, aby dany produkt posiadał cechy użytkowe co najmniej na ta-
kim samym poziomie jak poprzednio. Ważną z punktu widzenia komunikowa-
nia się z odbiorcami funkcją marki jest funkcja promocyjna. W jej realizacji 
wykorzystuje się z różnym natężeniem elementy identyfikacji marki, tj.: znak 
graficzny (logo), nazwę, slogan czy motyw akustyczny. W natłoku przekazów 
rynkowych produkty markowe są łatwiej identyfikowalne od produktów nieno-
szących marek.  
 Mówiąc o marce, często mówi się o jej sile. „Siła marki to zestaw skoja-
rzeń i zachowań po stronie konsumentów, firmy i uczestników kanałów dystry-
bucji, które powodują, że marka może cieszyć się szczególną i trwałą przewagą 
konkurencyjną”4. Źródłem siły marki jest jej znaczenie dla klientów. Miarą siły 
marki jest między innymi jej relacja do wymagań i potrzeb klientów. Marki 
silne są łatwo rozpoznawane i identyfikowane z określonymi potrzebami klien-
tów. Ich właściwe pozycjonowanie powoduje, że zyskują status quasi-mono-
polisty.  
 Kreowanie markowych produktów w turystyce jest procesem dość skom-
plikowanym i uzależnionym od licznych czynników. Przyjmując jako punkt 
odniesienia przemysł turystyczny, determinanty te dzielone są na dwie grupy, tj. 
wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych zalicza się: 

 walory przyrodnicze i antropogeniczne;  
 stan środowiska przyrodniczego;  
 kreatywność i przedsiębiorczość lokalnych mieszkańców oraz aktyw-

ność władz regionalnych w stymulowaniu inicjatyw proturystycznych;  
 zaangażowanie organizacji i instytucji turystycznych danego regionu  

w uzyskanie środków finansowych z funduszy UE;  
 poziom jakościowy i ilościowy infrastruktury turystycznej i paratury-

stycznej danego obszaru;  
 kwalifikacje i strukturę kadry turystycznej;  
 obecne funkcje danego regionu;  

                                                 
4 G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 35. 
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 dostępność komunikacyjną;  
 opracowaną na podstawie badań rynkowych koncepcję tworzenia marek 

turystycznych danego obszaru5.  
 Do drugiej grupy, czyli czynników zewnętrznych zaliczane są6:  

 czynniki rynkowe (istnienie marek konkurencyjnych, wielkość popytu 
na tego typu produkty, stopień zainteresowania ze strony potencjalnych 
inwestorów, zmiany na międzynarodowym rynku turystycznym); 

 czynniki polityczno-prawne (programy rządowe, zakres działań agend 
rządowych); 

 czynniki instytucjonalne (działalność instytucji otoczenia biznesu); 
 czynniki społeczno-kulturowe i demograficzne (ciągłe zmiany potrzeb  

i oczekiwań turystów, zmiany stylu życia, systemu wartości, modelu 
rodziny, zmiany struktury wieku, wykształcenia); 

 czynniki technologiczne (innowacje i zmiany w technologii).  
 Przedmiotem zainteresowań badawczych w niniejszym opracowaniu było 
określenie potrzeb turystycznych respondentów oraz ich stosunku do marki  
w turystyce. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne z wykorzysta-
niem kwestionariusza ankiety na próbie 125 nielosowo wybranych osób. Okres 
przeprowadzania badań to pierwsza połowa 2009 roku. Z uwagi na niereprezen-
tacyjność próby uzyskane wyniki są typowe tylko dla tej próby i traktowane 
jako materiał wyjściowy do dalszych badań. 

1. Wyniki badań empirycznych 

1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów 
 
 W badanej próbie większość (66%) stanowiły kobiety. Pod względem 
wiekowym najliczniejszą grupą były osoby w wieku 21–25 lat (50% badanych) 
oraz 26–30 lat (20% badanych). Mniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku: 
31–40 lat (7%), 41–50 lat (9%), 51–60 lat (6%), powyżej 60 lat (5%), a naj-
mniej było osób poniżej 20. roku życia (3%).  

                                                 
5  E. Nawrocka, Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych 

obszaru, w: Markowe produkty…, op. cit., s. 362–363.  
6  Tamże, s. 364–365.  



Potrzeby turystyczne jako determinanty rozwoju… 327

 Najwięcej osób deklarowało wykształcenie wyższe (37%) i średnie (32%).  
 W strukturze respondentów analizowanych na podstawie kryterium statusu 
społeczno-zawodowego dominowały osoby pracujące (58%), niemal co czwarty 
respondent równocześnie pracował i uczył się (studiował).  
 
1.2. Preferencje respondentów w zakresie realizacji wyjazdów turystycznych 
 
 W badaniach podjęto próbę określenia potrzeb leżących u podstaw aktyw-
ności turystycznej respondentów. Deklaracje w tym zakresie zaprezentowane 
zostały na rysunku 1.  

 
Rys. 1. Główne potrzeby skłaniające respondentów do wyjazdów turystycznych (%)* 

*Respondenci mogli wskazać maksymalnie dwie odpowiedzi.  

Źródło: badania własne. 

 
 
 Wśród deklarowanych potrzeb turystycznych najczęściej wymieniane były 
poznawcze i wypoczynkowe, przy czym na plan pierwszy wysunął się wypo-
czynek bierny. Częstym powodem wyjazdu była też chęć zabawy w towarzy-
stwie znajomych, co jest skorelowane z wiekiem respondentów. Potrzeby tury-
styczne korespondują z ulubionymi sposobami spędzania czasu wolnego  
w trakcie wyjazdów turystycznych, co zobrazowano na rysunku 2. 
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Rys. 2.  Preferowane przez respondentów formy spędzania czasu wolnego podczas 

wyjazdów turystycznych (%)* 

*Respondenci mieli możliwość wskazania maksymalnie trzech odpowiedzi. 

Źródło: badania własne. 

 
 
 Respondenci najczęściej spędzali czas na zwiedzaniu, najrzadziej – biorąc 
udział w uroczystościach religijnych. Znaczna część badanych wymieniała też 
różne formy rekreacji czynnej, w tym rekreację wodną, wędrówki piesze czy 
narciarstwo. Niewielka grupa respondentów (8%) wybrała zajęcia mające na 
celu poprawę kondycji fizycznej z wykorzystaniem siłowni, fitnessu, sauny, 
zabiegów spa.  
 Jako ulubione miejsce zaspokajania potrzeb turystycznych respondenci 
wybierali polskie morze (28%), co koresponduje z popularnością rekreacji 
wodnej jako formy spędzania czasu wolnego (rysunek 2), oraz polskie góry 
(22%). Dość dużą popularnością cieszyły się też wśród badanych wyjazdy za-
graniczne, które jako preferowane wymieniło aż 17% respondentów. Relatyw-
nie małą popularnością cieszyły się wyjazdy nad jeziora, na które wskazało 
tylko 14% respondentów. Pozostałe osoby jako miejsce wypoczynku realizacji 
potrzeb turystycznych wybierały działki letniskowe swoje lub rodziny, położo-
ne w innych niż wcześniej wymieniane częściach kraju, a tylko jedna osoba 
była miłośnikiem agroturystyki i na miejsce wypoczynku wybrała gospodar-
stwo agroturystyczne.  
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Rys. 3. Czynniki decydujące o wyborze miejsca wypoczynku (%)  

Źródło: badania własne. 

 
 
 Główną determinantą wyboru miejsca wypoczynku był sam obszar recep-
cji turystycznej, a więc jego krajobraz i warunki klimatyczne (rysunek 3). Na 
drugim miejscu plasowała się cena. Interesująca nas marka w opinii responden-
tów tylko w nielicznych przypadkach wpływała na wybór miejsca wypoczynku.  
 Respondenci to w większości osoby o sprecyzowanych potrzebach. Nie-
mal co trzeci respondent (32%) deklarował, że miejsce recepcji turystycznej 
było wybierane w sposób świadomy i przemyślany (poprzedzone lekturą prze-
wodników i stron internetowych), a niemal co czwarty (26%) – że ma kilka 
wymarzonych miejsc, które sukcesywnie odwiedza. Dość liczną grupę stanowi-
ły też osoby, które deklarowały, że chętnie korzystają z sugestii pracowników 
biur podróży, ponieważ nie zawsze wiedzą, dokąd pojechać (16%). Ma to swoje 
odzwierciedlenie w sposobie organizowania wyjazdów turystycznych. Więk-
szość (63%) organizuje swoje wyjazdy samodzielnie, 16% badanych korzysta  
z usług biur podróży, 15% – z pomocy znajomych i rodziny, a pojedyncze oso-
by wymieniały zakłady pracy czy organizacje religijne.  
 Przedmiotem zainteresowania były również potrzeby turystyczne respon-
dentów w zakresie podstawowych usług turystycznych (noclegowych, żywie-
niowych i transportowych). Preferowane przez respondentów formy zakwate-
rowania to przede wszystkim pokoje gościnne (33%) oraz – co ciekawe – hote-
le, które wybierał co czwarty ankietowany. Dość dużą popularnością cieszyły 
się również pensjonaty wybierane przez 18% respondentów, a 15% ankietowa-
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nych korzystało z gościny u krewnych i znajomych. Najmniejszą popularnością 
cieszyły się kempingi oraz kwatery agroturystyczne wybierane przez 5% bada-
nych.  
 Wybór środka transportu uzależniony był od sposobu organizowania wy-
jazdów turystycznych. Respondenci najczęściej wykorzystywali własny samo-
chód (48%), pociąg (26%), samolot (17%), a najrzadziej autokar (9%).  
 Wśród preferowanych form wyżywienia dominowało korzystanie z restau-
racji (34%) oraz wyżywienie we własnym zakresie (28%). Pozostałe osoby 
korzystały z: barów, jadłodajni, smażalni i innych punktów gastronomicznych. 
Warte podkreślenia jest to, że wybierając obiekty gastronomiczne, respondenci 
w znakomitej większości (77%) kierowali się możliwością spożywania potraw 
regionalnych. Wzrost potrzeb w zakresie poznawania produktów regionalnych 
widoczny jest również w innych badaniach prowadzonych w Zakładzie Tury-
styki i Rozwoju Wsi WNE SGGW. Warto zastanowić się nad pytaniem: czy 
przy kreowaniu markowych produktów w turystyce nie należy sięgać właśnie 
do regionalnych kulinariów? 
 Potrzeby turystyczne respondentów były zaspokajanie głównie w trakcie 
2–3 wyjazdów turystycznych w ciągu roku (46% respondentów). Na jeden wy-
jazd turystyczny w ciągu roku decydowało się 37% badanych. Pozostałe osoby 
wskazywały na jeszcze większą częstotliwość wyjazdów turystycznych.  
 Częstotliwość wyjazdów koresponduje z ich średnią długością. Najwięk-
szą popularnością cieszyły się wyjazdy dość krótkie, tj. od 4 do 7 dni, które 
wybierała ponad połowa ankietowanych (53%). Co trzeci respondent wybierał 
wyjazdy dwutygodniowe. Pozostałe osoby deklarowały, że ich wyjazd tury-
styczny trwał minimum 15 dni (7% respondentów) lub były to wyjazdy krótko-
okresowe, głównie weekendowe (8%). Znakomita większość respondentów 
(81%) realizowała swoje wyjazdy w okresie letnim.  
 Ciekawym zagadnieniem jest wielkość wydatku turystycznego, zwłaszcza 
że – jak wspomniano wcześniej – jednym z czynników decydujących o wyborze 
destynacji turystycznej była cena. Preferencje w tym zakresie zobrazowano na 
rysunku 4. 
 Objęci badaniami turyści raczej rozsądnie gospodarowali środkami finan-
sowymi. Najliczniejsza grupa wskazała, że ich wydatki turystyczne na jedną 
osobę plasowały się w przedziale 401–800 zł. Najrzadziej wskazywane były 
wydatki najwyższe i najniższe (rysunek 4).  
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Rys. 4. Średnia wielkość wydatku turystycznego przeznaczona na jeden wyjazd 

Źródło: badania własne. 

 
1.3. Wpływ marki na decyzję zakupu produktu turystycznego 
 
 Głównym przedmiotem badań było określenie wpływu, jaki wywiera mar-
ka na decyzje zakupu produktów turystycznych. Respondenci deklarowali ra-
czej umiarkowane zaufanie do produktów i usług oferowanych przez znane 
firmy (rysunek 5). 
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Rys. 5.  Stopień ważności znanych i rozpoznawalnych firm w korzystaniu z produktów  

i usług turystycznych 

Źródło: badania własne. 

 
 
 Marka wywierała więc umiarkowany wpływ na zaspokojenie potrzeb tury-
stycznych. Udział badanych deklarujących, że na zaspokajanie potrzeb tury-
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stycznych duży wpływ miał wizerunek przedsiębiorstwa oraz deklarujących, że 
przy zakupie nie kierowali się tym kryterium, jest porównywalny (rysunek 5).  
 Respondenci w większości zgodzili się ze stwierdzeniem, że produkty  
o znanych i rozpoznawalnych nazwach (produkty markowe) budzą większe 
zaufanie, a więc w większym stopniu zaspokajają potrzeby turystyczne, co za-
prezentowano na rysunku 6. Nieidentyfikowanie się z tym stwierdzeniem cha-
rakteryzuje 9% respondentów. Dla niemal co czwartego respondenta to, czy 
produkty są markowe, czy też nie, było obojętne. 
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Rys. 6.  Stopień zgodności ze stwierdzeniem: produkty i usługi o znanych i rozpozna-

walnych nazwach budzą większe zaufanie 

Źródło: badania własne. 

 
 
 Pamiętając o tym, że uzyskane informacje są wynikiem deklaracji respon-
dentów, z punktu widzenia branży turystycznej można ocenić je jako obiecują-
ce. 

Uwagi końcowe 

 Rozwój markowych produktów w turystyce jest rezultatem odziaływania 
wielu czynników, w tym potrzeb turystycznych. Stosowanie marek przynosi 
korzyści nie tylko przedsiębiorstwom turystycznym, ale i turystom. Dzięki mar-
kom turystom łatwiej jest identyfikować produkty na rynku. Marka pozwala też 
na minimalizację ryzyka zakupu produktu, którego cechy funkcjonalne i jakość 
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nie będą odpowiadały potrzebom turystów. Te i wiele innych korzyści wynika-
jących ze stosowania marek skłaniają do ciągłych badań w tym zakresie. Zapre-
zentowane w niniejszym artykule wyniki badań, choć są typowe tylko dla bada-
nej próby, wskazują na pewne kierunki zmian w produkcie turystycznym oraz 
potrzebę kreowania marek turystycznych. W przypadku badanej próby produkty 
markowe powinny być tworzone w oparciu o walory miejsca recepcji tury-
stycznej, umożliwiając zaspokojenie potrzeb poznawczych i rekreacyjnych. 
Warta zastanowienia i uwzględnienia w kolejnych badaniach jest atrakcyjność 
potraw regionalnych. Mogą być one podstawą kreowania produktów marko-
wych wielu regionów Polski. 
 
 

TOURIST NEEDS AS DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT  

OF TOURIST BRAND PRODUCTS 

 

 

Summary 

 

 The work deals with the influence that tourist needs have on the development of 

tourist brand products. The research contains the theory of issues concerning the tourist 

needs of man, building, managing the brand as well as questions connected with the 

tourist brand products. The main aim of the paper was to carry out a research about 

what impact man’s tourist needs have on the features, elements and the development of 

tourist products and what tourist forms create the brand. A relevant part of the research 

concerns the analysis of what is the extent of brand products and tourist services usage 

by potential tourists and how trustworthy they really are.  

 

Translated by Agnieszka Stępniak 
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KONKURENCYJNOŚĆ DESTYNACJI JAKO PODSTAWA 
KREOWANIA POPYTU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

 Turystyka dla wielu regionów stanowi kluczową gałąź gospodarki, która  
w znacznej mierze determinuje poziom życia mieszkańców i daje szansę rozwo-
ju. Aby jednak tak się stało – aby istniał wysoki popyt na produkt destylacji, 
istotnym warunkiem jest zapewnienie wysokiego poziomu konkurencyjności, 
który sprawi, że turyści będą chcieli w dane miejsce przyjeżdżać, co przełoży 
się na inne korzyści związane ruchem turystycznym. Należy jednak podkreślić, 
że konkurencyjność jest zjawiskiem dynamicznym1. Nawet jeśli kluczowe 
czynniki determinujące atrakcyjność destynacji pozostają niezmienne, to i tak 
zmienny charakter konkurencji wymaga stałego monitorowania własnych prze-
wag, oferty destynacji konkurencyjnych i dostosowywania produktu do zmie-
niających się warunków rynkowych.  

                                                 
1  E. Jones, C. Haven-Tang, Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitive-

ness, w: Tourism SMEs, Servive Quality and Destination Competitiveness, red. E. Jones, C. Ha-
ven-Tang, CABI Publishing, Oxfordshire 2005, s. 2. 
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1. Istota konkurencyjności destynacji 

 M.E. Porter napisał, że przewaga konkurencyjna, którą można rozumieć 
jako zdolność przedsiębiorstwa do lepszego od innych zaspokajania potrzeb 
klientów „(…) jest duszą wyników firm na konkurencyjnych rynkach” 2. Wyda-
je się, że po przeszło 25 latach od napisania tego twierdzenia nie straciło ono 
aktualności, a co więcej – można je rozszerzyć na kolejne kategorie produktów  
i podmiotów, w tym również turystycznych. 
 Z kolei Kim i Dwyer piszą, że konkurencyjność jest to „stopień, w jakim 
kraj może w warunkach wolnorynkowych produkować dobra i usługi, które 
zaspokoją potrzeby na rynkach międzynarodowych, a jednocześnie zapewnią 
długookresowe dochody mieszkańcom kraju”3. W powyższym podejściu nacisk 
kładziony jest na dwie kluczowe dla destynacji kwestie. Po pierwsze podkreślo-
no potrzebę rywalizacji międzynarodowej, co jest cechą współczesnej gospo-
darki, po drugie – wskazano cel konkurencyjności destylacji, jakim jest wysoki 
poziom życia mieszkańców4. 
 Konkurencję utożsamia się z rywalizacją między dowolną liczbą podmio-
tów. Konkurencyjność można zatem określić jako zdolność do rywalizacji  
z innymi podmiotami na rynku, w wyniku której dąży się do osiągnięcia prze-
wagi. W odniesieniu do destynacji pojęcie to w prosty sposób zdefiniowała 
d’Hautessere, pisząc, że jest to „zdolność destynacji do utrzymania swojej po-
zycji rynkowej i udziału w rynku i/albo do poprawienia jej w czasie”5.  
 Pojęcie konkurencyjności można dezagregować. W literaturze wyróżnia 
się cztery kluczowe elementy tego systemu: potencjał konkurencyjny, instru-
menty konkurowania, przewagę konkurencyjną i pozycję konkurencyjną6. Taką 
samą strukturę konkurencyjności można przyjąć dla destynacji, co nie oznacza, 

                                                 
2  M.E. Porter, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, 

The Free Press, New York 1985, s. XV. 
3  L. Dwyer, Ch. Kim, Destination Competitivness: Determinants and Indicators, “Current 

Issues in Tourism” 2003, nr 5, s. 371. 
4  Powiązania pomiędzy atrakcyjnością destynacji a poziomem życia mieszkańców 

akcentują G. Crouch, J.R. Ritchie, Tourism, competitiveness, and societal prosperity, „Journal of 
Business Research”1999, nr 44. 

5  A. d’Hautessere, Lessons in manager destination competitiveness: the case of Foxwoods 
Casino Resort, „Tourism Management” 2000, nr 1, s. 23–32.  

6 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń 
2002, s. 89. 
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że nie mają one własnych cech charakterystycznych. Obszarowe produkty po-
siadają silną specyfikę, która wpływa na składniki konkurencyjności. Jest ona 
szczególnie widoczna w przypadku potencjału destynacji, który charakteryzuje 
się znacznie większą ilością i złożonością czynników go określających.  
 W kontekście prowadzonych rozważań szczególnego znaczenia nabiera 
kreacja konkurencyjności i budowa przewagi konkurencyjnej. To ona decyduje 
o pozycji przedsiębiorstwa, a także i destynacji. Warto zwrócić uwagę, że  
w przypadku destynacji inny jest cel kreowania konkurencyjności. Jest ona 
budowana po to, aby wesprzeć przedsiębiorstwa turystyczne działające na da-
nym obszarze oraz aby podnosić poziom życia mieszkańców. Konkurencyjność 
destynacji staje się zatem kluczową sferą zainteresowania dla krajów i regio-
nów, które chcą budować swoją pozycję na rynku turystycznym.  

2. Czynniki konkurencyjności destynacji 

 Zagadnieniem konkurencyjności destynacji turystycznych zajmowało się 
w swoich pracach wielu badaczy, a wiele opracowań dostarcza interesujących 
wniosków7. W przypadku destynacji podstawowym wyróżnikiem tej kategorii 
produktów w odniesieniu do omawianego zagadnienia jest fakt, że istnieje duża 
grupa czynników decydujących o potencjale konkurencyjnym, będących poten-
cjalnym źródłem przewag konkurencyjnych. W najprostszy sposób można je 
podzielić na: czynniki pośrednie (środowiska ogólnego – niezwiązanego z tury-
styką) i czynniki bezpośrednie (środowiska turystyki)8.  
 Chyba największą liczbę źródeł konkurencyjności destynacji prezentują  
w swoim opracowaniu Dwyer i Kim. Autorzy ci podzielili je na sześć grup,  
w ramach których wyróżniono 22 podgrupy. Zestawienie to charakteryzuje się 
dużą szczegółowością, czynniki konkurencyjności destynacji zostały precyzyj-
nie wskazane. Warto jednak zaznaczyć, że nawet ci autorzy podkreślali, że nie 

                                                 
7  N. Vanhove, Tourism policy: Between competitiveness and sustainability – The case of 

Bruges, “The Tourist Review” 2002, nr 3, s. 34–40; L. Dwyer, C.W. Kim, Destination Competi-
tiveness: Determinants and Indicators, “Current Issues in Tourism” 2003, nr 5, s. 369–414;  
P. Mechinda i inni, The Relative Impact Of Competitiveness Factors And Destination Equity On 
Tourist's Loyalty In Koh Chang, Thailand, “International Business & Economics Research Jour-
nal” 2010, nr 10, s. 99–114; G. Crouch, J.R. Ritchie, Tourism…, op. cit., s.137–152. 

8  V. Navickas, A. Malakauskaite, The Possibilities for the Identification and Evaluation of 
Tourism Sector Competitiveness Factors, „Engineering Economics” 2009, nr 1, s. 38. 
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istnieje jeden uniwersalny zestaw czynników, który byłby w stanie zbudować 
przewagę konkurencyjną każdej destynacji, w związku z czym wskazaną listę 
należy raczej traktować jako listę potencjalnych czynników konkurencyjności 
destynacji (czynniki w wersji uogólnionej zostały zaprezentowane w tabeli 1)9.  
 

Tabela 1 

 

Wybrane czynniki i wskaźniki konkurencyjności destynacji 

 
Zasoby dane (endowed resources) 

Naturalne Kultura/Dziedzictwo 
Zasoby stworzone (created resources) 

Infrastruktura turystyczna Rozpiętość oferty (możliwej aktywności) 
Zakupy Rozrywka 

Specjalne wydarzenia/festiwale 
Czynniki wspierające (supporting factors) 

Ogólna infrastruktura Jakość usług 
Gościnność Dostępność destynacji 

Powiązania rynkowe 
Zarządzanie destynacją (destination management) 

Organizacja zarządzania destynacją Zarządzanie marketingowe destynacją 
Polityka destynacji, planowanie, rozwój Rozwój zasobów ludzkich 

Zarządzanie środowiskiem 
Warunki sytuacyjne (situational conditions) 

Konkurencyjne mikrootoczenie Makrootoczenie 
Lokalizacja destynacji Konkurencyjność cenowa 

Bezpieczeństwo 
Czynniki popytowe (demand factors) 

Wskaźniki wydajności rynkowej (market performance indicators) 
Statystyki turystów (liczby) Statystyki turystów (wydatki) 

Wkład turystyki w gospodarkę Wskaźniki dobrobytu 
Inwestycje w turystyce Wsparcie rządowe dla turystyki 

Źródło: L. Dwyer, Ch. Kim, Destination…, op. cit., s. 400–405. 

 
 
 Struktura zaprezentowanych czynników znalazła swoje odzwierciedlenie 
w opracowanym przez Dwyera i Kima modelu konkurencyjności destynacji10. 

                                                 
9  L. Dwyer, Ch. Kim, Destination…, op. cit., s. 399. 
10  Uproszczoną wersję tego modelu zaprezentowano w: A. Catanet, R. Catalina, Competi-

tiveness of Romania as a tourist destination, „Annals of the University of Oradea. The Economic 
Science Series” 2008, nr 4, s. 804. 
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Tak jak zostało to ukazane w tabeli 1, podstawę rozwoju turystyki stanowią 
zasoby naturalne oraz te związane z kulturą i dziedzictwem antropogenicznym. 
Podejście takie jest dominujące w literaturze, czynniki te stanowią kluczowe 
elementy produktu destynacji, które są szczególnie ważne, będąc odporne na 
próby powielenia. Produkt destynacji jest uzupełniony poprzez „zasoby stwo-
rzone”, które pozytywnie wpływają na jego atrakcyjność, a w wielu przypad-
kach mogą też samodzielnie kreować popyt turystyczny, jak np. festiwale. 
Trzecim elementem produktu destynacji są „czynniki wspierające”, które nie 
wpływają bezpośrednio na kreowanie popytu turystycznego, ale jednocześnie  
w znacznej mierze determinują jego jakość, wpływając na satysfakcję turystów. 
Model konkurencyjności Kima i Dwyera pokazuje zależności występujące po-
między poszczególnymi elementami produktu destynacji oraz czynnikami jej 
rozwoju. Jego kolejną zaletą jest wyraźnie wskazany cel procesu budowania 
konkurencyjności destynacji – zapewnienie dobrobytu lokalnej społeczności,  
w tym także przedsiębiorcom. Tak postawiony cel konkurencyjności wskazuje 
na potrzebę zainteresowania powyższych grup w jej rozwijaniu, gdyż to właśnie 
te grupy interesariuszy są beneficjentami rozwoju destynacji. 

3. Model budowania przewagi konkurencyjnej destynacji 

 Model Kima i Dwyera posiada wiele zalet, jednak dla prezentowanego 
opracowania został zmodyfikowany, aby umożliwić znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, jak poszczególne sfery produktu destynacji wpływają na kreowanie 
popytu turystycznego. Punktem wyjścia do budowania konkurencyjności desty-
nacji jest jej produkt. Wyróżniono w nim trzy sfery: zasoby pierwotne – odpo-
wiednik zasobów danych; zasoby wtórne – odpowiednik zasobów stworzonych; 
czynniki wspierające. Aby elementy te były efektywnie kreowane, konieczne 
jest właściwe zarządzanie destynacją. W literaturze podkreśla się istotny pro-
blem w tej kwestii, który wynika z dużej ilości podmiotów koprodukujących 
destynację. Na potrzeby prowadzonej analizy podmioty te zostały zagregowane 
w dwie podstawowe grupy: przedsiębiorców i administrację. Tak jak zaznaczo-
no to na rysunku 1, administracja odgrywa dominującą rolę w przypadku zaso-
bów pierwotnych – to instytucje państwowe odpowiadają za wykorzystanie, 
zagospodarowanie czy ochronę zasobów naturalnych oraz miejsc i przedmiotów 
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dziedzictwa. Sfera ta nie jest jednak obojętna na przedsiębiorców, którzy wcho-
dzą z nią w interakcje, np. zagospodarowując zasoby naturalne.  
 Przedsiębiorcy odgrywają natomiast kluczową rolę w kształtowaniu zaso-
bów wtórnych, np. ogólnej infrastruktury turystycznej (m.in. usługi gastrono-
miczne, noclegowe, przewodnickie), parków rozrywki czy klubów oraz czynni-
ków wspierających, np. system transportu, możliwość wymiany walut itd.  
Z kolei rozwój tej sfery może być stymulowany przez jednostki administracji 
państwowej poprzez programy wspierające przedsiębiorców, promocję regionu 
czy też stawki podatków lokalnych. Administracja odpowiada również za za-
pewnienie niektórych elementów z grupy czynników wspierających, np. bez-
pieczeństwa.  
 Obie wymienione grupy podmiotów: administracja i przedsiębiorcy odpo-
wiadają za zarządzanie destynacją, które może być zdefiniowane jako dążenie 
do maksymalizowania efektywności wykorzystania jej zasobów w celu zapew-
nienia korzyści lokalnej społeczności oraz lokalnym przedsiębiorcom. Aby taki 
efekt osiągnąć, konieczne jest rozwijanie konkurencyjności destynacji,  
a zwłaszcza budowanie jej przewagi nad innymi destynacjami, która sprawi, że 
stanie się ona przedmiotem wyboru konsumentów. Konkurencyjność destynacji 
wpływa na wielkość popytu turystycznego, który przekłada się w sposób bezpo-
średni na liczbę turystów odwiedzających daną destynację. Na rysunku 1 wy-
różniono dwie kategorie popytu, które – będąc skorelowane z postawionymi 
hipotezami – są konsekwencją wyróżnionych sfer produktu turystycznego: po-
pytu pierwotny i wtórnego.  
 Pytanie badawcze postawione w rozważaniach brzmi: jak sfery produktu 
turystycznego wpływają na popyt turystyczny? Konsekwencją tego pytania oraz 
przeprowadzonych rozważań teoretycznych jest postawienie następujących 
hipotez badawczych: 

H1:  popyt wtórny wynikający z rekomendacji ma duże znaczenie dla ge-
nerowania popytu na produkt destynacji; 

H2: zasoby pierwotne destynacji stanowią główną determinantę popytu 
pierwotnego; 

H3:  zasoby wtórne wraz z czynnikami wspierającymi silniej wpływają na 
zadowolenie turystów, przez co relatywnie w większym stopniu 
wpływają na wielkość popytu wtórnego. 
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Rys. 1. Konkurencyjność destynacji – ujęcie modelowe  

Źródło: opracowanie własne.  

 
 
 Zgodnie z postawionymi hipotezami zasoby pierwotne odpowiadają za 
wykreowanie popytu pierwotnego, który jest reprezentowany przez turystów 
przyjeżdżających do destynacji pod wpływem ogólnie dostępnych informacji na 
jej temat oraz działalności promocyjnej prowadzonej na jej rzecz. Analogicznie 
poprzez popyt wtórny rozumiany jest popyt generowany przez turystów, którzy 
przyjeżdżają do destynacji pod wpływem rekomendacji innych osób lub przy-
jeżdżają tam po raz kolejny pod wpływem własnych doświadczeń. Hipoteza 2 
nie zakłada dominującej roli zasobów wtórnych (ani czynników wspierających) 
w tym zakresie, jej treść wskazuje na fakt, że oddziałują one silniej na kreację 
popytu wtórnego niż pierwotnego. W efekcie – jako że zasoby wtórne znajdują 
się przede wszystkim w gestii przedsiębiorstw – można przyjąć, że to właśnie 
przedsiębiorstwa, poprzez wpływ na jakość produktu destynacji, odpowiadają 
za lojalność względem produktu destynacji oraz rekomendowanie go innym. 
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 Zaprezentowane hipotezy informują, że turyści przyjeżdżają po raz pierw-
szy do destynacji pod wpływem zasobów pierwotnych, jednak zasoby wtórne 
oraz czynniki wspierające poprzez ich satysfakcję powodują, że wracają oraz 
rekomendują przyjazd innym osobom.  

4. Konkurencyjność destynacji turystycznych a popyt turystyczny – bada-

nie własne 

 Omawiane badanie zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie 
2011 roku. Badanie miało charakter konsumencki i zostało przeprowadzone  
w Warszawie wśród studentów wybranych uczelni niepublicznych. Taki dobór 
próby (uczelnie niepubliczne z dominującymi studiami niestacjonarnymi) był 
doborem celowym, gdyż gwarantował większe zróżnicowanie respondentów 
pod względem wieku i miejsca zamieszkania, aczkolwiek pomimo to należało 
przypuszczać, że w grupie tej będą dominować osoby młode (aktywne na rynku 
turystycznym) oraz zamieszkałe w dużych miastach11. Do przeprowadzenia 
badania wykorzystano kwestionariusz ankietowy, który był samodzielnie wy-
pełniany przez respondentów. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące wy-
branych zachowań konsumenckich oraz oceny czynników budowania przewagi 
konkurencyjnej destynacji. Zgodnie z przyjętym założeniem zebrano i poddano 
analizie 300 kwestionariuszy badania.  
 Pierwsza część badania dotyczyła wybranych zachowań konsumenckich  
i miała dać odpowiedź na pytanie: jak silnie w badanej grupie odbywa się re-
komendacja destynacji i produktów z nimi związanych, co pozwoli określić, 
jakie znaczenie wśród respondentów ma popyt wtórny i czy jest on istotnym 
składnikiem popytu na produkt destynacji. Wydaje się, że odpowiedź na to py-
tanie powinna być pozytywna. Po pierwsze w pytaniu na temat częstotliwości 
powrotu do wcześniej odwiedzanych destynacji 47% respondentów wskazało, 
że czasami wraca w to samo miejsce, a 21% zadeklarowało, że często wraca do 
odwiedzanej wcześniej destynacji (jedynie 14% ankietowanych zawsze wyjeż-
dża w nowe miejsce). Powyższe wskazania należy uznać za wysokie – turysty-
ka charakteryzuje się silnymi motywami poznawczymi, co jest czynnikiem 

                                                 
11  Wyniki badania potwierdziły powyższe oczekiwania. W badanej grupie 54% stanowiły 

osoby w wieku do 25 lat, a 55% stanowili mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 
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wpływającym na chęć odwiedzania nowych miejsc. Jak się jednak okazuje, 
istnieje duża grupa turystów, którzy są gotowi powracać, czyli ponawiać zakup 
destynacji, warto zatem inwestować w zadowolenie i budowanie lojalności tu-
rystów. 
 Naturalnym zachowaniem klienta zadowolonego, a tym bardziej lojalnego 
względem produktu, jest rekomendowanie go innym konsumentom. Zachowań 
powyższych dotyczyły kolejne pytania w opisywanym badaniu: 

 60% respondentów wskazało, że czasami wyjeżdża do miejsc rekomen-
dowanych przez innych, a 26% wskazało, że często wyjeżdża do miejsc 
rekomendowanych przez innych;  

 55% respondentów wskazało, że czasami korzystało, a 35%, że często 
korzystało z usług przedsiębiorstw rekomendowanych przez innych; 

 31% badanych wskazało, że czasami, 47%, że często, a 20%, że zawsze 
rekomenduje miejsce spędzenia urlopu. 

 Wyniki te wskazują na duże znaczenie rekomendacji w kreowaniu popytu 
o charakterze wtórnym na produkty destynacji. Co więcej, można przypuszczać, 
że dzięki rozwojowi Internetu poszukiwanie rekomendacji będzie coraz częst-
sze. Należy jednak pamiętać, że klient, który będzie niezadowolony ze swojego 
urlopu, będzie zniechęcał innych turystów do wyjazdu do danej destynacji.  
W prowadzonym badaniu 41% respondentów wskazało, że często ulega powyż-
szemu zachowaniu, a 25% – że ulega mu czasami.  
 Kolejnym pytaniem, na które należy poszukiwać odpowiedzi, jest kwestia 
elementów, które podlegają rekomendacji (rysunek 2). Celem tego pytania była 
ocena znaczenia wybranych elementów zasobów wtórnych produktu regionu, 
takich jak np. hotele, pensjonaty, na tle całej destynacji. Zgodnie z oczekiwa-
niami najsilniej rekomendowana jest destynacja turystyczna (miejscowość 82%, 
kraj 48%, a region 31% wskazań), jednak silną pozycję w tworzeniu popytu 
wtórnego mają również hotele i pensjonaty oraz puby i restauracje – 68%  
i 64%.  
 Na popycie wtórnym, który wynika z ogólnej oceny destynacji, korzystają  
w sposób pośredni przedsiębiorcy działający w ramach gospodarki turystycznej, 
którzy poprzez infrastrukturę tworzą zasoby wtórne destynacji. Powinni być oni 
zainteresowani rozwojem destynacji, gdyż turyści, którzy do niej przyjadą, będą 
korzystać z ich usług. Jak pokazują wyniki badania, wybrani przedsiębiorcy 
silnie korzystają z popytu wtórnego również w sposób bezpośredni, gdyż sami 
stają się przedmiotem rekomendacji. Otrzymany wynik stanowi przesłankę 
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potwierdzającą rolę przedsiębiorców w generowaniu popytu wtórnego (rysunek 
2). 

 
Rys. 2. Przedmiot rekomendacji w turystyce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 
 
 Pierwsza część prezentowanego badania koncentrowała się na znaczeniu 
rekomendacji w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym. Jak na to 
wskazują uzyskane odpowiedzi, odgrywa ona istotną rolę – turyści wykazują 
postawy lojalności względem destynacji i przedsiębiorstw turystycznych, za-
chęcając innych do zakupu. Zgodnie z przyjętym modelem teoretycznym reko-
mendacje są podstawą generowania popytu wtórnego na produkt destynacji, 
można zatem przyjąć twierdzenie o dużym znaczeniu popytu o tym charakterze, 
który w znacznej mierze wypływa z zadowolenia turystów.  
 Drugą ważną kwestią, która została poruszona w badaniu, jest odpowiedź 
na pytanie o czynniki decydujące o popycie pierwotnym oraz o zadowoleniu 
konsumentów z pobytu w danej destynacji. W celu weryfikacji twierdzeń w tym 
zakresie respondenci zostali poproszeni o ocenę wpływu wybranych czynników 
na ich decyzje o wyborze destynacji oraz na ich ocenę destynacji. Odpowiedzi 
na te pytania stanowiły też podstawę weryfikacji hipotez 2 i 3.  
 Odpowiedzi na pierwsze z wymienionych zagadnień zaprezentowano  
w tabeli 3. Respondenci zostali poproszeni o ocenę tego, jak czynniki konku-
rencyjności destylacji – będące jednocześnie elementami ich produktu – wpły-
wają na decyzje wyjazdowe. Jak widać, istnieje grupa czynników przewodnich, 
które uzyskały wskazania powyżej 4, a są to: walory naturalne, klimat (zasoby 
pierwotne), a także jakość bazy noclegowo-gastronomicznej, różnorodność 
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oferty i dostępność atrakcyjnych miejsc (zasoby wtórne) oraz czynniki wspiera-
jące. Zgodnie z prezentowanym modelem zakładano przewagę zasobów pier-
wotnych jako czynników podjęcia decyzji wyjazdowych, co byłoby wsparciem 
dla hipotezy badawczej 2. Otrzymane wyniki nie potwierdzają jednak tych 
oczekiwań, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że wśród najważniejszych czyn-
ników znajdują się dwa z trzech elementów pierwotnych destynacji wymienio-
nych w tabeli, a więc większy odsetek niż w przypadku elementów wtórnych.  
 Najniżej ocenione w badaniu zostały: obiekty architektoniczne, muzea, 
specjalne wydarzenia, sztuka ludowa, marka destynacji. W przypadku trzech 
początkowych elementów można wysnuć wniosek, że zdecydowanie nie są one 
dla turystów najważniejszymi elementami produktu destynacji, mogą jednak 
być jego uzupełnieniem, które podwyższy ocenę całości. Wydaje się, że inaczej 
należy traktować zagadnienia marki destynacji. Zgodnie z teorią marketingową 
jest to instrument, który wpływa na podświadomość nabywców; można przy-
puszczać, że często nie zdają sobie oni sprawy z jego wpływu.  
 

Tabela 3 

 

Czynniki wpływające na podjęcie decyzji wyjazdowych 

 
Walory naturalne (przyroda) 4,14 Różnorodność oferty wypoczynkowo-

rekreacyjnej (baseny, kino, parki, place 
zabaw) 

4 

Obiekty architektoniczne, mu-
zea  

2,6 Jakość i efektywność lokalnego transportu 3 

Specjalne wydarzenia, festiwale 2,8 Dostępność atrakcyjnych miejsc 4,21 
Łatwość dojazdu 3,6 Klimat 4,18 
Marka destynacji (znana, popu-
larna) 

2,6 Sztuka ludowa na danym obszarze 1,96 

Jakość bazy noclegowo-
gastronomicznej 

4,2 Możliwość uprawiania różnych dyscyplin 
sportu, infrastruktura z nimi związana 

3,12 

Jakość i dostępność sklepów 3,29 Kluby, parki rozrywki 3,5 

Uwaga: Respondenci byli proszeni o ocenę poszczególnych czynników w skali 1–5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 
 
 Stosunkowo zaskakujące są odpowiedzi na kolejne pytanie. Respondenci 
zostali poproszeni w nim o ocenę wpływu poszczególnych czynników na ich 
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zadowolenie z pobytu. Według założeń uzyskane w nim materiały powinny 
stanowić przesłanki weryfikacji hipotezy 3. Zakładano, że elementy wtórne 
destylacji, jak np.: hotele, transport czy restauracje, uzyskają wyższe wskazania 
niż w pytaniu o czynniki decydujące o wyjeździe. Tymczasem we wszystkich 
przypadkach otrzymano wyniki zbliżone. Wydaje się, że sytuacja taka może 
wynikać z dwóch powodów – po pierwsze zarówno o wyborze destynacji, jak  
i o zadowoleniu konsumentów z pobytu mogą decydować te same czynniki, co 
przemawiałoby za odrzuceniem hipotezy o relatywnie większym znaczeniu 
wtórnych elementów produktu dla oceny destynacji, a w konsekwencji dla kre-
acji popytu wtórnego poprzez rekomendacje konsumentów12. Istnieje jednak też 
inna możliwość, a mianowicie że umieszczenie dwóch zbliżonych pytań o bar-
dzo zbliżonej kafeterii odpowiedzi spowodowało, że udzielano na nie zbliżo-
nych odpowiedzi, co przemawiałoby za potrzebą kontynuowania badania, tyle 
że przy użyciu zmienionego narzędzia.  
 

Tabela 4 

 

Ocena czynników wpływających na zadowolenie z popytu w destynacji 

 
Walory naturalne (przyroda) 4,41 Różnorodność oferty wypoczynkowo-rekre-

acyjnej (baseny, kino, parki, place zabaw) 
4,02 

Jakość restauracji, posiłków 4,13 Jakość i efektywność lokalnego transportu 3,04 
Specjalne wydarzenia, festi-
wale 

2,9 Dostępność atrakcyjnych miejsc 4,16 

Łatwość dojazdu 3,54 Klimat 4,2 
Pogoda 4,5 Obiekty architektoniczne, muzea 2,67 
Marka destynacji 2,7 Sztuka ludowa na danym obszarze 2,16 
Jakość hotelu, pensjonatu 4,2 Możliwość uprawiania różnych dyscyplin 

sportu i infrastruktura z nimi związana  
3,17 

Jakość i dostępność sklepów 3,32 Kluby, parki rozrywki 3,49 

Uwaga: Respondenci byli proszeni o ocenę poszczególnych czynników w skali 1–5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

                                                 
12  Jednocześnie jednak takie rezultaty potwierdzają znacznie poszczególnych czynników 

dla konkurencyjności destynacji – zostały tak samo ocenione w dwóch pytaniach. 
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Uwagi końcowe 

 Budowanie konkurencyjności destynacji, a w szczególności właściwy 
dobór czynników kreowania konkurencyjności, jest kluczowe dla stymulowania 
popytu na produkt destynacji. Z tego powodu rozważania podjęte w prezento-
wanym badaniu należy uznać za ważne. Zebrany materiał pozwala na stwier-
dzenie, że popyt wtórny ma duże znaczenie dla rozwoju turystyki w destynacji. 
Jak pokazało badanie, dla turystów rekomendacje mają duże znaczenie, co 
przekłada się na konkretny wniosek dla prowadzenia działalności marketingo-
wej destynacji. W wielu przypadkach koncentruje się ona na promowaniu de-
stynacji i jej walorów, co kreuje przede wszystkim popyt pierwotny. Konieczne 
jest zatem inwestowanie również w zadowolenie turystów, co będzie skutkowa-
ło budowaniem ich lojalności. 
 Kwestia lojalności w turystyce charakteryzuje się dużą specyfiką. W tury-
styce znaczącą rolę odgrywają motywy poznawcze, które sprawiają, że turyści 
ograniczają swoje powroty do tej samej destynacji. Stanowi to przesłankę do 
obniżania roli lojalności na rynku turystycznym. Lojalność może się jednak też 
przejawiać rekomendowaniem destynacji i jej elementów, a – jak pokazuje za-
prezentowane badanie – rekomendacja odgrywa dużą rolę w zachowaniach 
konsumenckich, co wiąże się z popytem wtórnym, kreowanym w znacznej mie-
rze przez przedsiębiorców.  
 Zebrany materiał pozwolił zatem na przyjęcie hipotezy 1, nie pozwolił 
jednak na pozytywną weryfikację hipotez 2 i 3. Wydaje się jednak, że istnieją 
silne przesłanki przemawiające za ich prawidłowością, w związku z czym ko-
nieczne wydaje się kontynuowanie prezentowanych badań w celu ich przyjęcia 
lub ostatecznego odrzucenia.  
 
 

DESTINATION COMPETITIVENESS AND DETERMINING FACTORS  

AS BASIS FOR CREATING TOURISTIC DEMAND 

 

 

Summary 

 

 For many regions tourism is a foundation for development. That is the reason why 

for destination management it is crucial to develop competitiveness by building ad-
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vantages, that will stimulate demand for destinations. In the presented article the author 

presents factors of competitiveness of destinations and subsequently basing on a pre-

pared competitiveness model, presents results of conducted research pertaining to the 

influence of particular areas of the destination product for touristic demand. The gath-

ered material allowed the verification of the hypothesis of significance of secondary 

demand resulting from recommendations of other people. At the same time however 

doubts remain concerning natural resources and national heritage as key factors creating 

primary demand and issues of relatively greater influence of secondary demand created 

by firms by such factors as: accommodation and gastronomic infrastructure or transport.  

 

Translated by Maciej Dębski 
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PRODUKT TURYSTYCZNY A RYNKI ŹRÓDŁOWE  
– PRZEKSZTAŁCENIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  

PENANG W MALEZJI POD WPŁYWEM TURYSTYKI 
PRZYJAZDOWEJ Z ARABII SAUDYJSKIEJ 

Wprowadzenie 

 Celem artykułu jest określenie zmian, jakie dokonują się w produkcie tury-
stycznym Penang pod wpływem odmiennych preferencji zbiorowości wysyłają-
cej. Artykuł opiera się na statystykach publikowanych przez Malezyjski Urząd 
ds. Turystyki (Tourism Malaysia), statystykach Światowej Organizacji Turysty-
ki (UNWTO), dostępnej literaturze przedmiotu dotyczącej turystyki w Malezji 
oraz turystyki obywateli krajów Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej, a także 
na wynikach badań terenowych prowadzonych przez autorkę na wyspie Penang 
w lipcu 2003 oraz 2010 roku. W badaniach oparto się na wywiadach kwestiona-
riuszowych pogłębionych (z menedżerami hoteli, pracownikami sektora tury-
stycznego i samymi turystami) oraz obserwacji uczestniczącej jawnej i ukrytej. 
Prowadzenie badań w tym samym obszarze w odstępie siedmiu lat umożliwiło 
porównanie produktu z czasów „przed” i „po” zdominowaniu rynku przez oby-
wateli Arabii Saudyjskiej.  
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1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza Malezji 

 Malezja to jeden z najbogatszych i najlepiej rozwiniętych krajów Azji.  
W 2010 roku PKB na mieszkańca wynosił 14700 USD. Główne gałęzie gospo-
darki stanowiły: przemysł i górnictwo (36%), rolnictwo i rybołówstwo (13%), 
oraz handel i usługi (51%). W usługach zatrudnionych jest ponad 51% ludno-
ści1. Sektor turystyczny wytwarza 15,8% PKB i jego udział w PKB kraju z roku 
na rok staje się coraz wyższy2. Ustrój państwowy Malezji określany jest jako 
federacyjna wielopartyjna monarchia konstytucyjna3. Kraj zamieszkuje około 
20 mln ludności, z czego ponad połowę stanowią Malajowie, ok. 24% Chińczy-
cy, 11% ludy endogeniczne, 7% Hindusi, a ok. 11% przedstawiciele pozosta-
łych grup etnicznych (w tym: Wietnamczycy, Filipińczycy oraz imigranci  
z Kambodży)4. W Malezji zamieszkują również potomkowie rodzin malajsko-
hiszpańskich i malajsko-portugalskich. W statystykach odnotowywani są oni 
zazwyczaj jako Malajowie5.  
 Religią państwową Malezji jest islam hadhari bazujący na doktrynie isla-
mu sunnickiego. W islamie hadhari duże znaczenie przypisywane jest następu-
jącym czynnikom: zdobywanie wiedzy religijnej, dobre administrowanie kra-
jem, ciężka, uczciwa praca oraz tolerancja dla innych6. We wszystkich stanach 
Malezji islam traktowany jest jako nierozerwalna część tożsamości narodowej. 
Społeczność muzułmańska podlega prawu szariatu7. Islam wyznawany jest 
przez około 60% populacji, a pozostałe religie to: buddyzm (ok. 19%), chrześci-
jaństwo (ok. 9%), hinduizm (ok. 6%), konfucjonizm, taoizm i inne religie chiń-

                                                 
1  www.cia.gov/library/publications, 2012. 
2  Word Travel and Tourism Council, 2011. 
3  EIU (2001), Malaysia and Brunei. Country profile 2001, The Economist Intelligence 

Unit, London. 
4  www.cia.gov/library/publications, 2012. 
5  A. Dłużewska, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, WUW, 

Warszawa 2009. 
6  J. Nagata, How to be Islamic without being an Islamic state: contested models of devel-

opment in Malaysia, w: Islam, globalization and post modernity, red. A.S. Ahmed, H. Donnan, 
Routledge, London and New York 1994, s. 63–90. 

7  J. Nagata, Religious correctness and the place of Islam In Malaysia`s economic policies, 
w: Culture and capital: the shaping of capitalism in Eastern Asia, red. T. Brook, H.V. Luong, 
University of Michigan 1997, s. 79–101.  
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skie (ok. 3%)8. Do lat 70. XX wieku kultura Malezji cieszyła się opinią bardzo 
liberalnej i tolerancyjnej, podkreślana była zwłaszcza gościnność i otwartość 
Malajów oraz wysoka pozycja kobiet w porównaniu do innych krajów muzuł-
mańskich. Kobiety malajskie nigdy nie zasłaniały twarzy i zazwyczaj nie przy-
krywały włosów9. Narodowym strojem kobiet malajskich był wayang kulit10. 
 Kształt islamu zmienił się diametralnie w latach 70. XX wieku, kiedy za-
częła upowszechniać się idea jedności państw muzułmańskich. Przejawy kon-
serwatyzmu obserwowane były zwłaszcza w środowisku klasy średniej. Kobie-
ty malezyjskie zaczęły bardzo literalnie traktować wskazania Koranu11. Przy-
kładem jest nakaz przykrywania włosów niepraktykowany w tradycyjnych stro-
jach Malezji. Kobiety powszechnie noszą dziś islamski hidżab lub chustę przy-
krywającą włosy i szyję (nazywaną lokalnie tudung). Strój, który ma być ele-
mentem łączącym wszystkie muzułmanki świata, zupełnie wyparł tradycyjny 
malajski wayang kulit12. Coraz wyraźniej podkreślana jest wyższość islamu nad 
innymi religiami, nasiliło się też zachowanie radykalne w malezyjskim rzą-
dzie13. 

2. Turystyka w Malezji 

 Ze względu na dużą powierzchnię Malezji, zróżnicowany charakter walo-
rów turystycznych oraz odmienny stosunek do turystyki reprezentowany przez 
władze poszczególnych stanów, turystyka rozwija się w stopniu nierównomier-
nym14. Najlepiej zagospodarowane turystycznie są sułtanaty: Kedah (Archipe-
lag Langkawi), Terengganu (wyspy Perhentian Besar), Johor i Pahang, stany 

                                                 
8  J.V. Jesudason, State legitymacy, minority political participation, and ethnic conflicts In 

Indonesia and Malaysia, w: Social cohesion and conflicts prevention in Asia: managing diversity 
trough development, red. N.J. Coletta, T.G. Lim, The World Bank, Washington 2001, s. 65–98.  

9  S. Yaapar, Negotiating identity in Malaysia: Multi-cultural society, Islam, theatre and 
tourism, “Asian Journal of Social Science” 2005, nr 20(3), s. 351–360. 

10  J. Kennedy, History of Malaya, S. Abdul Majeed &Co, Kuala Lumpur 1993. 
11  J. Nagata, The impact of Islamic revival (dakwah) on the religious culture of Malaysia, 

w: Religion, values and development in Southeast Asia, red. B. Matthews, J. Nagata, Institute of 
Southeast Asian Studies, Singapore 1987, s. 37–50.  

12  A. Dłużewska, Społeczno-kulturowe…, op. cit. 
13  S. Yaapar, Negotiating…, op. cit., s. 473–485. 
14  H.K. Din, Indigenization In tourism development. Some constraints and possibilities,  

w: Pacific rim tourism, red. M. Opperman, CAB International, Wallingford 1997, s. 76–81. 
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Sarawak i Sabah na wyspie Borneo, Terytorium Federalne Kuala Lumpur, stan 
Malakka oraz królestwo Penang, którego dotyczy niniejszy artykuł.  
 Penang – obok Archipelagu Langkawi – jest najstarszym w Malezji, naj-
silniej rozwiniętym ośrodkiem turystyki stacjonarnej15. Stan Penang położony 
jest na wyspie o powierzchni 1031 m2 i liczy 1,3 miliona mieszkańców. Posiada 
zarówno walory istotne dla turystyki krajoznawczej (walory kulturowe i histo-
ryczne Georgetown, tradycyjne wioski rybackie, świątynie buddyjskie, hindu-
skie i inne), jak i walory istotne w turystyce wypoczynkowej (długą linię brze-
gową, piaszczyste plaże, wysoką temperaturę wody i powietrza, bogactwo tro-
pikalnej przyrody). Turystyka stacjonarna ma wielokrotnie charakter aktywny  
– wypoczynek na plaży urozmaicany jest uprawianiem sportów wodnych. Na 
terenie wyspy znajduje się również park narodowy oraz rezerwat leśny Teluk 
Bahang (roślinność tropikalna)16. 
 Intensywny rozwój turystyki w Malezji nastąpił w latach 1996–2000 pod-
czas Siódmego Planu Narodowego (The Seventh National Plan). Inwestycje  
w sektorze turystycznym wyniosły wówczas odpowiednio: 505 ml USD w 1999 
roku, 10 ml USD w 2000 roku oraz 12 ml USD w roku 2001. W kolejnym, 
Ósmym Planie Narodowym, rozwój sektora turystycznego zajął również ważne 
miejsce, zmieniła się jednak strategia promocji oraz rynki docelowe. W Penang 
poczyniono liczne inwestycje zarówno w czasie siódmego, jak i Ósmego Planu 
Narodowego. Siódmy Plan Narodowy dotyczył jednak zagospodarowania  
w aspekcie turystyki krajoznawczej i wypoczynkowej indywidualnej (obiekty 
hotelowe o średniej pojemności poniżej 100 osób), podczas gdy w ósmym sku-
piono się na zagospodarowaniu strefy przybrzeżnej wyspy (turystyka wypo-
czynkowa, plażowa) nastawionej na obsługę turystów masowych (obiekty hote-
lowe o pojemności powyżej 500 osób)17. 
 Malezja, w tym również Penang, posiada podobne walory naturalne, jak 
inne kraje położone w regionie Azji Południowo-Wschodniej mające dostęp do 
morza (Tajlandia, Indonezja czy Filipiny), stąd też charakter turystyki wypo-
czynkowej, a w rezultacie produkt turystyczny Penang był podobny do produk-
tu innych krajów regionu. Do końca XX wieku głównym rynkiem źródłowym 

                                                 
15  G. Musa, Tourism In Malaysia, w: Tourism in South and Southeast Asia: Issues and cas-

es, red. C.M. Hall, S. Page, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999, s. 144–156. 
16  A. Dłużewska, Społeczno-kulturowe…, op. cit.  
17  Tourism Malaysia 2011. 
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w zakresie turystyki urlopowej dla całego regionu była Europa Zachodnia, Sin-
gapur, Australia i Stany Zjednoczone (w przypadku Filipin), czyli tzw. kraje 
europejskiego kręgu kulturowego. Dotyczyło to również przyjazdów z Singapu-
ru – uczestnikami ruchu turystycznego byli w dominującej większości obywate-
le krajów Europy Zachodniej zatrudnieni w Singapurze na kontraktach. Naj-
ważniejszym czynnikiem różnicującym turystykę w krajach regionu była cena 
produktu turystycznego – ceny usług turystycznych w Malezji były zdecydowa-
nie wyższe niż w krajach sąsiednich.  
 Na skutek odmiennej polityki marketingowej poszczególnych krajów re-
gionu prowadzonej na początku XXI wieku rynki źródłowe znacznie się zróżni-
cowały. W przypadku Malezji istotnym czynnikiem decydującym o wyborze 
nowych rynków promocji turystycznej była idea jedności państw muzułmań-
skich, sytuacja polityczna początku XXI wieku (strach przed ekstremizmem 
muzułmańskim) oraz wzrost zainteresowania wyjazdami w celach wypoczyn-
kowych wśród obywateli krajów arabskich18. 

3. Turystyka z krajów arabskich 

 Region krajów Bliskiego Wschodu od 2000 roku uznawany jest za naj-
prężniej rozwijający się rynek turystyki wyjazdowej na świecie (tabela 1).  
W latach 2000–2010 odnotowano tu największy wzrost wyjazdów osiągający 
9,9%. Dla porównania dla Europy wskaźnik ten wynosi 2,5%, dla obydwu 
Ameryk – zaledwie 1,7%, a średnia światowa wynosi 3,4%. Turyści narodowo-
ści arabskiej odnotowywani są również przy okazji wyjazdów z krajów Afryki 
(niektórych), gdzie całościowy wskaźnik przyrostu wynosi 6,2% (drugi naj-
prężniej rozwijający się rynek źródłowy). Rzeczywisty udział turystów muzuł-
mańskich (arabskich) na rynku turystycznym jest jednak zdecydowanie więk-
szy, niż wskazują na to statystyki dotyczące regionów. Spowodowane jest to 
silną emigracją z krajów muzułmańskich, np.: do Francji, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Holandii czy Stanów Zjednoczonych. Choć w oficjalnych statysty-
kach osoby takie odnotowywane są jako obywatele kraju, którego paszport po-

                                                 
18  J.C. Henderson, Managing Tourism and Islam In Peninsular Malaysia, “Tourism Man-

agement” 2003, nr 24(4), s. 447–456; A. Dłużewska, Preferences and motivations of tourist form 
Muslim countries and promotion of the image of Malaysia, “International Journal of Tourism and 
Travel” 2008, nr 1(2), s. 1–9. 
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siadają, w praktyce kierują się jednak odmiennymi preferencjami turystycznymi 
niż pozostali obywatele tego kraju. 
 

Tabela 1  

 

Turystyka zagraniczna wyjazdowa z podziałem na regiony 

 
 Międzynarodowe wyjazdy turystyczne 

(mln) 
Udział 
w 2010 

(%) 

zmiana 
(%) 

zmiana 
(%) 

 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010  2009/2008 2010/2009 
Świat 435 528 675 798 917 882 940 100 - 3,8 6,6 
Europa 250,7 303,4 389,4 450,8 507,5 479,7 496,1 52,8 - 5,5 3,4 
Azja  
i Pacyfik 

58,7 86,1 113,9 152,7 182,3 178,8 197,4 21,0 - 1,9 10,4 

Ameryka 
Płn. i Płd. 

99,3 108,5 130,8 136,5 151,5 146,3 154,4 16,4 - 3,4 5,5 

Bliski 
Wschód 

8,2 9,3 14,0 23,0 31,9 32,7 36,0 3,8 2,7 10,2 

Afryka 9,8 11,6 15,0 19,6 25,8 25,8 27,5 2,9 - 0,1 6,5 
Region 
nieokreślony 

7,8 8,7 11,4 15,5 18,6 18,6 28,5 3,0 - - 

Źródło: UNWTO 2011. 

 
 
 Do początku XXI wieku publikacje akademickie dotyczące regionu Bli-
skiego Wschodu i krajów arabskich skupiały się na problematyce recepcji tury-
stycznej, ekonomicznej opłacalności sektora, dysfunkcjach środowiskowych  
– dotyczyły zatem turystyki przyjazdowej. Informacje na temat turystyki  
z udziałem muzułmanów pojawiały się sporadycznie, zazwyczaj przy okazji 
innej problematyki: rekordów turystycznych (np. największy na świecie apar-
tament hotelowy w hotelu Hasdurbal Thalassa w Tunezji powstał z myślą  
o turystach z Arabii Saudyjskiej), artykułów o zamachach terrorystycznych (np. 
w czasie ataku bombowego w Sharm El Sheik w Egipcie w 2005 roku więk-
szość ofiar stanowili muzułmanie)19. Zainteresowanie krajami muzułmańskimi 
jako obszarem źródłowym pojawiło się, paradoksalnie, dopiero po 2001 roku, 
kiedy wiele krajów muzułmańskich odnotowało spadek turystyki przyjazdowej 
z Zachodu – powodowany lękiem przed ekstremizmem. Słusznie dostrzeżono 

                                                 
19  A. Dłużewska, Preferences…, op. cit.  
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wówczas w regionach muzułmańskich istotny rynek źródłowy, który może wy-
pełnić lukę po turystach zachodnich, a czasem nawet ich zastąpić. 
 Podobnie jak turyści z krajów europejskich, tak i turyści z krajów muzuł-
mańskich przy podejmowaniu wyborów turystycznych kierują się określonymi 
przesłankami. Dotyczy to również turystyki niereligijnej. J. Henderson podkre-
śla, że podróżowanie (nie tylko w celach pielgrzymkowych) jest obowiązkiem 
muzułmanów. Powinni oni odwiedzać świat, aby poznać „piękno dzieła stwo-
rzenia”20. Wskazanie to dotyczy jednak wyłącznie mężczyzn. Kobiety mają za 
zadanie pilnować domowego ogniska.  
 W obrębie krajów arabskich występują oczywiście istotne różnice doty-
czące praktycznej interpretacji tego wskazania, a są one powodowane: zamoż-
nością obywateli, obwiązującymi przepisami, tradycją podróżowania wynikają-
cą z doświadczeń historycznych itd. A. Dłużewska21 wśród najważniejszych 
determinantów określających rynek turystyki z krajów muzułmańskich wymie-
nia: schedę po krajach kolonialnych (przejęcie stylu podróżowania po kraju, 
który kolonizował dany obszar), poczucie „bycia mile widzianym” (szczególnie 
istotne po 2001 roku, kiedy turystów muzułmańskich w wielu obszarach trak-
towano jak potencjalnych terrorystów), liberalizm legislacyjny odwiedzanego 
kraju, bezpieczeństwo, patriotyzm religijny oraz modę. Turyści muzułmańscy, 
wybierając miejsce spędzenia urlopu, preferują zazwyczaj takie, gdzie oni sami 
– a nie obowiązujące prawo – będą decydować o tym, czy można spożywać 
alkohol, czy kobiety muszą zasłaniać twarz itd. Występowanie islamu w danym 
kraju jest z kolei istotne w przypadku podróży kobiet oraz poznawania „piękna 
dzieła stworzenia”. Kraje muzułmańskie należą do Daar ar islam, jak najbar-
dziej odpowiadają zatem tej filozofii. 

4. Turystyka z Arabii Saudyjskiej 

 Królestwo Arabii Saudyjskiej jest najbardziej konserwatywnym z wszyst-
kich państw islamu na świecie. Arabia Saudyjska to miejsce święte dla wszyst-
kich wyznawców Allacha. Znajduje się tu zarówno Medyna, która jest miej-

                                                 
20  J.C. Henderson, Managing Tourism and Islam In Peninsular Malaysia, “Tourism Man-

agement” 2003, nr 24(4), s. 447–456. 
21  A. Dłużewska, Preferences …, op. cit. s. 1–9. 
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scem narodzin proroka Mahometa, jak i Mekka będąca celem pielgrzymek sta-
nowiących jeden z filarów wiary (obowiązek każdego muzułmanina). Inne reli-
gie nie są w Arabii Saudyjskiej tolerowane. Każdy, kto odwiedza Arabię Sau-
dyjską, musi w pełni podporządkować się islamowi22. Obowiązuje tu katego-
ryczny zakaz eksponowania symboli innych religii (za naruszenie prawa uzna-
wane jest np. noszenie medalika lub małego krzyża), prawnie zabronione jest 
obchodzenie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, natomiast wszystkich 
obowiązuje przestrzeganie postu w miesiącu ramadan. Nielicznie przybywają-
cych tu cudzoziemców (np. pracowników ambasad) w równym stopniu, co 
miejscowych obowiązuje surowe prawo szariatu: kategoryczny zakaz przeby-
wania w jednym pomieszczeniu osób niespokrewnionych różnej płci (np. na 
bankietach dyplomatycznych), spożywania alkoholu, publicznego okazywania 
sobie czułości, odpowiedni strój itd.23  
 Arabia Saudyjska cieszy się niechlubną opinią sponsora licznych zama-
chów terrorystycznych na świecie. O królestwie mówi się również w aspekcie 
łamania praw kobiet. Kobiety saudyjskie do dziś w pełni podporządkowane są 
kurateli męskiego opiekuna (ojca, męża, brata lub kogoś z dalszej rodziny  
w przypadku braku tej bliższej). Zgoda opiekuna wymagana jest przy pobiera-
niu nauki, ewentualnym podejmowaniu pracy zawodowej (jedynie w zawodach 
przeznaczonych dla kobiet), zawieraniu związku czy np. przy podejmowaniu 
jakiejkolwiek aktywności turystycznej. Dopiero 25 września 2011 roku król 
Abdullah dał kobietom prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach do 
parlamentu – głos oddawany jest jednak za zgodą i aprobatą męskiego opieku-
na. Do dziś kobiety saudyjskie nie mają prawa prowadzenia samochodu. Przy 
wyjściu z domu zmuszone są nakładać czarną, luźną abaję (przykrywającą ciało 
do kostek) oraz dokładnie zasłonić włosy. Wiele kobiet dodatkowo zakłada 
zasłonę na twarz, czarne skarpety (by nie pokazać kostek), rękawiczki oraz 
ciemne okulary. Nad odpowiednim strojem czuwa policja moralności24. 
 Charakter podróży turystycznych obywateli Arabii Saudyjskiej warunko-
wany jest obowiązującymi w kraju przepisami (np. kobiety nie mogą podróżo-
wać samotnie), nie bez znaczenia jest jednak ogólnie panująca w świecie moda 

                                                 
22  H.R. Dammer, J.S. Albanese, Comparative Criminal Justice Systems, 2010, s. 106 
23  Denied dignity: systematic discrimination and hostility toward Saudi Arabia citizens, 

“Human Rights Watch” 2009, s. 1–2 i 8–10. 
24  D.E. Long, Culture and Customs of Saudi Arabia, 2005 s. 66. 



Produkt turystyczny a rynki źródłowe – przekształcenia produktu… 357

na turystykę. Z roku na rok udział obywateli Arabii Saudyjskiej na rynku tury-
styki międzynarodowej jest większy. Przykładowo w 2005 roku za granicę wy-
jechało 4 403 000 mieszkańców, a w roku 2007– 4 817 000. Szybciej niż liczba 
wyjazdów rośnie skala wydatków turystycznych za granicą: w roku 2005 Sau-
dyjczycy wydali łącznie 4178 mln USD, a w 2007 roku – 6279 mln USD25. 
  Specyfika turystyki wyjazdowej z Arabii Saudyjskiej została zauważona 
już w 2003 roku, kiedy Światowa Organizacja Turystyki wydała specjalne 
opracowanie pt. Saudi Arabia Outbound Tourism26. Opracowanie to uwzględ-
niało charakter i wysokość wydatków na poszczególne składowe produktu tury-
stycznego (noclegi, rekreacja, zakup pamiątek, zwiedzanie) oraz sygnalizowało 
najważniejsze preferencje dotyczące miejsca wyjazdu. Przy wyborze destynacji 
turystycznej istotną rolę odgrywać miały takie elementy, jak: nowoczesność 
miejsca, obecność parków rozrywki dla rodzin, obecność centrów handlowych, 
bezpieczeństwo, występowanie islamu i bliskość morza. Wszystkie te elementy 
wchodzą w skład produktu turystycznego Penang. 

5. Produkt turystyczny Penang w 2004 roku 

 Kampania promocyjna Malezji na początku XXI wieku na rynkach za-
chodnich skierowana była do turysty ekskluzywnego. Należała ona do najbar-
dziej profesjonalnych, a zarazem najskuteczniejszych kampanii prowadzonych 
przez ministerstwa turystyki na świecie27. Główne hasło, a zarazem koncepcja 
wizerunku skupiała się na bogactwie i wielorakości walorów turystycznych, 
różnorodnych do tego stopnia, że „odwiedzając jeden kraj, turysta może się 
poczuć jakby odwiedził całą Azję” – w ten sposób akcentowano zróżnicowanie 
etniczne i bogactwo kulturowe. W Malezji współistnieć miały praktycznie 
wszystkie kultury i religie azjatyckie, nawet te, które w krajach swojego pocho-
dzenia zostały zniszczone (hinduizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm). Malezja 
chwaliła się również niespotykanym bogactwem i zróżnicowaniem środowiska 
naturalnego28.  
                                                 

25  Rachunek satelitarny dla Arabii Saudyjskiej publikowany przez UNWTO nie uwzględnia 
późniejszych roczników (UNWTO, 2011). 

26  Podobne opracowania „narodowe” zostały poświęcone jedynie kilku krajom na świecie.  
27  A. Dłużewska, Społeczno-kulturowe…, op. cit.  
28  A. Dłużewska, Preferences…, op. cit.  
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 Produkt turystyczny Penang z 2003 roku w pełni odpowiadał takiemu wi-
zerunkowi. Turysta odwiedzający wyspę nastawiony był na wypoczynek na 
plaży (połączony z nurkowaniem i pływaniem łodzią), aktywny trekking  
w dżungli oraz zwiedzanie kolonialnej architektury Georgetown. W celu od-
wiedzenia świątyń innych religii organizowano powszechnie wycieczki fakulta-
tywne. Stałym punktem programu w niemal wszystkich hotelach były „wieczo-
ry malezyjskie” pokazujące kulturę i folklor mniejszości etnicznych. W tym 
okresie powstał także Park Narodowy Penang oraz liczne ogrody botaniczne  
i muzea.  
 Bazę noclegową w obszarach nadbrzeżnych stanowiły markowe hotele 
nastawione na obsługę turysty ekskluzywnego (np. Shangri La Resorts) zawsze 
położone przy samej plaży oraz nieduże obiekty typu guest house (kilka do 
kilkunastu pokoi) nastawione na obsługę turystów typu explorer – odwiedzają-
cych zazwyczaj kilka krajów regionu w czasie jednego pobytu. Przykładowo  
w miejscowości Batu Ferringi w 2003 roku istniało ponad 40 małych obiektów 
typu guest house oraz niespełna pięć hoteli ekskluzywnych29. Średnia długość 
pobytu wynosiła od 1 do 2 tygodni w przypadku turystów ekskluzywnych oraz 
poniżej 1 tygodnia w przypadku turystów typu explorer30. W miejscowości 
działały również liczne bary i restauracje dostosowane estetyką do gustu tury-
stów ekskluzywnych i typu explorer – zwykle nieduże i położone przy plaży. 
Ogromną wagę przywiązywano do tzw. nastroju miejsca (np. muzyki, oświetle-
nia, świec na stole itd.).  

6. Produkt turystyczny Penang w 2010 roku 

 Coraz bardziej liczącym się rynkiem źródłowym w Malezji, zwłaszcza  
w zakresie turystyki średnio- i długoterminowej, są kraje arabskie. Udział oby-
wateli tych krajów z roku na rok staje się coraz większy, podczas gdy udział 
turystów europejskich zmniejsza się. Inna jest również długość pobytu – Sau-
dyjczycy spędzają na Penang zazwyczaj powyżej 1 miesiąca, a zdarza się, że 
nawet dłużej. 

                                                 
29  Tourism Malaysia, 2004. 
30  Tourism Penang, 2004. 
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 W Penang w zakresie turystyki wypoczynkowej w strefie przybrzeżnej 
obywatele Arabii Saudyjskiej stanowią rynek dominujący31. Naturalną konse-
kwencją zmiany typu turystów są przeobrażenia struktury produktu turystycz-
nego sensu stricto i sensu largo. Szczególnie wyraziście uwidacznia się to  
w przypadku tzw. turystyki wypoczynkowej, „plażowej”. Obywatele Arabii 
Saudyjskiej przyjeżdżają do Penang z całymi rodzinami; są to przeważnie ro-
dziny wielodzietne. Ze względów religijnych i kulturowych potrzebują więcej 
prywatności niż turyści zachodni. W miejscu noclegu chcą być oddzieleni od 
innych gości – rezerwują kilka połączonych ze sobą pokoi lub najchętniej duże 
apartamenty. Wpłynęło to na zmianę proporcji pokoi, zwłaszcza w nowo wybu-
dowanych hotelach: mniej jest pokoi 2-osobowych, więcej apartamentów32. 
 Bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby turystów saudyjskich jest również 
powstanie licznych mieszkań z obsługą hotelową (sprzątanie, room service itd.), 
przeważnie zlokalizowanych w nowo wybudowanych apartamentowcach. Sau-
dyjczycy lubią hotele duże i nowoczesne – podkreśla to w ich oczach wysoką 
jakość pobytu. Nie oczekują, aby architektura hotelowa nawiązywała do trady-
cji lokalnych, nie mają potrzeby kontaktu z naturą.  
 Nowo powstałe budynki mają nawet powyżej 30 pięter i pozbawione są 
ogrodu. Duże hotele budowane są w miejscu dawnych guest housów. W 2010 
roku w Batu Ferringi działały już jedynie trzy guest housy przystosowane do 
obsługi explorerów, lecz i one wkrótce miały zostać wyburzone. Urząd Tury-
styki Penang wymienia co prawda ponad 30 guest houseów, które w 2010 roku 
miałby funkcjonować na wybrzeżu, jednak w rzeczywistości są to nieskatego-
ryzowane hotele o niskim standardzie, przystosowane do krótkiego pobytu go-
ści, w niczym nieprzypominające tego, co explorerzy rozumieją przez guest 
house. Turyści typu explorer w zasadzie z Penang zniknęli. 
 

                                                 
31  Dane pochodzące z hoteli w Batu Ferringi, 2011, badania własne. 
32  Tamże. 
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Tabela 2  

 

Przyjazdy do Malezji z wybranych krajów 

 

Kraj pochodzenia 2004 2005 2010 2009 
Zmiana 

2009/2010 
(%) 

Singapur 9,520,306 9,634,506 13042,04 12733,082 2,4 
Tajlandia  1,518,452 1,900,839 1458,678 1449,262 0,6 
Indonezja 789,925 962,957 2506,509 2405,360 4,2 
Chiny 550,241 352,089 113,261 1019,76 10,8 
Brunei 453,664 486,344 1124,406 1061,357 5,9 
Japonia 301,429 340,027 415,881 396,746 5,1 
Wielka Brytania 204,409 240,030 429,965 435,091 - 1,2 
Australia 204,053 265,346 580,695 533,382 8,9 
Tajwan 190,083 172,456 211,143 197,869 6,7 
Indie 172,966 225,789 690,849 589,838 17,1 
USA 145,094 151,354 232,965 228,571 1,9 
Południowa Korea  91,270 158,177 264,052 227,312 16,2 
Niemcy 53,783 59,344 130,896 128,288 2,0 
Arabia Saudyjska 39,432 53,682 86,771 77,082 12,6 
Kanda 32,822 31,167 91,701 88,080 4,1 
Francja 32,562 40,473 11,175 110,054 1 
Szwecja 25,960 32,408 48,971 49,509 - 1,1 
Zjednoczone Emi-
raty Arabskie  

21,161 29,606 25,645 22,108 16,0 

Włochy 20,036 21,561 47068 46,352 1,5 
RPA 16,511 16,381 26,395 23,556 12,1 
Kuwejt 12,063 11,506    
Dania 11,884 11,681 24,869 25,916 - 4,0 
Finlandia 11,303 13,172 21,355 20,912 2,1 
Norwegia 9,437 9,823 22,773 22,487 1,3 
Rosja 6,627 8,386 32075 29202 9,8 
Turcja 6,127 6,673 9149 8265 10,7 
razem 15,703,406 16,431,055 24,557 196 23 649 196 3,9 

Źródło: Immigration Department of Malaysia, 2011. 

 
 
 Saudyjczycy nie mają również zwyczaju spędzania czasu w małych restau-
racjach położonych przy plaży – posiłki są im dostarczane bezpośrednio do 
apartamentów (w miejscu publicznym kobieta nie mogłaby zdjąć zasłony  
z twarzy). Ze względów ekonomicznych z Penang znikają więc również małe 
nadmorskie restauracje. Doskonale rozwinął się natomiast sektor pamiątkarski 
oraz szeroko rozumiany sektor handlu i usług. W Penang wybudowano liczne 
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centra handlowe oraz centra rozrywki dla rodzin. Dodatkowo turystów przycią-
gać mają odpowiednie festiwale. O ile w kilku pierwszych latach XXI wieku 
organizowano powszechnie festiwale kulturowe, o tyle teraz ich miejsce zastą-
piły festiwale zakupów (np. moda muzułmańska)33. 
 Turyści saudyjscy nie uprawiają turystyki krajoznawczej i aktywnej (np. 
spacery w parkach narodowych), natomiast bardzo chętnie spędzają czas na 
plaży. Nie mają zwyczaju zażywania kąpieli morskich ani opalania się, korzy-
stają jednak ze sportów motorowych – powszechnie pożyczają quady i skutery 
wodne. Bardzo popularne jest paralotniarstwo – do osób oferujących takie usłu-
gi codziennie ustawiają się kolejki chętnych. Z usług korzystają również kobie-
ty, cały czas mając na sobie tradycyjną abaję. 
 Dla zbiorowości przyjmującej obecność turystów z Arabii Saudyjskiej 
wydaje się jednoznacznie pozytywna: podwyższa dochodowość sektora, 
zmniejszając jednocześnie dysfunkcje społeczno-kulturowe powodowane za-
chowaniem turystów zachodnich.  
 Saudyjczycy bardzo chętnie nawiązują kontakt z turystami zachodnimi  
– poszukują w zasadzie pretekstów do rozmowy (nawet zapytania o godzinę). 
Dla wielu jest to jedyna okazja kontaktu z „innym”. Wyniki badań wskazują, że 
zależy im na tym, by w kraju, w którym czują się u siebie (w kraju muzułmań-
skim) spotykać nie tylko turystów muzułmańskich, co nobilituje ich podróż  
i czyni ją naprawdę „międzynarodową”. Odczucia turystów zachodnich były 
jednak negatywne – obecność Saudyjczyków w dużym stopniu zniechęcała 
pozostałych, np. na plaży czuli się bardzo niezręcznie. 

Uwagi końcowe 

  Badania porównawcze prowadzone w Penang w 2003 i 2010 roku wskazu-
ją na ogromną transformację produktu turystycznego tego regionu. W 2003 
roku produkt turystyczny Penang odpowiadał gustom turystów ekskluzywnych  
i turystów typu explorer. Infrastruktura turystyczna nadbrzeżnych miejscowości 
tworzona była przez kameralne hotele i restauracje różniące się nie tyle stylem, 
ile standardem i ceną. Atrakcyjność turystyczna budowana była na walorach 
kulturowych i środowiskowych. 

                                                 
33  Tourism Penang 2004, 2011. 
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 W roku 2010 produkt turystyczny spełniał standardy turystyki masowej, 
wyeliminowane zostały natomiast elementy produktu właściwe dla turystyki 
ekskluzywnej i indywidualnej (małe hotele, nadmorskie restauracje itd.). Na 
pierwszy plan wysunęły się walory wypoczynkowe. Wysoka cena pobytu na tle 
innych ofert krajów azjatyckich (np. Tajlandii) sprawia jednak, że produkt nie 
cieszy się zainteresowaniem wśród masowych turystów europejskich (tabela 2). 
Władze regionu oraz podmioty odpowiedzialne za promocję turystyczną nasta-
wiają się obecnie na turystów chińskich (ze względu na niskie wymagania doty-
czące standardu pobytu i relatywnie wysoki budżet przeznaczany na podróże) 
oraz przede wszystkim na turystów arabskich (zwłaszcza z Arabii Saudyjskiej), 
dla których fakt, że Malezja jest krajem muzułmańskim, stanowi dodatkowy 
argument decydujący o wyborze destynacji. Z założenia turyści saudyjscy zain-
teresowani są turystyką masową. W związku z orientacją rynkową na potrzeby 
turystów saudyjskich z Penang zupełnie zniknęły elementy produktu atrakcyjne 
dla turystów ekskluzywnych i typu explorer, co wpływa na istotne obniżenie 
atrakcyjności turystycznej dla tej grupy turystów, a w konsekwencji dla Euro-
pejczyków w ogóle. Doprowadzi to z pewnością do dalszego wzrostu turystyki 
z Arabii Saudyjskiej (i innych krajów Zatoki Perskiej) oraz znikania turystyki  
z krajów zachodnich.  
 Oddzielnym problemem, nieuświadamianym przez zbiorowość przyjmują-
cą, jest zmiana rodzimych wzorów kulturowych Panang na rzecz konserwatyw-
nych wzorów krajów Zatoki Perskiej, które przez lokalną ludność odczytywane 
są jako wzory religijne, a zatem „jedyne słuszne”. Negatywną konsekwencją 
zmiany typu turystów są zatem dysfunkcje społeczno-kulturowe.  
 
 

TRANSFORMATIONS OF PENANG (MALAYSIA) TOURISM PRODUCT  

AS INFLUENCED BY THE SOURCE MARKET – THE SAUDI ARABIA 

ARRIVALS CASE 

 

 

Summary 

 

 The article threats about the transformation within the tourism product, as influ-

enced by different source market. The article is based on UNWTO, Malaysia and Pe-

nang Tourism Authorities statistics, aviable literature about tourism in Malaysia and 
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tourism activities of Muslim Countries citizens (eg. Arab Peninsula), and field research, 

done by the author in Penang (semi categorized interviews with hotel managers and 

tourists, participant observation). The research was done on July 2003 and July 2010 

what made possible the comparative analysis of tourism product before and after the 

domination of the market by Saudi Arabia citizens.  
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KULTURA OBSŁUGI JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI 
ZAKŁADÓW HOTELARSKICH NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU 

Wprowadzenie 

 Podejście do klienta, indywidualna uwaga, wrażliwość i zachowania em-
patyczne to tylko niektóre komponenty wysokiej jakości obsługi stanowiącej  
o wartości oferowanego produktu i optymalizacji jego użyteczności dla nabyw-
cy. Szeroko rozumiana obsługa klienta stwarza dziś szczególną szansę wypra-
cowania przez firmę niepowtarzalnych cech odróżniających ją od konkurencji1. 
Wynika to z faktu, że podstawowa usługa hotelowa oferowana jest z reguły na 
poziomie powszechnie przyjętych standardów, a wszelkie jej technologiczne 
udoskonalenia bardzo szybko przechodzą w sferę produktu podstawowego  
i podlegają implementacji przez konkurencję. Dlatego też wydaje się, że klu-
czowe znaczenie w rywalizacji rynkowej odgrywają dziś: zasoby ludzkie, za-
chowania pracowników, które budują i kształtują zaufanie, i pozytywny wize-
runek organizacji. Obsługa klienta, stanowiąc niematerialny element produktu 
hotelowego, staje się istotnym czynnikiem wyróżniającym obiekt i stanowią-
cym o jego wyborze przez klienta. Trudno bowiem skopiować zachowania 
ludzkie, w tym predyspozycje personelu hotelowego, które często bywają uwa-
runkowane cechą własną osobowości czy indywidualną zdolnością pracowni-

                                                 
1  K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, 

PWE, Warszawa 2003, s.  292. 
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ków. Wreszcie sam proces obsługi trudno poddać automatyzacji i standaryzacji 
ze względu na wysoce personalny charakter usług hotelarskich i ich swoistą 
kontaktowość, która przejawia się w licznych relacjach interpersonalnych mają-
cych miejsce podczas procesu świadczenia. Trudno wreszcie powtórzyć w ten 
sam sposób proces usługowy, który uwarunkowany jest wieloma czynnikami 
natury subiektywnej, co w konsekwencji powoduje swoistą trudność w skopio-
waniu i implementacji wielu rozwiązań z zakresu szeroko pojętej obsługi klien-
ta na płaszczyznę działań konkurencji.  

1. Cel i zakres opracowania 

 Specyfika usług hotelarskich powoduje, że emocjonalne zróżnicowanie 
doświadczeń wynikające z ich konsumpcji w sposób szczególny warunkuje jej 
wartość w percepcji klienta. Kluczową rolę w tej sferze odgrywa szeroko pojęta 
obsługa gościa, a w szczególności takie jej kluczowe determinanty, jak: posta-
wa i zachowanie personelu, jego umiejętności czy cechy osobowości itp. Jak 
dowodzi literatura przedmiotu, sprawianie klientom satysfakcji poprzez wła-
ściwą obsługę popłaca, klienci wydają bowiem do 10% więcej za taki sam pro-
dukt, któremu towarzyszy lepsza obsługa, mówią o tym 10–12 osobom (o złych 
doświadczeniach z obsługi mówią ok. 20 osobom), a zła obsługa sprawi, że 
91% klientów odejdzie od organizacji2. Klient zadowolony to często klient lo-
jalny, który generuje dla organizacji największy zysk, istnieje bowiem zależ-
ność między wzrostem lojalności a wzrostem dochodów organizacji3. Stąd też 
najważniejszymi generatorami wartości w organizacji są m.in.: jakość obsługi 
klienta, kompetencje, doświadczenie i kultura personelu4. 
 W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania, że w obliczu dynamicznie 
zmieniających i ewoluujących potrzeb ludzkich, w dobie niebywałej konkuren-
cji rynkowej i szerokiej implementacji nowoczesnych technologii w branży 
hotelarskiej bezpośredni kontakt usługowy pozostaje kluczowym obszarem 

                                                 
2 K. Leland, K. Bailey,  Obsługa klienta, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa 1999,  

s. 19. 
3  J. Ząbek, T. Sikora, Satysfakcja i lojalność. Istota i trendy percepcji klientów w zmienia-

jącym się otoczeniu organizacji, „Marketing i Rynek” 2011, nr 8, s. 5. 
4   Tamże, s. 6. 
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walki o klienta. Wynika to z faktu, że ocena jakości kształtowana jest głównie 
w sferze emocjonalnej odbiorcy, a jej przewodnią determinantą pozostaje sze-
roko pojęta kultura obsługi gościa hotelowego.  
 W niniejszym opracowaniu odniesiono się do źródeł wtórnych, dokonując 
krytycznej analizy literatury przedmiotu. 

2. Specyfika procesu usługowego w hotelarstwie 

 Jedną z rzeczy wspólnych dla wszystkich firm oraz ludzi obsługujących 
klientów powinno być, że prezentują oni prawdziwie przyjazne nastawienie do 
klienta, które przekazuje jednoznaczny komunikat, iż to klient i jego potrzeby 
stają się najważniejszym wyróżnikiem pracy zespołu obsługowego5. Natomiast 
najistotniejszym działaniem, w które szczególnie powinno angażować się 
przedsiębiorstwo hotelowe, jest moment, w którym dochodzi do interakcji mię-
dzy pracownikiem a gościem6. Każda taka interakcja to dla gościa istotny mo-
ment będący ogniwem łańcucha doświadczeń7. Im większa ekspozycja pracow-
nika w kontakcie usługowym, im częściej wchodzi on w bezpośrednie relacje  
z gościem, tym większe znaczenie ma sposób wykonywania przez niego pracy, 
na który szczególny wpływ mają jego indywidualne predyspozycje czy cechy 
osobowości8.  
 W tym świetle kontakt usługowy nabiera dla przedsiębiorstwa hotelowego 
niebywałego znaczenia, stając się swoistą chwilą prawdy, w której zarówno 
łatwo o sukces, jak i porażkę organizacji9. Zazwyczaj te krótkie działania lub 
natychmiastowe relacje mają długotrwały wpływ na odbiór poziomu obsługi 
przez klienta10.  

                                                 
5  K. Leland, K. Bailey,  Obsługa klienta…, op. cit., s. 11. 
6  W.B. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2006, s. 23. 
7  Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wy-

dawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006, s. 15. 
8  H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, 

Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 178. 
9  W.B. Martin, Zarządzanie jakością obsługi…, op. cit., s. 23. 
10  K. Leland, K. Bailey,  Obsługa klienta…, op. cit., s. 13. 
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 Pozytywna chwila prawdy pozyskuje nabywcę dla organizacji, dlatego też 
należałoby aktywnie włączyć usługodawcę w poszukiwanie podczas procesu 
usługowego takich momentów, które staną się doskonałą okazją do zdobycia 
zaufania klienta i jego lojalności. Do takich okazji należą m.in.11: 

 odbieranie telefonu – właściwa formuła witająca, ton głosu, modulacja 
itp.; 

 kontrolowanie wyrazu twarzy i innych elementów mowy ciała podczas 
kontaktu z klientem; 

 reakcja na skargi i zażalenia klientów; 
 umiejętność oferowania alternatywnych rozwiązań w sytuacji, gdy nie 

można dać klientowi dokładnie tego, czego potrzebuje.  
 Na pracownikach pierwszej linii, a w szczególności na pracownikach służ-
by parterowej i recepcji, zogniskowana jest odpowiedzialność za kształtowanie 
pozytywnego wizerunku hotelu w świadomości gościa. Gość zapamięta przede 
wszystkim twarze tych, którzy obsługują – twarze, które wyrażają określone 
emocje, bardziej niż materialną obudowę usługi12. Nie bez znaczenia pozostaje 
tu także umiejętność kreowania przez pracowników tzw. dobrego pierwszego 
wrażenia, bowiem okazuje się, że często podczas pierwszych chwil kontaktu 
jesteśmy wnikliwie oceniani przez klienta13.  
 Stworzenie atmosfery gościnności14, koncentracja na gościu oraz jego po-
trzebach, wrażliwość czy zrozumienie to tylko niektóre cechy i działania perso-
nelu hotelowego mające sprawić, by gość czuł się osobą ważną i oczekiwaną 
przez hotelarza, zwłaszcza że goście hotelowi często czują się wyobcowani  
w nowym miejscu, nowym środowisku. Doświadczając zamieszkania poza wła-
snym domem, oczekują stworzenia warunków choćby zbliżonych do warunków 
domowych. 
 Analizując trendy społeczne w turystyce, zauważono, że coraz większa 
grupa klientów pragnie być traktowana szczególnie i otrzymać od usługodawcy 

                                                 
11  Tamże. 
12  W. Łopaciński, Jakość tkwi w szczegółach – czyli czy opłaca się szkolić doświadczony 

personel hotelu, „Hotelarz” 2009, nr 4, s. 37. 
13  A.M. Sabath, Savior-vivre w biznesie, Amber, Warszawa 2002, s. 16. 
14  Gościnność w literaturze przedmiotu definiowana jest m.in. jako zespól uprzejmych, 

przyjaznych i serdecznych zachowań związanych z przyjmowaniem gości, charakterystyczny dla 
określonego kręgu geograficzno-kulturowo-społecznego. J. Piasta, Marketing w hotelarstwie. 
Podręcznik praktyczny, wyd. Jacek Piasta-Doradztwo, Warszawa 2007, s. 370.  
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coś więcej niż standard – oczekuje szczególnej wartości dodatkowej, u podstaw 
której stoi spełnienie coraz bardziej osobistych, zróżnicowanych i zindywidu-
alizowanych potrzeb powiązanych m.in. z potrzebą szacunku, uznania czy pre-
stiżu15. Co więcej, literatura przedmiotu dowodzi, że goście przywiązują się do 
hotelu, który – obok elementarnych potrzeb – zaspokaja przede wszystkim ich 
potrzeby społeczne, uznania czy samorealizacji16. Należy się tu odnieść do zło-
żonej natury satysfakcji, którą w dużej mierze może warunkować umiejętność 
zaspokojenia przez usługodawcę potrzeb wyższego rzędu, dostarczając gościom 
niezwykłych i unikatowych doświadczeń w tym względzie. Klienci bowiem 
potrzebują być lubiani i akceptowani, szanowani i traktowani szczególnie przez 
usługodawcę17. Współczesny klient chce czuć się ważny i wartościowy, chce, 
aby go podziwiano i chwalono18. Klient ten chce się samorealizować, spełniać 
swoje ambicje i marzenia. Dlatego też wychodzenie naprzeciw potrzebom gości 
hotelowych, a zwłaszcza potrzebom szacunku, uznania czy afiliacji, w sposób 
istotny wpływa na ich poczucie godności, wartości, obraz samego siebie czy 
samoocenę. Podnosi to wartość doświadczeń z konsumpcji usług i wpływa na 
ich ostateczną ocenę. 
 Istotną rolę w tym względzie będzie odgrywać obsługa nabywcy,  
a zwłaszcza obecność concierge’a w hotelu – osoby która zajmuje się bezpo-
średnią obsługą gościa. Concierge poznaje potrzeby, uwagi i zażalenia gości, 
koncentruje się na osobistej realizacji ich życzeń, często w zakresie większym 
niż tego oczekiwali, udziela informacji, doradza, jest przygotowany do nawią-
zania kontaktu z każdym klientem, co sprawia, że goście odczuwają troskę ho-
telu o siebie i standard świadczonych usług19. W kontekście powyższych roz-
ważań usługa concierge’a ma istotny wpływ na kształtowanie konkurencyjnej 
pozycji hotelu – prezentuje bowiem wizerunek firmy progresywnej, dbającej  
o dobro swoich klientów20. 

                                                 
15  M. German, Turyści wybierają luksus, „Wiadomości Turystyczne”, wydanie specjalne, 

czerwiec 2010, s. 12; N. Scott, E. Laws & P. Boksberger,  The Marketing of Hospitality and 
Leisure Experiences, “Journal of Hospitality Marketing & Management” 2009, 18:2-3, s. 99. 

16  M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2010, s. 42. 
17  B. Tracy, Psychologia sprzedaży, wyd. MT Biznes, Warszawa 2007, s. 77. 
18  Tamże, s. 77 i 78. 
19   E. Mitura, E. Koniuszewska, Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie, wyd. Difin, 

Warszawa 2006, s. 84. S. Bortniak, Concierge – współczesny symbol gościnności, ABC Inwesty-
cji Hotelowych 2009–2010, s. 47. 

20  Tamże. 
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3. Wymagane cechy i predyspozycje personelu hotelowego 

  Literatura przedmiotu dowodzi, że w firmach usługowych w znacznym 
stopniu jakość świadczonych usług determinowana jest przez umiejętności  
i postawę pracowników tworzących usługę21. Nastawienie klientów do firmy 
bardzo często zależy od tego, jak zostali oni potraktowani przez pracowników 
oraz w jaki sposób i w jakim stopniu obsługa hotelu pomogła im zaspokoić ich 
potrzeby.  
 

Tabela 1  

 

Wybrane cechy pracowników branży hotelarskiej 

 
l.p. Cechy psychofizyczne Zdolności intelektualne Inne uzdolnienia i cechy 
1. odporność na zmęczenie  spostrzegawczość elokwencja 
2. odporność psychiczna, 

odporność na stres 
podzielność uwagi 
 

sprawność manualna 
 

3. dobry stan zdrowia umiejętność koncentracji umiejętności negocjacji 
4. miła aparycja, właściwa 

prezencja 
umiejętność podejmowa-
nia szybkich i trafnych 
decyzji  

umiejętność aktywnej 
sprzedaży 

5. uczciwość, życzliwość, 
uprzejmość  

dobra pamięć 
 

umiejętność logicznego 
rozumowania 

6. systematyczność, dobra 
organizacja pracy 

 umiejętność zwięzłego 
formułowania wniosków 

7. odpowiedzialność, poczucie 
obowiązku, zdyscyplinowa-
nie 

 łatwość uczenia się języ-
ków obcych 

8. stabilność emocjonalna, 
opanowanie, cierpliwość 

  

Źródło: H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Funkcjonowanie…, op. cit., s. 126–128. 

 
 
 Dlatego też od pracowników branży hotelarskiej, mimo że nie jest to wy-
móg obligatoryjny w sensie przepisów prawno-administracyjnych, wymaga się 
określonych kwalifikacji, szczególnych predyspozycji psychofizycznych, inte-
lektualnych i innych uzdolnień (tabela 1). Tym bardziej że w swojej pracy pra-

                                                 
21 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001,  

s. 194. 
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cownicy liniowi spotykają się z różnymi nabywcami, każdy z nich jest indywi-
dualnością, ma swoje preferencje, uprzedzenia, przyzwyczajenia i nawyki22. 
Postrzegają oni obsługę we własny, indywidualny, emocjonalny, a bywa, że 
także irracjonalny – można rzec samolubny i całkowicie ludzki – sposób i tak 
naprawdę liczy się tylko to postrzeganie23. W literaturze przedmiotu wielokrot-
nie podkreśla się strategiczną rolę klienta w formułowaniu oceny wyświadczo-
nych mu usług24.  
 Zawód hotelarza jest zatem zawodem szczególnym, specyficznym i aby 
wykonywać swoją pracę właściwie, potencjalny pracownik musi posiadać cały 
zespół ściśle określonych cech i umiejętności.  
 Ze względu na długotrwałą ekspozycję pracowników liniowych w procesie 
świadczenia oraz liczne interakcje z różnymi klientami, kluczową determinantą 
dla utrzymania optymalnego poziomu obsługi wydaje się być swoista pasja do 
zawodu, prawdziwe zaangażowanie, które przekłada się na entuzjazm i auten-
tyczność okazywane w procesie obsługi gościa hotelowego. Jak podkreślają 
praktycy hotelarstwa, żaden dbający o klientów hotelarz nie powierzy odpowie-
dzialnych zadań osobie, która nie czuje powołania do wykonywania tego zawo-
du25. Gościnność i chęć świadczenia usług ma być naturalną serdecznością, 
swoistym odruchem bezwarunkowym, ma być pewną spontanicznością mającą 
odbicie w nieustającej gotowości służenia gościowi26.  

4. Etyka i kultura a jakość procesu usługowego  

 Termin „etyka” oznacza ogół norm i wartości uznanych w danej zbioro-
wości za właściwe, czyli takie, które powinny kierować ludzkim zachowa-
niem27. Przestrzeganie zasad etyki w firmach nie tylko nie sprzeciwia się bizne-
sowi, ale skutecznie wspiera maksymalizację wartości zarówno dla klienta, jak  

                                                 
22  P. Dominik, Rozpoznać gościa, czyli hotelowe typy, „Hotelarz” 2009, nr 5,  s. 54. 
23  Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów…, op. cit., s. 18. 
24  N. Scott, E. Laws & P. Boksberger,  The Marketing of Hospitality…, op. cit., s. 101. 
25  R. Węglarz, Z doświadczeń hotelarza i wykładowcy, „Hotelarz” 2011, nr 8, s. 39. 
26  Tamże. 
27  E. Mitura, E. Koniuszewska, Ekonomika i organizacja pracy…, op. cit., s. 61. 
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i dla przedsiębiorcy28, daje bowiem poczucie zaufania i buduje reputację firmy. 
Wbudowanie zasad etyki i moralności w system funkcjonowania współczesne-
go przedsiębiorstwa winno stać się niepodważalnym aksjomatem29. Nieetyczne 
przedsiębiorstwo ma niewielkie szanse na sukces, a ignorowanie problemów 
etycznych prowadzi zazwyczaj do upadku firmy30.  
 Ranga zawodu hotelarza, specyfika branży i charakter wyświadczanych 
usług powodują, że na szczególne miejsce wysuwa się problem etyki zawodo-
wej i poczucia odpowiedzialności31. Sytuacja ta stworzyła potrzebę opracowa-
nia indywidualnego zbioru zasad postępowania w postaci Kodeksu etyki hotela-
rza, który uwzględnia liczne aspekty organizacji pracy i określa stosunki  
w wielu relacjach, w tym m.in. w relacji hotelarz – gość hotelowy, personel  
– dyrekcja, zarząd – personel hotelowy, personel – personel, hotel – konkuren-
cja, hotel – środowisko naturalne i inne32. W relacjach hotelarz – gość hotelowy 
wśród wielu priorytetów i norm postępowania zdefiniowano m.in. wykonywa-
nie obowiązków służbowych fachowo, według jak najlepszych wzorców zawo-
dowych z wykorzystaniem najbardziej pozytywnych cech osobowych oraz kul-
tury osobistej33.  
 Kultura osobista pracownika jawi się zatem jako bardzo wartościowa ce-
cha, która zasługuje na szczególną uwagę kierownictwa hotelu. Człowiek kultu-
ralny bowiem szanuje godność osobistą oraz prawa innych ludzi, jest dobrze 
wychowany, obyty, tolerancyjny i wolny od uprzedzeń, utrzymuje dobre i pozy-

                                                 
28  J. Otto, Marketing relacji…, op. cit., s. 264. 
29  Tamże. 
30 Tamże. 
31  Cz. Witkowski, Hotelarstwo. Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, War-

szawa 2002 s. 25. Pojęcie  etyki zawodowej odnosi się głównie do norm postępowania określonej 
grupy zawodowej, w tym znaczeniu etyka zawodowa (opisana w kodeksie etyki zawodowej) staje 
się etyką normatywną starającą się opisać m.in. cele etyczne zawodu, normy postępowania, wzór 
osobowy pracownika i inne.  H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Funkcjonowanie przedsiębior-
stwa…, op. cit., s. 182. 

32   Kodeks etyki hotelarza został opracowany przez Polską Izbę Hotelarstwa, na ten temat 
szerzej: E. Mitura, E. Koniuszewska, Ekonomika i organizacja pracy…, op. cit., s. 63–68. 

33  Tamże, s. 63. 
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tywne stosunki z innymi ludźmi34. Podstawowymi elementami kultury osobistej 
są35:  

 walory intelektualne człowieka;  
 walory etyczne; 
 wrażliwość emocjonalna; 
 właściwe postępowanie i zachowanie się w różnych sytuacjach;  
 otwartość na kontakty z innymi ludźmi; 
 dbałość o wygląd i inne. 

 Z pojęciem kultury osobistej łączy się pojęcie savior-vivre’u, czyli zasad 
dobrego wychowania, znajomości form towarzyskich36. Jako pojęcie szersze 
savoir-vivre to swoista sztuka życia, do której niezbędne są m.in.: ogłada, dobre 
wychowanie, dobre maniery. Savoir-vivre wymaga m.in.: znajomości i prze-
strzegania protokołu, konwenansu, etykiety, do której potrzebna jest kultura 
osobista, a także kultura współżycia rodząca dobre obyczaje oraz dobre zacho-
wania37.  
 Przestrzeganie zasad dobrego wychowania, dobrych manier czy form to-
warzyskich pozwala m.in. na skuteczną i korzystną współpracę, nawiązywać  
i podtrzymywać udane i długotrwałe kontakty, a także wspomagać własny roz-
wój38. Kamieniami węgielnymi współczesnych form zachowania stają się zro-
zumienie, gotowość do pomocy, tolerancja oraz akceptacja, a fundamentem  
– szacunek dla drugiego człowieka39. Kiedy usługodawcę charakteryzuje przy-
jazne nastawienie do klienta, to w sposób naturalny zaczyna kształtować się 
partnerstwo, a klient czuje się doceniony przez firmę40. Ponadto specyfika ob-
cowania zespołów ludzkich w hotelarstwie, wykonujących zadania usługowe 
dla innych ludzi, powoduje, że szczególnego znaczenia nabiera nie tylko szacu-
nek dla klienta, ale także szacunek dla współpracowników, który powinien wy-

                                                 
34  H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 180,  

a także: Słownik wyrazów obcych, WNPWN, Warszawa 1996, s. 621. 
35  H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 183 

–184. 
36  Słownik wyrazów obcych, …, op. cit., s. 996. 
37  S. Krajski, Kultura osobista i savoir-vivre, www.prasa.wiara.pl/doc/610528.Kultura-

osobista-i-savoir-vivre, 15.09.2011. 
38  E. Mitura, E. Koniuszewska, Ekonomika i organizacja…, op. cit., s. 201. 
39  I. Wolff, Szkoła współczesnego savoir-vivre’u, Wyd. Delta, Warszawa 2004, s. 13. 
40  K. Leland, K. Bailey,  Obsługa klienta…, op. cit., s. 14. 
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różniać „specjalistów od gościnności”41. Tymczasem pracownicy, którzy spo-
tkali się z grubiaństwem w pracy, zamiast skupić się na swoich zadaniach, czę-
sto żalili się kolegom, rozważali, jak następnym razem zareagują na uwagi, 
potrzebowali czasu, by się uspokoić, częściej chodzili na zwolnienia, a część  
z nich zmieniła pracę42.  
 Stąd przestrzeganie zasad savoir-vivre’u zarówno w kontekście relacji  
z klientami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi może być postrzegane jako jed-
no z narzędzi wspomagających sukces rynkowy przedsiębiorstwa.  
 Człowiek posiadający kulturę osobistą niejako naturalnie przyjmuje filozo-
fię savoir-vivre’u, a wybierając określone rozwiązania, będzie podpierał się 
jego zasadami43. Tymczasem człowiek pozbawiony kultury osobistej będzie 
ignorował tę filozofię i zasady lub będzie przyjmował je tylko na określony 
czas i to wyłącznie ze względów pragmatycznych (bo np. wymaga tego szef lub 
okoliczności biznesowe)44. Savoir-vivre w wykonaniu takiej osoby będzie jedy-
nie sztuczną i martwą etykietą45. Przykładowo w literaturze branżowej wyeks-
ponowano niepożądane sytuacje, które mają miejsce podczas nieobecności 
przełożonego, do których należą m.in.: zbyt głośne rozmowy między pracowni-
kami słyszane przez gości hotelowych, niecenzuralne słownictwo, zbyt swo-
bodne rozmowy z klientami, spowolniona reakcja w wykonywaniu zadań, opie-
szałość w udzielaniu błyskawicznej odpowiedzi gościom czy zbyt długie ocze-
kiwanie gości na obsługę46. Tymczasem za takim lekceważeniem zasad grzecz-
ności stoi absolutny brak dbałości o innych47. 
 Jest też różnica między grzecznością naturalną (wpojoną od dzieciństwa), 
a tą wyuczoną (kurtuazyjną), nabytą w drodze szkoleń i treningów pracownika. 
Różnice między nimi mogą się ujawnić w warunkach stresu i zmęczenia, kiedy 
to „natura” może wziąć górę w kształtowaniu relacji z klientami48. Wśród naj-

                                                 
41   S. Bortniak, Między nami hotelarzami, „Hotelarz” 2009, nr 2, s. 26;  P. Dominik, Tam 

gdzie są ludzie, rodzą się konflikty, „Hotelarz” 2009, nr 10, s. 40. 
42 R. Bożek, Tylko grzecznie, „Zwierciadło” 2011, nr 9, s. 78. 
43  S. Krajski, Kultura osobista…, op. cit. 
44  Tamże. 
45  Tamże. 
46  S. Bortniak, Pod nieobecność szefa, „Hotelarz” 2009, nr 1, s. 22. 
47  R. Bożek, Tylko grzecznie, op. cit., s. 79. 
48  H. Górska-Warsewicz, E. Świstak, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 180. 
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częstszych nieprawidłowości w obsłudze gościa hotelowego wyróżnia się 
m.in.49: 

 smutek, brak uśmiechu; 
 zły humor, negatywne nastawienie; 
 obojętność; 
 niewłaściwą prezencję; 
 nadmierną gestykulację; 
 arogancję; 
 ironię. 

 Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że kultura obsłu-
gi gościa jest swoistą sztuką służenia klientowi, której nadrzędnym celem bę-
dzie zrozumienie i optymalne zaspokojenie jego potrzeb w taki sposób, aby czuł 
się on osobą szczególną, ważną i wyjątkową dla organizacji50. Owa kultura 
obsługi będzie przede wszystkim pochodną kultury osobistej bezpośrednich 
wykonawców usługi, którzy – przyjmując filozofię savoir-vivre’u – w każdej 
sytuacji (zwłaszcza trudnej, nietypowej, nieoczekiwanej) postępują zgodnie  
z jego zasadami. Obsługa w takim wykonaniu będzie wyznacznikiem najwyż-
szej jakości. 

5. Implikacje dla kadry menedżerskiej  

 Chcąc zwiększyć atrakcyjność swojej oferty, hotelarze powinni inwesto-
wać w podwyższanie poziomu obsługi klienta, bowiem w warunkach silnej 
konkurencji czynnik ten szczególnie decyduje o zdobyciu przewagi konkuren-
cyjnej firmy51. Kompleksowe podejście do obsługi klienta pozwala na stworze-
nie swoistego systemu troski o gościa, którego celem będzie głównie satysfak-
cja klientów i ich dowartościowanie dzięki umiejętnemu i profesjonalnemu 
postępowaniu52.  
 Mając świadomość roli i wagi komponentu ludzkiego w kształtowaniu  
i doskonaleniu jakości usług hotelarskich, menedżerowie powinni istotną wagę 

                                                 
49  Tamże. s. 185. 
50  Tamże, s. 184.  
51  K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców…, op. cit., s. 312. 
52  Tamże. 
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przywiązywać do predyspozycji pracowników i ich cech osobowościowych, 
ogniskując się na kompetencjach kluczowych w tej sferze. Coraz częściej doce-
nia się znaczenie dobrych manier i uprzejmości w miejscu pracy. Wysokie wy-
dają się koszty złego zachowania, a wielu problemów można uniknąć, stosując 
podstawowe zasady etykiety, dobrego wychowania, co ma kolosalne znaczenie 
w kształtowaniu i umacnianiu pozytywnych relacji międzyludzkich zarówno 
wewnątrz organizacji, jak i względem klientów zewnętrznych.  
 Wysoka kultura osobista, dobre wychowanie to jedne z najważniejszych 
cech współczesnego kandydata na pracownika w branży usługowej. Zauważal-
ny jest wzrost świadomości w tym względzie, bowiem na rynku pracy obserwu-
je się coraz większe zainteresowanie szkoleniami m.in. z zakresu savoir-vivre’u 
czy protokołu w biznesie, które istotnie podnoszą konkurencyjność zawodową 
kandydatów53. W praktyce coraz częściej liczą się cechy osobowości i sposób 
bycia nowo zatrudnionych pracowników, niż to, co kandydat potrafi zrobić  
w pierwszych dniach pracy54.  
 Należy jednak z całą świadomością podkreślić, że – obok doboru persone-
lu pod względem predyspozycji osobowościowych i ich cech indywidualnych  
– ważną rolę w kształtowaniu jakości obsługi odgrywają kwalifikacje pracow-
nika (merytoryczne przygotowanie), szkolenia, motywacja itd.55 Fakt ten ozna-
cza, że umiejętność pozyskania, utrzymania oraz motywowania personelu  
o najwyższych umiejętnościach, predyspozycjach oraz kwalifikacjach jest jed-
nym z czynników wzrostu wartości współczesnego przedsiębiorstwa i ma za-
sadniczy wpływ na możliwość zaoferowania przez firmę obsługi o najwyższym 
poziomie.  

Uwagi końcowe  

 W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym o wysokim 
stopniu industrializacji i mechanizacji, w erze informatycznej w wielu branżach 
kontakt bezpośredni zastępują interakcje za pomocą mediów elektronicznych. 
Tymczasem siła bezpośredniej relacji i interpersonalnego oddziaływania istot-

                                                 
53 R. Bożek, Tylko grzecznie…, op. cit., s. 79.  
54  Tamże, s. 78. 
55  Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, WN PWN, Warszawa 2006, s. 224.  
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nie wpływa i różnicuje emocje klienta, a kultura osobista i dobre maniery stają 
się ich głównymi wyznacznikami. Dla hotelarzy stwarza to niebywałą możli-
wość i sposobność, by moment bezpośredniego kontaktu z gościem przeprowa-
dzić w sposób optymalny w kontekście potrzeb nabywcy – tym samym dostar-
czając mu wyjątkowych wartości emocjonalnych, które są niewidoczne i niema-
terialne, ale w percepcji nabywcy istotnie powiększają wartość usługi56. Taka 
obsługa prawdopodobnie sprawi, że gość chętnie wróci do tego samego miej-
sca, będzie je rekomendował i stanie się swoistym adwokatem firmy, tym bar-
dziej że literatura dowodzi, iż decyzje zakupowe klientów są dziś emocjonal-
ne57. Wielokrotnie podkreślano, że sposób traktowania klientów ma kluczowe 
znaczenie przy podejmowaniu przez nich decyzji o kontynuowaniu zakupów58.  
 Człowiek w hotelarstwie jawi się zatem jako główny podmiot działania, 
ale zarazem jego psychika i ciało stają się przedmiotem oddziaływania59, stąd 
swoistym podsumowaniem dla niniejszych rozważań niech będzie myśl, że 
hotelarstwo jest branżą szczególną, branżą, która jest tworzona przez ludzi (to 
człowiek wytwarza usługi hotelarskie) dla ludzi60. Uznając zatem personel za 
czynnik sprawczy, nabywców należałoby uznać za czynnik warunkujący ową 
sprawczość61. Komponent ludzki odgrywa tu zatem strategiczną rolę. 
 
 

                                                 
56  B. Tracy, Psychologia sprzedaży…, op. cit., s. 71. 
57  Tamże, s. 81. 
58  J. Otto, Marketing relacji…, op. cit., s. 187. 
59  B. Marciszewska, S. Miecznikowski, Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój turystyki 

w regionie, w: Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie, Warszawa 2003, s. 81–82. 

60  J. Piasta, Marketing…, op. cit., s. 326. 
61  K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 128. 
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THE CULTURE OF THE SERVICE AS A FACTOR OF THE 

COMPETITIVENESS OF HOTEL COMPANIES IN TODAY'S MARKET 

 

 

Summary 

 

 In the face of intense diversification of human needs, direct contact service seems 

to be an important area of creating competitive advantage of hotel companies, because 

quality assessment is shaped primarily in sphere of customer emotions, and its leading 

determinant appears to be widely understood the culture of service. 

 This article aims to show the role and importance of the culture of service as a key 

determinant of the competitiveness of hotel companies on the market today. In the 

realities of enterprises, lots of companies increasingly recognize the importance of good 

manners and politeness in their business activity. The costs of bad behavior seem to be 

particularly high. Many problems can be avoided by applying the basic principles of 

etiquette, good manners, that build and strengthen positive relationships both within the 

organization and with its external customers. 

 Therefore, to enhance the competitiveness, hospitality managers should 

continually invest in improving level of service, paying significant attention to the 

suitability of employees and their personality traits that largely determine broadly 

defined the culture of service, focusing on key competencies in this area.  

 This action will create a unique system of the genuine concern of the customer, 

whose goal will be the final customer satisfaction and his appreciation, and the result 

will be to develop of some unique features that distinguish hotel from the competition. 

 

Translated by Aleksandra Grobelna 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

MAREK GRZYBOWSKI 
Akademia Morska w Gdyni 

MARKETING MIASTA NA RYNKU TURYSTYCZNYM. STUDIUM 
PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE GDYNI 

Wprowadzenie 

 Marketing miast i regionów rozwinął się jako forma komunikacji z szero-
ko pojętym otoczeniem społecznym. W przypadku miast w wielu sytuacjach 
jest to zespół działań marketingowych mających na celu wzmocnienie pozycji 
miasta w regionie i świecie na rynku biznesowym i politycznym. W odniesieniu 
do przedsiębiorstw cele marketingu są jasne, bo chodzi o dotarcie z produktem 
do określonych rynków docelowych, utrzymanie się na nich w perspektywie 
strategicznej, zapewnienie określonym grupom oczekiwanych korzyści i uzy-
skanie przez firmy założonych profitów. W tym celu wykorzystuje się najczę-
ściej standardowy zespół środków wspomaganych coraz częściej działaniami  
o charakterze niestandardowym (jak np. product placement). W działaniach 
wizerunkowych wykorzystuje się coraz szerszą paletę narzędzi komunikacji  
z otoczeniem marketingowym. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę cel działa-
nia, w którym chodzi o wyrobienie pozytywnych opinii i skojarzeń z miastem  
i jego ofertą (często nazywaną produktami turystycznymi).  
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1. Gdynia – charakterystyka podmiotu marketingu turystycznego 

 Gdynia stanowi przykład miasta, które powstało w wyniku decyzji poli-
tycznej. Po uzyskaniu dostępu do morza Rzeczpospolita Polska potrzebowała 
swobodnego dostępu do rynków międzynarodowych. Brak własnej infra-
struktury portowej i trudności, jakie stwarzano w porcie Wolnego Miasta Gdań-
ska sprawiły, że w na początku lat 20. XX wieku rozpoczęto budowę portu 
morskiego, a wraz z nim miasta. Decyzja Sejmu RP o budowie portu i miasta 
wywołała w Polsce nie tylko ogromny entuzjazm, ale również pozwoliła na 
skumulowanie w jednym miejscu wielkiej energii aktywności i przedsię-
biorczości1. Od samego początku Gdynia, sąsiednie Orłowo i Oksywie stały się 
atrakcyjnym miejscem turystycznym. Obok portu powstawały „z niczego” całe 
dzielnice, których mieszkańcy w krótkim czasie przekształcili rybacką wioskę 
w 100-tysięczne miasto. W środku miasta i na jego obrzeżach powstały w okre-
sie międzywojennym pensjonaty i wille. Zabudowane zostały nadmorskie rejo-
ny Gdyni i Orłowa. Na Górze Kamiennej powstała dzielnica willowa, a pod nią 
stojąca do dzisiaj Riwiera, obecnie Klub Marynarki Wojennej. Morski charakter 
Gdyni wykorzystany został do rozwoju żeglugi przybrzeżnej i przewozu letni-
ków kutrami na Półwysep Helski. W usługach turystycznych Gdynia stała się 
konkurentem Sopotu i Gdańska. Rozwinęła się dalekomorska żegluga pasażer-
ska. Niestety polskie transatlantyki zostały zbudowane głównie w celu obsługi 
ruchu emigracyjnego do Ameryki Północnej i Południowej. Turyści morscy 
stanowili margines wśród licznej rzeszy emigracji opuszczającej Polskę za 
chlebem2. W Gdyni szeroko rozwinęło się żeglarstwo spopularyzowane przez 
gen. Mariusza Zaruskiego oraz harcerzy i elity skupione w Polskim Związku 
Żeglarskim.  
  Drugi etap dynamicznego rozwoju przeżywała Gdynia w latach 60. i 70., 
kiedy szybko rozwijał się przemysł portowy, stoczniowy i rybołówstwo. Obec-
nie miasto o powierzchni 136 km2 liczy ponad 247 tys. mieszkańców3. Dzięki 

                                                 
1  M. Grzybowski, Port morski – budowanie marki firmy na rynku globalnym B2B (na 

przykładzie portu w Gdyni), w: Marketing przyszlości. Trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 63 
–70. 

2  M. Grzybowski, Powstanie muzeum emigracji, „Polska Gazeta Transportowa” 2010, nr 
31, s. 3. 

3  Gdynia w liczbach, www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby/101_.html, 22.06.2011.  
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rozwojowi nowych branż przemysłowych (produkcja urządzeń klimatyzacyj-
nych), usług (elektronika i informatyka, turystyka, bankowość, ubezpieczenia, 
szkolnictwo wyższe) i handlu (przetwórstwo, transport i spedycja) Gdynia jest 
na Pomorzu wciąż ważnym ośrodkiem gospodarczym. W drugiej połowie lat 
90. XX wieku i pierwszym 10-leciu XXI wieku Gdynia zmieniała swoje oblicze 
i kontakty. O potencjale ekonomicznym miasta świadczy fakt, że funkcjonują tu 
oddziały wszystkich najbardziej renomowanych banków polskich. Tu powstał 
jeden z pierwszych w Polsce oddziałów Citibanku, a Bank Nordea ma tu swoją 
polską centralę. Z wizerunkowego punktu widzenia duże znaczenie ma to, że 
Gdynia jest bazą Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej oraz NATO. 
Miasto jest też znaczącym ośrodkiem akademickim – działa tu dziewięć wyż-
szych uczelni, w tym dwie Akademie Morskie. Tu swoje siedziby mają wszyst-
kie liczące się linie żeglugowe i firmy spedycyjne zajmujące się spedycją mor-
ską. W basenie żeglarskim funkcjonują wszystkie ważniejsze polskie kluby 
żeglarskie. Gdynia jest też liczącym się na Bałtyku portem dla linii żeglugo-
wych zajmujących się turystyką morską4.  
 Międzynarodowe kontakty Gdyni mają nie tylko charter biznesowy – mia-
sto współpracuje z 15 miastami siostrzanymi z całego świata i jest aktywnym 
członkiem Związku Miast Bałtyckich. Uczestniczy również w wielu projektach 
międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym  
z ważniejszych jest Baltic Cruise Project5. Do Gdyni prowadzi jedna z niewielu 
na Bałtyku autostrad morskich (Gdynia–Karlskrona Sea Motorway), która łączy 
miasto ze Szwecją i regionem Blekinge poprzez port w Karlskronie6. Gdynia za 
swoją działalność została doceniona przez Komisję Środowiska Naturalnego, 
Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy, które nagrodziło miasto następującymi wyróżnieniami: w 1996 
roku Flagą Honorową, w 1998 roku Tablicą Honorową7. W roku 2002 Rada 
Europy przyznała Gdyni swoje najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Europy. Wy-
różnienia te zostały przyznane Gdyni w uznaniu za jej aktywność na arenie 

                                                 
4  M. Grzybowski, Gdynia, Gdańsk Popular with Cruise Ships, Weekly Newsmagazine, 

“The Warsaw Voice”, 14.10.2009, s. 19.  
5  M. Grzybowski, Marketing regionów. Baltic Cruise – studium przypadku z Regionu Mo-

rza Bałtyckiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Wyd. Nauk. Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 311–322. 

6  M. Grzybowski, Promem bliżej do Karlskrony, „Nadmorski Przegląd Gospodarczy” 
2011, nr 5(107), s. 17.  

7  Punkt Informacji o Miastach Siostrzanych Gdyni, „Czytelnia Miejska”, 10.06.2009. 
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międzynarodowej m.in. w takich dziedzinach, jak: współpraca z miastami sio-
strzanymi, aktywne członkostwo w organizacjach europejskich, organizacja 
imprez gospodarczo-politycznych, kulturalno-sportowych i innych o zasięgu 
europejskim, propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku lokalnym, 
działalność o wymiarze europejskim organizacji pozarządowych. 
 Atutem Gdyni jest dobra skomunikowanie z krajem za pośrednictwem 
Trasy Kwiatkowskiego, obwodnicy Trójmiasta i autostrady A1. W porcie mor-
skim zaplanowano budowę nowego terminalu promowego zdolnego przyjmo-
wać jednocześnie trzy jednostki pasażerskie. W roku 2009 zmodernizowano 
regularne połączenie z Helsinkami, które umożliwia nie tylko przewóz towa-
rów, ale również pasażerów8. Niedaleko portu morskiego planuje się urucho-
mienie przy lotnisku wojskowym portu lotniczego przeznaczonego do obsługi 
cargo oraz general aviation9. Istotne znaczenie z punktu widzenia oferty tury-
stycznej ma rewitalizacja dworca kolejowego w Gdyni, która przystosuje go do 
obsługi ruchu według najwyższych standardów europejskich, a jednocześnie 
przywróci mu dawne oblicze postmodernistyczne10.  
 Gdynia postrzegana jest więc jako miasto dynamiczne i aktywne w róż-
nych obszarach rynkowych. Ten dynamizm dostrzegany jest w różnych gre-
miach, dzięki czemu rankingi atrakcyjności inwestycyjnej miast sytuują Gdynię 
na czołowych miejscach, a według banków, Gdynia należy do klientów o naj-
większej wiarygodności finansowej.  

2. Otoczenie konkurencyjne rynku turystycznego Gdyni 

 Otoczenie konkurencyjne rynku turystycznego Gdyni można podzielić na 
trzy najważniejsze grupy: 

1. Otoczenie bliższe, na które składają się miasta: Sopot, Oliwa, Gdańsk 
oraz miejscowości i ich okolice położone wokół Zatoki Gdańskiej wraz 
z Półwyspem Helskim. 

                                                 
8  M. Grzybowski, Finnlines Launches New Ferry Routes, Weekly Newsmagazine, “The 

Warsaw Voice”, 21.07.2009, s. 18.  
9  M. Grzybowski, Węzeł lotniskowy dla Kaszub. Porty, cargo, usługi lotnicze, „Polska Ga-

zeta Transportowa” 2008, nr 27, s. V. 
10  M. Grzybowski, Rewitalizacja Gdyni Głównej, „Polska Gazeta Transportowa” 2010, nr 

51–52, s. 7.  
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2. Otoczenie regionalne bliższe, gdzie głównymi konkurentami są: Ko-
ciewie i Kaszuby oraz Malbork, a po uruchomieniu autostrady A1 rów-
nież Toruń.  

3. Otoczenie regionalne dalsze – Region Morza Bałtyckiego wraz z poło-
żonymi tu miastami i portami.  

 Ad. 1. Gdańsk ma istotną przewagę konkurencyjną nad Gdynią swoją 
ponadtysiącletnią historią, Głównym Miastem (zwanym nieprawidłowo na wzór 
Warszawy – starówką) z Muzeum Morskim, Muzeum Narodowym, Muzeum 
Archeologicznym i Muzeum Bursztynu, liczącymi się zabytkami sakralnymi 
(Bazylika Mariacka) oraz atrakcyjną ofertą targową (Targi Bursztynu, Jarmark 
św. Dominika) i kulturalną (Festiwal Dobrego Humoru, Festiwal Szekspirow-
ski). Tutaj znajduje się również Stocznia Gdańska i Muzeum Solidarności  
– miejsce, do którego dążą wszyscy turyści. W Zielonej Bramie ma swoje biuro 
Lech Wałęsa, co zauważają wszyscy odwiedzający wybrzeże nad Motławą, 
zmierzając do wyróżniającego się Żurawia – unikalnego zabytku sztuki budo-
wania dźwigów portowych. Niecodziennym wydarzeniem są zawsze koncerty 
organowe w katedrze w Oliwie oraz koncerty carillonowe w Ratuszu Głównego 
Miasta. W Oliwie na znacznym obszarze leśnym 120 ha usytuowane jest Zoo, 
gdzie znajduje się również plac zabaw dla dzieci („Małe Zoo”) umożliwiający 
obcowanie z udomowionymi zwierzętami. W Gdańsku atrakcją turystyczną jest 
możliwość zakupu oryginalnych wyrobów z bursztynu wykonanych w pracow-
nikach gdańskich artystów i rzemieślników. Gdańsk jest również celem turysty-
ki biznesowej i zdrowotnej. Ośrodkiem łączącym z turystyką są Międzynaro-
dowe Targi Gdańskie, jak również konferencje związane z tematyką morską 
(np. Transport Week, Baltic Container Conference, Baltic Ro-Ro & Ferry Con-
ference). Tutaj też odbywają się imprezy żeglarskie i sportowe, które przyciąga-
ją liczne rzesze kibiców. W wybudowanej na granicy Gdańska i Sopotu hali 
Ergo Arena tylko w 2011 roku odbyły się Mistrzostwa Europy w Tenisie Sto-
łowym i Finał Ligi Światowej w Siatkówce, występowali Sting i Chris Botti, 
odbyło się 25-lecie pracy artystycznej Cezarego Pazury itd. Ważne konferencje 
biznesowe mają miejsca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz 
w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, gdzie również odbywają się ostatnio 
spotkania związane z polską prezydencją w Unii Europejskiej, takie jak Euro-
pejski Dzień Morza.  
 Cały wachlarz atrakcji – zarówno sportowych, jak i kulturalnych – czeka 
na turystę w Sopocie. Do tych ostatnich można zaliczyć liczne imprezy w Ope-
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rze Leśnej (m.in. Toptrendy, Sopot Festival) i unikalne w polskiej kulturze wy-
darzenie – festiwal Dwa Teatry poświęcony prezentacji radiowej i telewizyjnej 
sztuki teatralnej. Dla miłośników sportu nieobce są nazwy takich imprez, jak 
Orange Prokom Open, Żeglarski Puchar Świata w Match Racingu oraz Żeglar-
skie Mistrzostwa Świata w Klasie Mikro. Sopot to wreszcie specyficzny klimat 
z kawiarniami, klubami i pubami oraz niepowtarzalnym „Monciakiem”. Dla 
zwolenników tradycji jest Grand Hotel, a nowoczesności – Sheraton, w których 
odbywają się liczne przedsięwzięcia biznesowe i kulturalne, a w okresie prezy-
dencji również spotkania polityków.  
 Miasta i miejscowości położone nad Zatoką Gdańską oferują cały pakiet 
atrakcji stanowiący konkurencję dla turystycznej oferty Gdyni, co w wielu 
przypadkach w sposób istotny zmienia mapę popytu na usługi turystyczne  
w najbliższym otoczeniu miasta. Tym bardziej że Gdynia postrzegana jest jako 
miasto drogie, choć z badań wynika, że koszty wyżywienia i mieszkania  
w Gdyni i w miejscowościach Zatoki Gdańskiej latem niewiele się różnią.  
 Ad 2. Dla Gdyni otoczenie regionalne bliższe stanowią Kociewie i Kaszu-
by oraz Malbork, a po uruchomieniu autostrady A1 również Toruń. Kaszuby  
i Kociewie mają tak oryginalną ofertę, że trudno ją porównywać z ofertą Gdyni. 
Jeziora i lasy w tych regionach mają tak urokliwy charakter, że dla osób, które 
preferują wypoczynek z dala od miasta, Gdynia może być jedynie jednodniową 
atrakcją. Również Malbork z zamkiem krzyżackim, który wykorzystywany jest 
jako oś wszelkich imprez kreujących popyt. Jednym z produktów, który 
wzmocnił pozycję Malborka na rynku turystycznym, jest Magic Malbork, który 
już po trzech edycjach uzyskał tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego  
i Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2011. 
 Do istotnych wydarzeń przyciągających turystów należą między innymi: 
Oblężenie Malborka i Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej, ale również 
wydarzenia kulturalne i sportowe, jak: Międzynarodowy Turniej Szachowy, 
Boże Narodzenie w Sztuce, Europejskie Dni Tańca, Ogólnopolskie Konkursy  
i Turnieje Tańca i inne.  
 Również Toruń sam w sobie jest atrakcją turystyczną, której najsilniej-
szym atutem jest starówka z 35 unikalnymi zabytkami, wśród których znajduje 
się odrestaurowany Ratusz Staromiejski z XIII i XVIII wieku, kamienica Pod 
Gwiazdą z XVIII wieku czy spichlerz gotycki z XIV wieku. O wartości tej czę-
ści miasta świadczy fakt, że zespół staromiejski Torunia został wpisany na Listę 
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Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO11. Latem  
w Toruniu odbywa się wiele imprez artystycznych, w tym: muzycznych, pla-
stycznych, teatralnych i multimedialnych. Wiele z nich realizowanych jest przy 
wykorzystaniu wyjątkowej, historycznej scenerii miasta. Atrakcją lata 2011 był 
koncert „Tribute to Republika” poświęcony 30. rocznicy powstania zespołu 
Republika i 10. rocznicy śmierci jej lidera Grzegorza Ciechowskiego12.  
 Ad. 3. Dla oferty turystycznej Gdyni istotną konkurencję stanowi również 
otoczenie regionalne dalsze – Region Morza Bałtyckiego wraz z położonymi tu 
miastami i portami. W Regionie Morza Bałtyckiego (RMB) funkcjonuje około 
210 miast portowych, w których funkcjonuje ponad 50 terminali promowych  
i ro-ro. W każdym z nich znajduje się marina. W większości z nich standard 
obsługi żeglarzy obejmuje wszelkie wygody i usługi niezbędne do odpoczynku 
i bezpiecznego cumowania. Prestiżowym rynkiem są turyści morscy. W wyniku 
skoncentrowanych działań promocyjnych prowadzonych przez 10 państw  
i kilkadziesiąt miast i portów w ramach Baltic Cruise Project udział Regionu 
Morza Bałtyckiego w światowym rynku wycieczkowców wynosi około 8%. 
Porty i miasta nad Bałtykiem i w Norwegii odwiedzają statki 40 czołowych 
armatorów turystycznych. Rocznie na Bałtyk wpływa z morskimi turystami 70 
cruiserów, które odwiedzają bałtyckie porty ponad 2010 razy. W latach 2004 
–2010 liczba turystów morskich wzrosła z 1,8 do ponad 3 mln13. Gdynię odwie-
dza na statkach pasażerskich rocznie do 120 tys. turystów. Dzieje się tak w wa-
runkach silnej konkurencji, bowiem Baltic Cruise Project oferuje turystom  
z całego świata 27 portów docelowych (destynacji) łączonych w różnego rodza-
ju kompleksowe oferty. Wśród odwiedzających porty Bałtyku dominują przy-
bysze z Ameryki Północnej, którzy stanowią około 24% odwiedzających  
(w tym 3% to Kanadyjczycy). Dwie kolejne grupy stanowią turyści z Wielkiej 
Brytanii i Niemiec (po 18%). Trzecią grupę odwiedzającą statkami wycieczko-
wymi porty bałtyckie stanowią obywatele Hiszpanii (są wśród nich mieszkający 
tam obcokrajowcy), a kolejną grupą są Włosi (6%)14. Do tego dochodzą pakiety 

                                                 
11  Toruń na liście UNESCO, www.torun.pl/portal/index.php?strona=zw_unesco, 

03.11.2011. 
12  Kulturalne lato w Toruniu, www.torun.pl/index.php?status=0&news_id=10861, 

02.11.2011. 
13  S. Parker, Baltic tackles growth issues, “Cruise Business Review” 2010, nr 1, s. 27–28.  
14  Passenger Nationalities cruising in the Baltic Sea Region, Cruise Baltic Newsletter De-

cember 2009, Kopenhaga 2009, s. 1.  
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turystyczne oferowane przez linie promowe oraz regiony i miasta nadmorskie  
– Zjednoczenie Miast Bałtyckich podaje w Events Calendar 2011, że tylko  
w 2011 roku odbyło się około 700 ważniejszych wydarzeń kulturalnych, bizne-
sowych i sportowych15.  

3. Rynki docelowe marketingu turystycznego Gdyni 

 W przypadku marketingu miasta zestaw form, środków i narzędzi powi-
nien – podobnie jak w przypadku firmy – umożliwić realizację celów strate-
gicznych. Przy czym różnica w marketingu miasta i firmy tkwi w celach i audy-
torium. W marketingu miasta przeważają cele strategiczne i długofalowe, choć 
nie należy pomijać tutaj konieczności aktualizacji celów. W chwili powstawa-
nia portu i miasta w latach 30. Gdynia promowana była jako miasto młode  
i dynamiczne, „okno na świat” Polski. Na początku XXI wieku Gdynia to „mia-
sto z morza i marzeń” promujące się jako miasto młode i dynamiczne, ale  
z tradycjami. W dobie Internetu i łatwej komunikacji lotniczej zrezygnowano  
z prostego eksponowania przedwojennego hasła. Znalazło ono swój inny wyraz, 
jako że Gdynię corocznie odwiedza około 90 statków pasażerskich z turystami  
z całego świata, a port gdyński łączą z portami oceanicznymi liczne połączenia 
najważniejszych armatorów16. Dobrze zorganizowany marketing miasta wyma-
ga możliwie precyzyjnego zdefiniowania rynków docelowych. Urząd Miasta 
Gdyni wyodrębnił trzy takie rynki. Za najważniejszą grupę klientów uznano 
mieszkańców miasta, słusznie zakładając, że nikt tak dobrze nie będzie promo-
wał miasta jak jego mieszkańcy. Pozostałe dwie grupy docelowe to szeroko 
rozumiani przedstawiciele biznesu i turyści.  
 Dobra opinia mieszkańców o mieście ma decydujące znaczenie w tworze-
niu atmosfery i wizerunku miasta w otoczeniu. Według Diagnozy Społecznej 
2011 najwięcej osób bardzo zadowolonych z miejsca swojego zamieszkania to 
gdynianie (41%), podczas gdy takie odczucie ma jedynie 20% mieszkańców 
Gdańska, 16% warszawian, 22% mieszkańców Wrocławia i 21% krakowian,  

                                                 
15  Events Calendar 2011, Gdańsk 2011, s. 2–4.  
16  M. Grzybowski, Port Gdynia w 2010 r., „Polska Gazeta Transportowa” 2011, nr 12, s. 3.  
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a tylko 8% mieszkańców Szczecina. Podobne wyniki osiągnęła Gdynia w po-
przednich latach17.  
 Od początku powstawania miasta było one kojarzone z miejscem stwarza-
jącym możliwości działań biznesowych i to nie tylko w obszarze gospodarki 
morskiej i handlu zagranicznego. Szanse miały tu zarówno firmy dużego forma-
tu, jak i firmy rodzinne oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w różnego 
typu usługach niezwiązanych z branżą morską. Wśród przedsiębiorców można 
wyróżnić dwie niejednorodne grupy: jedna to ci, którzy mają siedziby w Gdyni 
i druga grupa – aktywnie działająca w Gdyni, ale mająca siedziby macierzys-
tych firm poza Gdynią.  
 Kolejnym istotnym rynkiem docelowym są odwiedzający Gdynię. Ta gru-
pa jest również niejednorodna, podobnie jak świat biznesu. Przez cały rok Gdy-
nia jest miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców pozostałych dwóch miast 
Trójmiasta i miejscowości okolicznych. Autostrada A1 zbliżyła do Gdyni 
mieszkańców Kujaw i Pomorza, a modernizacja drogi S6 – Słupska i Koszalina. 
Odrębną grupą są turyści, którzy przebywają w okolicznych miejscowościach  
i odwiedzają Gdynię na wycieczkach jednodniowych. Kolejną część rynku tu-
rystycznego stanowią turyści pobytowi (głównie krajowi) zatrzymujący się  
w Gdyni na czas dłuższy. Przez cały rok (jednak z nasileniem w okresach let-
nich) przybywają do Gdyni turyści ze Szwecji, korzystając z połączeń promo-
wych Stena Lines (terminal w Gdyni) oraz Polferries (terminal w Gdańsku). 
Specyficzną grupę odwiedzających Gdynię stanowią żeglarze korzystający  
z największej na polskim Wybrzeżu mariny; są wśród nich ci, dla których Gdy-
nia jest portem macierzystym, i żeglarze zagraniczni cumujący w trakcie podró-
ży po portach Bałtyku. Wreszcie ekskluzywną grupę tworzą turyści przybywa-
jący do Gdyni na statkach pasażerskich. Odrębną grupę stanowią osoby odwie-
dzające Gdynię z okazji masowych imprez kulturalnych (muzycznych, filmo-
wych, teatralnych, sportowych itd.).  
 Przy uwzględnieniu tak zróżnicowanych rynków docelowych, oferta mia-
sta musi obejmować cały pakiet produktów turystycznych kierowanych do 
mieszkańców, turystyki biznesowej oraz pobytowej i tranzytowej. Jednocześnie 
marketing miasta musi mieć wspólny mianownik – w miarę jednolity wizeru-
nek. Wyróżnikiem miasta portowego jest oczywiście jego morski charakter 

                                                 
17  Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecz-

nego, Warszawa, 30.09.2011, s. 166.  
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eksponowany nawet w herbie. Jednak właśnie herb miasta nie odzwierciedlał 
współczesnego wizerunku Gdyni, stąd próba nowego spojrzenia na logo Gdyni  
i wyeksponowanie nowoczesnego charakteru miasta. Nowe logo (odnoszące się 
do żeglarskiego charakteru miasta) dało możliwość swobodnego wykorzystania 
go w różnego rodzaju wariantach odpowiadających działaniom promocyjnym 
skorelowanym z konkretnym przedsięwzięciem (biznesowym, kulturalnym, 
sportowym).  

4. Pakiety kulturalne i sportowe jako działania marketingowe 

 Do pakietu kulturalnego kreującego popyt dla wybranych grup odbiorców 
należy zaliczyć spektakle, które mają miejsce w takich obiektach, jak teatry  
i kluby oraz w czasie wydarzeń cyklicznych. W Gdyni prezentowane są spekta-
kle o unikalnym charakterze (np. Opentaniec w Teatrze Muzycznym jest naj-
większą produkcją taneczną w Polsce, do której muzykę napisał Adam Sztaba,  
a choreografię opracował Jarosław Staniek), funkcjonuje też Scena Letnia na 
plaży w Orłowie. Odrębny pakiet stanowią unikalne festiwale, np.: Ladies’ Jazz 
Festival, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Polskich Sztuk 
Współczesnych R@Port. W pakiecie kulturalnym znajdują się dwa unikalne 
muzea na wodzie – okręt muzeum „Błyskawica” i wieloletni statek szkolny 
„Dar Pomorza” oraz muzea stacjonarne – Muzeum Marynarki Wojennej i Mu-
zeum Miasta Gdyni. Nietypowy charakter mają muzea prywatne. Jedno z nich 
znajduje się w piwnicy jednego z przedwojennych domów, który usytuowany 
jest na „Gdyńskim Szlaku Modernizmu” obejmującym domy zbudowane  
w okresie międzywojennym w stylu nawiązującym do statków (zaokrąglenia 
fasad, okna jak bulaje, zewnętrzne schody jak trapy itp.). Drugie z wymienio-
nych muzeów to prywatne Gdyńskie Muzeum Motoryzacji oferujące możliwość 
obejrzenia odrestaurowanych motocykli i samochodów w scenerii przedwojen-
nej uliczki.  
 Gdynia jest miejscem przyjaznym dla organizatorów i uczestników festi-
wali muzycznych, teatralnych, plastycznych, koncertów, wystaw, wreszcie nie 
tylko żeglarskich imprez sportowych międzynarodowej rangi. Wydarzeniem 
kulturalnym na skalę europejską jest Heineken Open'er Festival, który w 2011 
roku odbywał się już po raz 10.  
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 Niepowtarzalny charakter ma Gdyńskie Akwarium. Magnesem dla żegla-
rzy jest największa na polskim wybrzeżu marina. Nową jakością są ścieżki ro-
werowe biegnące wśród zalesionych morenowych wzgórz Trójmiejskiego Par-
ku Krajobrazowego, gdzie wytyczone są również trasy dla fanów przejażdżek 
konnych. Działający na obrzeżach Gdyni Adventure Park dysponuje oryginal-
nym torem dla quadów, ścianką wspinaczkową i parkiem linowym, a Golf Park 
pozwala na nabycie wprawy w celowaniu do dołków przez początkujących  
i zaawansowanych golfiarzy.  
 Morski charakter Gdyni podkreślają takie wydarzenia sportowe, jak regaty 
różnych klas jachtów. Szczególny walor promocyjny mają jednak zloty żaglow-
ców: Cutty Sark 2003, Zlot Żaglowców The Tall Ships' Races 2009, The Cul-
ture 2011 Tall Ships Regatta. Każda z tych imprez była okazją do odwiedzin 
Gdyni przez żeglarzy z całego świata. Była to też okazja do obejrzenia najwięk-
szych żaglowców przez turystów i mieszkańców Pomorza. Międzynarodowe 
regaty to najlepsza okazja do promowania Gdyni i Polski morskiej, jako że wy-
darzeniom tym towarzyszy cała paleta imprez o charakterze kulturalnym (np. 
festiwale szant) i sportowym (mecze piłkarskie i regaty łodzi wiosłowych załóg 
statków żaglowych itp.), targi gadżetów związanych z morzem i żaglami itd.  

Uwagi końcowe 

 Gdynia posiada wyrazistą ofertę na rynku turystycznym, wyróżniającą ją  
z otoczenia bliższego (Trójmiasta, Kaszub, Kociewia) oraz dalszego (miast 
portowych regionu Morza Bałtyckiego). Wiele z elementów oferty turystycznej 
ma charakter wyjątkowy (np. Oceanarium, Muzeum Marynarki Wojennej  
i ORP „Błyskawica” oraz „Dar Młodzieży”), podkreślając morski charakter 
miasta. Inne wyróżniają Gdynię jako miejsce kreowania kultury (np. Gdyński 
Szlak Modernizmu, Haineken Openair Ferstival, Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych) skierowane do różnych rynków. Miłośnicy sportów (w tym wod-
nych i żeglarstwa, piłki nożnej, ręcznej i koszykówki) mają okazję obcować  
z wydarzeniami o znaczeniu co najmniej europejskim. Aktywność na różnych 
rynkach turystycznych ma również swój wymiar biznesowy w postaci kreowa-
nia miasta przyjaznego dla inwestorów, za co Gdynia otrzymywała wyróżnienia 
w rankingu miesięcznika „Forbes” dużych miast najbardziej atrakcyjnych dla 
biznesu.  
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 Tak więc działania promocyjne Gdyni skierowane na zewnątrz przekładają 
się nie tylko na popularność miasta w otoczeniu krajowym i międzynarodo-
wym, ale również znajdują uznanie w świadomości mieszkańców.  
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Wprowadzenie 

 Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób wydarzenia kulturalno- 
-rozrywkowe mogą być wykorzystane do zmiany wizerunku obszaru oraz za-
chęcenia mieszkańców województwa śląskiego do aktywnego poznawania 
obiektów dziedzictwa przemysłowego i poprzemysłowego. Artykuł ma również 
za zadanie wskazanie z jednej strony na interdyscyplinarność działań podejmo-
wanych w obszarze promocji terytorialnej, z drugiej zaś – na ich zasadność 
rozumianą tu jako podejmowanie w przestrzeni publicznej kompleksowych 
działań zmierzających do kształtowania pożądanego wizerunku regionu. 
 W opracowaniu zostanie dokonany opis w perspektywie marketingowej  
i socjologicznej, zacytowane zostaną także badania sondażowe przeprowadzone 
w trakcie Industriady 2010 w 13 miejscach na terenie siedmiu miast, N= 559. 
Badania pt. Industriada 2011 w opinii uczestników wydarzenia zrealizowano 
techniką wywiadu indywidualnego, standaryzowanego w ramach badań statu-
towych Samodzielnego Zakładu Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierownictwem prof. UE dr hab. Tere-
sy Żabińskiej, nadzór nad zespołem badawczym sprawował mgr Paweł Pio-
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trowski1. Badanie ilościowe wykonała firma ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. na 
zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej2.  
 Analizowane działania dotyczą kampanii promocyjnej Szlaku Zabytków 
Techniki (SZT), której kluczowym wydarzeniem jest Industriada. Zrealizowane 
kampanie mają zmierzać – w przekonaniu jej zleceniodawców – do osiągnięcia 
kilku celów. Na poziomie biznesowym celem było zwiększenie przychodów 
województwa śląskiego z turystyki. Cel marketingowy długoterminowy zakła-
dał wzrost liczby osób z województwa śląskiego odwiedzających obiekty nale-
żące do szlaku. Krótkoterminowym celem marketingowym było przekonanie 
przedstawicieli grupy docelowej do udziału w wydarzeniu kluczowym kampa-
nii oraz zaistnienie produktu Szlak Zabytków Techniki w świadomości grupy 
docelowej. W prowadzonej kampanii starano się również zainteresować miesz-
kańców regionu ofertą obiektów wchodzących w skład szlaku. Założenia kon-
sumenckie i komunikacyjne dotyczyły przede wszystkim zmiany wizerunku 
obszaru poprzez wykorzystanie unikalnych cech regionu. Nacisk położony zo-
stał na komunikowanie przekazu, że Śląskie to region, w którym znajduje się 
najciekawsza i wyjątkowa w swoim rodzaju trasa turystyki industrialnej w Pol-
sce. Celem komunikacyjnym było również przekazanie informacji o finałowym 
wydarzeniu realizowanej kampanii – Industriadzie. Założono, że – dzięki zna-
jomości oferty obiektów należących do SZT, jak i samego produktu – przed-
stawiciele grupy docelowej staną się ambasadorami marki „Śląskie”3. 

1. Charakterystyka Industriady – wydarzenia kulturalno-rozrywkowego  

 Industriada jest jednodniowym wydarzeniem poświęconym zabytkom 
techniki województwa śląskiego odbywającym się raz w roku w drugi weekend 
czerwca. Industriada to wydarzenie wzorowane na przedsięwzięciu „Extra-
Schicht – Noc kultury przemysłowej”, które od 2001 roku organizowane jest  
w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Projekt „ExtraSchicht” poświęcony jest pro-

                                                 
1  Maszynopis w posiadania autorów tekstu. 
2  Dane szczegółowe w posiadaniu autorów tekstu. 
3  A. Hajduga, Industriada 2010 – promocja sieciowego produktu turystycznego poprzez 

wydarzenie. Studium przypadku, w: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, 
red. A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, Katowice 2011, s. 222–223. 
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mocji kultury industrialnej, która prezentowana jest jako jedyny w swoim ro-
dzaju atrybut i główna atrakcja turystyczna regionu.  
 Do tej pory odbyły się dwie edycje Industriady w latach 2010 i 2011. Wy-
darzenie to skierowane jest do mieszkańców województwa śląskiego, a reali-
zowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Im-
preza ma charakter festiwalu4. Zgodnie z charakterystyką eventów, jaką w pracy 
pt. Promocja miasta. Nowa perspektywa formułuje Magdalena Florek, Indu-
striadę należy uznać za tzw. hallmark event, a więc wydarzenie specyficzne  
i charakterystyczne, będące wyróżnikiem dla danego obszaru. Jak zauważa 
wspomniana autorka „(...) wydarzenia typu hallmark są zazwyczaj następstwem 
specyficznych walorów miasta, jego historii, tradycji, czy kultury”. Są one nie-
rozerwalnie z nim związane i często też automatycznie z nim utożsamiane. Mo-
gą być tak dobrze zakorzenione w historii, że stają się synonimem danego miej-
sca, jak np.: karnawał w Rio de Janerio, Oktoberfest w Monachium czy pokazy 
mody w Mediolanie. Dzięki temu, że są atrakcyjne turystycznie, wpływają sil-
nie na rozpoznawalność i znajomość danego obszaru5. 
 W przypadku województwa śląskiego jest to wizerunek6 obszaru przemy-
słowego, który coraz bardziej przekształca swój charakter w poprzemysłowy  
i jest kojarzony z obiektami, miejscami, które umożliwiają zapoznanie się  
z historią i tradycjami tego obszaru. 
 Industriadę – Święto Szlaku Zabytków Techniki – można uznać za wyda-
rzenie oryginalne, nierozerwalnie związane ze specyfiką regionu śląskiego  
i będące wizytówką jego industrialnych tradycji. Niecodzienność oferowanych 
doznań, interaktywny charakter poszczególnych mikroeventów odbywających 

                                                 
4  Pojęcie „festiwal” pochodzi z łaciny i oznacza imprezę artystyczną, często cykliczną  

i połączoną z konkursem prezentującym utwory, wykonawców z różnych dziedzin sztuki, np.: 
muzyki, tańca, sztuki, plastyki, za: Encyklopedia Gazety Wyborczej, Kraków 2005, s. 96. 

5  A. Hajduga, op. cit., s. 224. 
6  Wizerunek to jeden z kluczowych aktywów firmy. Pojęcie wizerunku oznacza najczę-

ściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie; stanowi zbiór przekonań, myśli i wrażeń danego 
podmiotu (osoby lub grupy) o jakimś obiekcie (firmie, produkcie, marce, miejscu, osobie). Wize-
runek przedsiębiorstwa formuje się w umysłach ludzi w procesie przekształcania i organizowania 
znaczeń na podstawie przechowywanych informacji. Wytworzony obraz może być prawdziwy 
lub fałszywy, może wynikać zarówno z własnego doświadczenia, jak i zasłyszanych pogłosek. 
Zależy od tęsknot, życzeń, obaw, doświadczeń i przesądów człowieka. Obszar wizerunku obej-
muje wszystkie rzeczy widzialne, postrzegane świadomie lub nieświadomie przez otoczenie, za: 
J. Tkaczyk, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. Przykład sektora pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, w: Kierunki rozwoju marketingu usług, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, 
WSPIM, Chrzanów 2002, s. 223–235. 
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się w ramach Industriady oraz autentyczność i unikatowość obiektów, w któ-
rych się one odbywają, to najważniejsze atuty tego wydarzenia7. 
 Industriada 2010 zorganizowana została łącznie w 40 obiektach i miej-
scach związanych z przemysłową historią regionu na terenie 23 miast (od Czę-
stochowy przez Górny Śląsk i Zagłębie po Żywiec). W 2010 roku w ramach 
konkursu dofinansowanie otrzymało sześć podmiotów, które zorganizowały 
imprezy w obiektach. Łączna kwota wsparcia wynosiła 180 tys. zł. Program 
wydarzeń w poszczególnych miastach był zróżnicowany, co wynikało z liczby 
zabytków techniki, jakie się w nich znajdują, a także możliwości finansowych 
podmiotów odpowiedzialnych za organizację wydarzeń. Wydarzenia te miały 
charakter: koncertów, przedstawień, spektakli muzycznych, występów arty-
stycznych, wystaw, pokazów filmowych, wykładów, konkursów, warsztatów 
rękodzieła, rodzinnych pikników, zastosowano fabularyzowane formy zwiedza-
nia, zorganizowano zawody sportowe oraz degustacje. Szczególnie efektowne 
wydarzenia zorganizowane zostały w takich miastach, jak: Bytom, Częstocho-
wa, Gliwice, Zabrze. W całej Industriadzie 2010 uczestniczyło łącznie ponad 28 
tys. osób. 
 W przypadku kształtowania pożądanego wizerunku danej jednostki teryto-
rialnej za warunek konieczny uznać należy przekonanie mieszkańców do reali-
zowanych działań. Bez ich udziału i akceptacji wszelkie działania w tym zakre-
sie będą skazane na niepowodzenie. Wydaje się, że w przypadku organizacji 
Industriady oraz utworzenia Szlaku Zabytków Techniki postulat ten został  
w dużej mierze spełniony. Świadczyć mogą o tym wyniki badań opinii publicz-
nej8. Podczas I edycji Industriady przeprowadzono badania9, które wskazały, że 
zabytki techniki są postrzegane przez mieszkańców województwa śląskiego 
jako obiekty pozytywnie wyróżniające ten obszar na tle innych regionów Pol-
ski. Opinie o wydarzeniach10 było bardzo pochlebne. Zdecydowanej większości 
badanych (84,4%) wydarzenia podobały się lub podobały bardzo, przeciwnego 
                                                 

7  A. Hajduga, op. cit., s. 225. 
8  Tamże, s. 236. 
9  Badania sondażowe przeprowadzono w trakcie Industriady 2010 w 13 miejscach na tere-

nie siedmiu miast, N= 559. Zrealizowano je techniką wywiadu indywidualnego, standaryzowane-
go. Badania przeprowadzono w ramach badań statutowych Samodzielnego Zakładu Turystyki na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierownictwem prof. UE 
dr hab. Teresy Żabińskiej, nadzór nad zespołem badawczym sprawował mgr Paweł Piotrowski. 
Raport z badań – maszynopis w posiadaniu autorów artykułu.  

10  Badania sondażowe, op. cit., s. 11. 
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zdania było tylko 4,5% respondentów, a 10,7% ankietowanych nie potrafiło 
jednoznacznie określić, czy dane wydarzenie im się podoba, czy też nie. Najlep-
sze oceny zebrały wydarzenia zorganizowane w Bytomiu oraz Łaziskach Gór-
nych – średnia ocena wydarzenia wynosiła odpowiednio 4,48 oraz 4,42. Z kolei 
relatywnie najsłabiej oceniono wydarzenia w Zawierciu oraz Zabrzu i Gliwi-
cach. 
 Jednym z celów badania było również poznanie opinii na temat tego, czy 
cykliczna organizacja wydarzenia trwającego jeden dzień w wielu miejscach 
województwa jest dobrym pomysłem. Zdecydowana większość badanych 
(80%) była zdania, że jest to dobry pomysł, który w kolejnych latach należy 
kontynuować; 3,9% zapytanych uznało, że pomysł jest dobry, ale nie należy go 
kontynuować. Natomiast 16,1% respondentów uznało kontynuację Industriady 
w przyjętej formie za zły pomysł. Należy tu jednak wyjaśnić, że zdecydowana 
większość z nich negatywną opinię uzasadniała faktem, że tak duża liczba wy-
darzeń jednego dnia uniemożliwia im udanie się do innym miejsc i skorzystanie 
z oferowanych tam atrakcji, w związku z tym proponowali, by wydarzenie było 
kontynuowane w kolejnych latach, lecz należy wydłużyć czas jego trwania do 
całego weekendu11. 
 Mieszkańcy województwa, a jednocześnie uczestnicy Industriady 2010, 
wyrażali również opinię, że zabytki techniki to obiekty pozytywnie wyróżniają-
ce województwo śląskie na tle innych regionów Polski. Takiego zdania było aż 
91,7% respondentów12. 
 Łączny budżet II edycji Industriady stanowił 3 600 000 zł, z czego 2 500 
000 zł pochodziło od samorządu województwa śląskiego, a 900 000 zł przezna-
czyły na ten cel obiekty Szlaku Zabytków Techniki oraz samorządy lokalne.  
W 2011 roku dofinansowanie wyniosło łącznie 400 tys. zł i otrzymało je 11 
organizacji pozarządowych. Komórką organizacyjną bezpośrednio odpowie-
dzialną za organizację Industriady jest Wydział Promocji i Współpracy Mię-
dzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

                                                 
11  Tamże, s. 15. 
12  Tamże, s. 11. 



Adam Hajduga, Anna Staszewska 396 

Industriada 2011 została przeprowadzona w 24 miastach województwa śląskie-
go i 34 zabytkach techniki. Na wydarzenie to złożyły się następujące elemen-
ty13:  

 ponad 350 godzin wydarzeń i atrakcji; 
 150 imprez do wyboru; 
 28 koncertów; 
 10 specjalnie przygotowanych wystaw; 
 jedna opera komiczna – „Don Pasquale” Gaetano Donizettiego; 
 pierwszy w regionie koncert symultaniczny „Na trzy kopalniane szy-

by”; 
 cztery biegi plenerowe; 
 cztery „Generatory pozytywnej energii”14; 
 dwie gry miejskie – na powierzchni 10 km2; 
 dwa pokazy sztucznych ogni; 
 14 bezpłatnych autobusów łączących wybrane obiekty15; 
 sześć miejsc, w których tworzone będą nowe zoboty16.  

 Ocenę, jaką wystawili Industriadzie 2011 uczestnicy festiwalu, można 
uznać za bardzo pozytywną. Średnio co drugi badany przyznał ocenę bardzo 
dobrą, a około co trzeci – raczej dobrą. Średnia ocen wyniosła 4,47. Satysfakcja 
z uczestnictwa w Industriadzie 2011 była zróżnicowana w poszczególnych lo-
kalizacjach. Pod względem ogólnej oceny najlepiej wypadły imprezy zorgani-
zowane w: Zabrzu (Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”), Tar-
nowskich Górach (Zabytkowa Kopalnia Srebra), Bytomiu (Kolejka Wąskoto-
rowa) oraz Tychach (Tyskie Browarium). Bardzo pozytywnie wypadła również 
ocena poszczególnych obszarów: atmosfery, różnorodności programu, atrakcyj-
ności imprez oraz transportu dla uczestników. Wysoki poziom zadowolenia  

                                                 
13  www.industriada.pl/static/assets/Konferencja_prasowa_INDUSTRIADA_2011_ materia-

ly_prasowe.pdf, 5.11.2011. 
14  Discovery Channel na dzień Industriady przygotował wydarzenie pn. „Generator pozy-

tywnej energii”. W czterech miastach regionu – Częstochowie, Gliwicach, Katowicach oraz 
Zabrzu – uruchomione zostały specjalne ruchome instalacje rowerowe umożliwiające wytwarza-
nie energii. Miejscowości te walczyły między sobą o statuetkę Złotego Kwanta za największą 
ilość pozytywnej energii wygenerowanej przez mieszkańców w dniu Industriady. 

15  W poprzedniej edycji Industriady jednym z problemów odwiedzających był transport 
pomiędzy obiektami, wydarzeniami, problem został rozwiązany poprzez dodanie darmowych 
połączeń autobusowych. 

16  Zoboty są to postacie fikcyjne – maskotki używane do promocji wydarzenia.  
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z uczestnictwa w Industriadzie 2011 przekłada się na częste deklaracje chęci 
wzięcia udziału w kolejnej edycji festiwalu oraz chęć polecania uczestnictwa 
znajomym17. 
 Badani oceniający Industriadę pozytywnie jako elementy najbardziej 
atrakcyjne najczęściej wymieniali: zorganizowane koncerty, muzykę (24% an-
kietowanych) oraz możliwość zwiedzania zabytków, linii produkcyjnych (23% 
badanych). 
 Zadano również pytanie: czy uczestnicy polecaliby Industriadę znajomym 
lub rodzinie. Należało tu posłużyć się skalą od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zdecy-
dowanie nie poleciłbym uczestnictwa w tym festiwalu, a 10 – zdecydowanie 
poleciłbym uczestnictwo. Średnia wartość wskaźnika NPS wyniosła 49%. 
Przyjmuje się, że wartość powyżej 50% to wynik bardzo dobry18. 
 Ciekawym zagadnieniem jest również opinia mieszkańców województwa 
śląskiego dotycząca organizowania festiwalu takiego jak Industriada i jego 
wpływu na promocję województwa. Większość z ankietowanych osób (86%) 
bardzo dobrze ocenia tego typu działania, a na pytanie: jakie znaczenie ma dla 
promocji regionu Industriada, 72% badanych uznało, że bardzo duży. Oznacza 
to, że mieszkańcy regionu wysoko oceniają to wydarzenie oraz silnie akcentują 
racjonalny wymiar akcji, przyznając, że Industriada:  

 wyróżnia i promuje region śląski; 
 jest właściwym sposobem promocji dziedzictwa przemysłowego regio-

nu śląskiego; 
 jest wydarzeniem wartym kontynuowania; 
 jest wydarzeniem pełnym pozytywnej energii19. 

                                                 
17  Industriada 2011 w opinii uczestników wydarzenia. Wyniki badania ilościowego wyko-

nanego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 2011, s. 7. 
18  Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) to popularna miara satysfakcji klientów stosowana 

w badaniach marketingowych. Wskaźnik jest konstruowany jako różnica odsetka respondentów  
w wysokim stopniu skłonnych polecić dany bank (adwokaci marki, oceny 10, 9) oraz responden-
tów przejawiających niską skłonność do rekomendacji (krytycy marki, oceny 0–6); Industriada 
2011 w opinii uczestników wydarzenia. Wyniki badania ilościowego wykonanego na zlecenie 
Śląskiej Organizacji Turystycznej przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. Badanie zostało przepro-
wadzone techniką wywiadów bezpośrednich PAPI. Respondentami byli losowo wybrani uczest-
nicy imprez w ramach Industriady 2011 w wieku powyżej 20 lat. Badania zrealizowano w 13 
obiektach na terenie 12 miast, N= 609, Raport, s. 27–28. 

19  Na podstawie danych: badanie kampanii Industriada – panelowe badania sondażowe 
przeprowadzone techniką CAWI (kwestionariusz internetowy) na zlecenie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego przez dom mediowy U2 Media z Warszawy, który uczestniczył 
w kampanii Industriady 2011. Termin realizacji: I fala – 4–25 maja 2011 roku, II fala –15–30 
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 Wysoki poziom zadowolenia z uczestnictwa w Industriadzie 2011 prze-
kłada się na częste deklaracje chęci wzięcia udziału w kolejnej edycji festiwalu. 
Średnia deklarowana kolejnego uczestnictwa wynosiła 60%, różnice zachodziły 
pomiędzy poszczególnymi miejscami. Najwięcej zainteresowania kolejną edy-
cją wykazują mieszkańcy Łazisk Górnych, Czeladzi oraz Tarnowskich Gór, 
najmniejszym zainteresowaniem cieszyłaby się organizacja kolejnej edycji  
w Częstochowie. 

Uwagi końcowe  

 W świetle powyższych stwierdzeń można uznać, że Szlak Zabytków 
Techniki i jego święto – Industriada – to produkty, które są adekwatne do po-
trzeb współczesnych konsumentów, w tym przypadku turystów i odwiedzają-
cych. Wpisują się one w tak zwaną „turystykę doznań” czy też „turystykę prze-
żyć”, w ramach której ludzie chcą nie tyko oglądać, podziwiać i robić zdjęcia, 
ale przede wszystkim partycypować i być czynnie zaangażowanymi w zwie-
dzanie, pragną brać udział w jakimś przedsięwzięciu i aktywności, chcą działać, 
eksperymentować i doświadczać20. 
 W I edycji Industriady uczestniczyło 28 693 osób, ale w II edycji było to 
już 53 888 osób. Taka liczba osób w ciągu jednego dnia na Szlaku Zabytków 
Techniki województwa śląskiego stanowi 11% rocznej frekwencji w obiektach 
należących do SZT (w odniesieniu do 2009 roku).  
 Pomimo wysokiej ogólnej oceny imprez organizowanych w ramach Indu-
striady 2011 badani mieli pomysły na ulepszenie przyszłych edycji festiwalu. 
Różnorodne propozycje zgłosiła ponad połowa uczestników, którzy wzięli 
udział w badaniu. Najczęściej pojawiającym się postulatem była poprawa dzia-
łań promocyjnych imprezy. Zgłaszane propozycje ulepszeń były również zróż-
nicowane w poszczególnych lokalizacjach. Na przykład w Częstochowie głów-
nym postulatem było zwiększenie liczby atrakcji, a w Zabrzu uczestnicy imprez 

                                                                                                                        

czerwca 2011 roku. Wielkość próby dla jednej fali: N=500. Dobór próby losowy z wykorzysta-
niem telefonów stacjonarnych i komórkowych. 

20  Opracowanie na podstawie: M.W. Kozak, Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa 
regionów?, w: „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, nr 4(42), Wyd. Naukowe „Scholar”, s. 44–
46. 
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organizowanych w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” proponowali zwięk-
szenie liczby atrakcji dla dzieci21. 
 Powyższy artykuł nie wyczerpuje tematyki zmiany wizerunku wojewódz-
twa śląskiego poprzez przeprowadzenie wydarzenia kulturalno-rozrywkowego 
pt. Industriada. W dodatkowych badaniach należałoby dokonać szerszej analizy 
wśród mieszkańców sąsiednich województw. Badania, które zostały przedsta-
wione, w zasadzie koncentrują się jedynie wokół mieszkańców województwa, 
którzy powoli zauważają, że charakter regionu zmienia się i pozwala na coraz 
szersze odkrywanie dziedzictwa kulturowego.  
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21  Industriada 2011 w opinii uczestników wydarzenia. Wyniki badania ilościowego wyko-

nanego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej; Warszawa, lipiec 2011, s. 8. 
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Wprowadzenie 

 Kategoria dostępności jest wieloznaczna. Jedna z najogólniejszych defini-
cji W.G. Hansena określa ją jako: „potencjał dla możliwości zajścia interakcji”1. 
W ogólny sposób dostępność definiuje również D.R. Ingram, zwracając uwagę 
na to, iż jest to właściwość miejsca (obszaru, kraju, województwa, miasta itp.) 
związana z pewną formą pokonywania oporu przestrzeni2. Opór może przyj-
mować różny charakter, m.in.: fizyczny, czasowy i informacyjny, a zatem for-
my jego pokonywania są również zróżnicowane. Natomiast w literaturze z za-
kresu wiedzy o turystyce termin dostępność obszaru oznacza zazwyczaj dostęp-
ność pod względem transportowym. Można tu przytoczyć definicję sformuło-
waną na gruncie geografii turystycznej, przyjmującą dostępność komunikacyjną 
jako: „możliwość dojazdu środkami komunikacji do celu podjętej podróży, 
czyli istniejącą sieć połączeń komunikacyjnych między miejscem stałego za-

                                                 
1  T. Komornicki, P. Śleszyński, P. Rosik, W. Pomianowski, Dostępność przestrzenna jako 

przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, PAN, Komitet Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju, Biuletyn, Zeszyt 241, Warszawa 2010, s. 18. 

2  Tamże, s. 18. 
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mieszkania turysty a celem jego podróży, a także system połączeń komunika-
cyjnych, szlaków i wyciągów turystycznych, umożliwiających turyście odby-
wanie wycieczek w obrębie wybranego regionu turystycznego do określonych 
miejsc”3. Podobnie rozumie tę kategorię ekonomika turystyki. A.S. Kornak  
i M. Montygierd-Łojba, czerpiąc z dorobku O. Rogalewskiego, wyjaśniają, że 
terenem łatwo dostępnym z miejsca stałego zamieszkania turysty jest ten ob-
szar, do którego można stosunkowo szybko, bezpiecznie i wygodnie dojechać. 
O stopniu dostępności komunikacyjnej terenów turystycznych decyduje system 
komunikacji składający się z: sieci oraz stanu technicznego urządzeń komuni-
kacyjnych, wyposażenia urządzeń komunikacyjnych w środki transportu, orga-
nizacji ruchu komunikacyjnego i stanu zaplecza techniczno-usługowego trans-
portu4. W ograniczonym stopniu klasyczna literatura z zakresu ekonomiki tury-
styki odnosi się do dostępności telekomunikacyjnej. Wspomniany O. Rogalew-
ski problematykę łączności porusza niejako przy okazji omawiania istoty bazy 
towarzyszącej jako elementu zagospodarowania turystycznego obszaru. Jednak 
funkcje komunikacji traktuje on bardzo wąsko – jako zapewnienie turystom 
przebywającym w miejscu recepcji kontaktu ze światem zewnętrznym (np. po-
przez możliwość zatelefonowania, wysłania telegramu czy listu pocztą trady-
cyjną). W tym kontekście chodzi o fizyczną dostępność obszarów i miejscowo-
ści odległych od miejsc zamieszkania turystów, a ta warunkowana jest przede 
wszystkim ilościowym i jakościowym stanem infrastruktury transportowej  
i mobilnością turystów. Jest to zatem dostępność transportowa. Opierając się 
natomiast na definicji pojęcia komunikacja wg T. Lijewskiego, której zakres 
znaczeniowy obejmuje transport i łączność5, należy dotychczasowe rozumienie 
dostępności komunikacyjnej poszerzyć o dostępność telekomunikacyjną. Do-
datkowym argumentem za przyjęciem szerszej perspektywy definiowania anali-
zowanego pojęcia jest coraz większe znaczenie telekomunikacji w rozwoju 
turystyki, co wynika z potrzeb społeczeństwa informacyjnego6, oczekującego 
odpowiednich i wyczerpujących informacji. 

                                                 
3  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, War-

szawa 1985, s. 14. 
4  O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1974, s. 37–49, 63. 
5  T. Lijewski, Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa 1986, s. 8.  
6  Określenie społeczeństwo informacyjne stworzono w latach 70. XX wieku. Źródło:  

E. Zysnarska, Komunikacja społeczna w nowej gospodarce, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo 
(tom II), red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 367. Natomiast N. Daszkiewicz zauważa, 
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 W prezentowanym opracowaniu termin dostępność komunikacyjna będzie 
zatem rozpatrywany w szerokim znaczeniu jako dostępność transportowa i do-
stępność telekomunikacyjna.  
 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli dostępności komuni-
kacyjnej w kształtowaniu popytu turystycznego, a także dokonanie próby oceny 
dostępności komunikacyjnej w przypadku dwóch wybranych miejsc recepcji 
turystycznej. Do realizacji tak sformułowanego celu zastosowano analizę litera-
tury, zasobów internetowych wyspecjalizowanych instytucji, a także studium 
przypadku. Znaczenie dostępności telekomunikacyjnej dla turystów scharakte-
ryzowano na przykładzie wyników badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród aktualnych i potencjalnych odwiedzających miasto Wrocław, a rolę do-
stępności transportowej (ze szczególnym uwzględnieniem transportu lotnicze-
go) w kształtowaniu ruchu turystycznego w miejscu recepcji turystycznej – na 
przykładzie miasta Krakowa. Wykorzystanie metody case study umożliwiło 
zaprezentowanie sposobu wdrożenia teoretycznych podstaw (będących przed-
miotem pierwszej części artykułu) w praktyce.  

1. Dostępność telekomunikacyjna i jej znaczenie w rozwoju turystyki  
– ujęcie teoretyczne 

 Przejawem dostępności telekomunikacyjnej na rynku turystycznym jest 
przede wszystkim sprawny system informacji turystycznej, który w turystyce 
łączy często działania informacyjne z rezerwacyjnymi i komunikacyjnymi  
(w tym promocyjnymi)7. P. O’Connor stwierdza, że usługodawcy najlepiej za-
spokajający zapotrzebowanie turystów na informacje mają największe szanse na 
zdobycie klienta (warunek konieczny sukcesu). Jego zdaniem warunkiem wy-
starczającym, np. dla przedsiębiorstw hotelarskich, jest natomiast sprawna re-
zerwacja produktu8. Obecnie zasoby informacji pozyskiwane z różnych źródeł 

                                                                                                                        

że termin ten wprowadzono w Japonii już w latach 60. ubiegłego wieku. Zob. N. Daszkiewicz, 
Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa 2008, s. 59. Więcej o społe-
czeństwie informacyjnym i jego cechach można znaleźć w: Informacja turystyczna, red. A. Pana-
siuk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 36–49. 

7  Ta specyfika widoczna jest szczególnie w podsystemach systemu informacji turystycz-
nej. 

8  Na podstawie: P. O’Connor, The Changing Face of Hotel Electronic Distribution, “Tra-
vel and Tourism Analyst” 2001, nr 5, s. 61–78. 
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traktowane są przez klienta jako rodzaj zabezpieczenia przed ryzykiem roz-
dźwięku pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością9. Technologie informa-
tyczno-telekomunikacyjne spowodowały błyskawiczne zmiany w zachowaniach 
konsumenckich na rynku turystycznym związane z nieograniczonym dostępem 
do środków masowej informacji i zasobów informacji turystycznej, w wyniku 
czego klienci zaczęli lepiej orientować się w produkcie turystycznym, a tym 
samym stali się bardziej wybredni i podchodzą do oferty turystycznej w sposób 
bardziej krytyczny. Szybki wzrost popytu, jego złożoności oraz wymagań jako-
ściowych ze strony współczesnych turystów zmusza przedsiębiorstwa m.in. do 
uzyskiwania dostępu do nowych produktów i rynków, bardziej kreatywnego 
myślenia10 oraz wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technicznych  
i technologicznych w celu zapewnienia sprawnej i pozostającej na odpowied-
nim poziomie obsługi klienta. Aktywny udział w procesie kształtowania do-
stępności muszą brać również władze lokalne.  
 W wyniku rozpowszechnienia technologii informacyjno-telekomunika-
cyjnej indywidualny turysta korzysta obecnie z wielu źródeł informacji, do któ-
rych D. Buhalis i P. O’Connor11 zaliczyli m.in.: materiały promocyjne, trady-
cyjne agencje turystyczne, punkty informacji turystycznej, GDS-y, strony inter-
netowe przedsiębiorstw turystycznych, a także call centers. Według wspomnia-
nych autorów szczególne miejsce w procesie pozyskiwania informacji przez 
turystę zajął Internet (blisko 75% wymienionych źródeł korzysta z technologii 
internetowych) jako nośnik kultury masowej, kanał dystrybucji i komunikacji, 
środek kreowania nowej rzeczywistości mający coraz większy wpływ na wy-
obraźnię turystów.  
 Europejska Komisja Turystyki podkreśla, że w najbliższych latach nadal 
będzie wzrastać znaczenie przeszukiwania Internetu oraz jego wykorzystywania 
do zdobywania informacji oraz nabywania usług turystycznych. Komisja wska-
zała na najważniejsze konsekwencje wykorzystania Internetu: dostępność in-
formacji turystycznej o kierunkach podróży i produktach będzie sprzyjać po-
równywaniu ofert i w ten sposób będzie intensywniej wpływać na konkurencję; 
doświadczeni turyści coraz częściej będą komponować własne wakacje z do-

                                                 
9  Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 96–97. 
10  M. Barnett, C. Standing, Repositioning Travel Agencies on the Internet, “Journal Vaca-

tion Marketing”, 2001, vol. 7, no 2, s. 143–152. 
11  D. Buhalis, P. O’Connor, Information Communication Technology Revolutionizing Tour-

ism, “Tourism Recreation Research” 2005, vol. 30, no 3, s. 7–16. 
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stępnych modułów, dokonując bezpośrednich rezerwacji; rola tradycyjnych biur 
podróży będzie malała, gdyż turyści coraz częściej dokonywać będą zakupów 
przez Internet; dostępność odpowiednich odnośników (linków) do usługodaw-
ców będzie coraz ważniejsza jako podstawowy, wstępny warunek sukcesu stron 
internetowych; możliwość zakupów przez Internet będzie skutkować rezerwa-
cjami dokonywanymi z mniejszym wyprzedzeniem; w związku z rosnącym 
znaczeniem bezpieczeństwa bardziej krytyczni turyści będą mieli większą po-
trzebę dokonywania bezpiecznych rezerwacji on line12. 
 Internet stał się najistotniejszym elementem informacji turystycznej (IT). 
Ogólnie rozumiana informacja turystyczna, kształtując popyt i podaż na rynku 
turystycznym, przejmuje nadrzędną rolę w komunikacji, gdyż obrazuje produkt, 
a przez to pomaga klientom podjąć decyzję o zakupie. Stąd też w przyszłości, 
jak twierdzą D. Buhalis i D. Ujma, od poziomu udzielanej informacji będzie 
zależała konkurencyjność obszaru13. Z punktu widzenia etapów konsumpcji 
turystycznej ujęcie D. Buhalisa i D. Ujmy należy rozszerzyć, bowiem turysta 
zgłasza zapotrzebowanie nie tylko na informacje niezbędne do podjęcia decyzji 
o zakupie usług turystycznych, ale także dla orientacji w terenie w czasie po-
dróży, sprawnego zorganizowania sobie pobytu w miejscu recepcji turystycz-
nej, jak i po powrocie (możliwość podzielenia się informacjami i wrażeniami  
z wyjazdu)14. Z tego względu obszar recepcji turystycznej powinien zbudować 
spójny i sprawny system informacji turystycznej, integrujący na zasadzie kom-
plementarności różne źródła informacji dla odbiorcy. Systemem informacji 
turystycznej15 można nazwać właściwą (zorganizowaną według jednolitych 
norm i zasad) kombinację zasobów ludzkich i materialnych umożliwiających: 
zbieranie, gromadzenie, aktualizowanie, przetwarzanie, analizowanie, przesyła-
nie, udostępnianie, upowszechnianie i archiwizowanie informacji, funkcjonują-
cą w wielu podsystemach w celu zaspokajania potrzeb wytwórców, organizato-

                                                 
12  Przyszłe trendy w turystyce, www.pot.gov.pl, 10.11.2011. 
13  D. Buhalis, D. Ujma, Pośrednicy turystyczni a tworzenie wartości, w: Turystyka w bada-

niach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 
2005, s. 163–176. 

14  Z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji można wskazać trzy etapy podróży tu-
rystycznej: planowanie, organizację i realizację. 

15  Choć niektórzy autorzy uznają informację turystyczną za system i metodologię groma-
dzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania danych. Przykładowo: Z. Kruczek,  
B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004, s. 160, J. Merski, Infor-
macja turystyczna w Polsce, WSE w Warszawie, Warszawa 2002, s. 12, 14–15. 
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rów (jako nadawców informacji), a także jego odbiorców w dowolnym miejscu 
i czasie16. W związku z tym na system informacji turystycznej można spojrzeć  
z perspektywy jego funkcji i podzielić na podsystemy17: 

 masowej komunikacji – globalne systemy masowego komunikowania  
i regionalne, w tym lokalne, wykorzystywane do tworzenia relacji tury-
sta – nadawca informacji;  

 informacyjno-decyzyjne – np. systemy przetwarzania transakcji, infor-
mowania kierownictwa, wspomagania decyzji, wykorzystywane  
w podmiotach gospodarczych; 

 specjalistyczne – systemy wyszukiwania informacji i wspomagania 
działań wykorzystywane w różnych instytucjach, przedsiębiorstwach  
i organizacjach turystycznych, a także przez turystów. 

 W związku z powyższym system informacji turystycznej jest istotnym 
czynnikiem wpływającym na ruch turystyczny z uwagi na generowanie podstaw 
procesu podejmowania decyzji i wpływającym na zachowania turystów w fazie 
zarówno planowania i organizowania, jak również realizacji podróży turystycz-
nej. Do najistotniejszych elementów tego systemu należy zaliczyć: 

 wyspecjalizowane punkty informacji turystycznej; 
 punkty informacji turystycznej w obiektach noclegowych, biurach po-

dróży, stowarzyszeniach turystycznych (np. PTTK); 
 drogową informację turystyczną; 
 sieć oznakowania atrakcji turystycznych; 
 internetowe serwisy informacyjne i specjalistyczne portale internetowe, 

w tym globalne systemy rezerwacyjne; 
 serwisy informacyjne w mediach; 
 wydawnictwa informacyjne, np. mapy; 

                                                 
16  Na podstawie: R. Ziółkowski, Podstawy tworzenia regionalnego systemu informacji tu-

rystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 
7, Szczecin 2006, s. 61; System informacji turystycznej, www.pot.gov.pl, 10.11.2011. J. Merski 
przedstawia następujące cele informacji turystycznej: kierowanie ruchem turystycznym, uspraw-
nienie obsługi ruchu turystycznego, aktywizacja sprzedaży usług, podnoszenie kultury turystycz-
nej, wyzwalanie chęci poznania poprzez przedstawienie możliwości zorganizowania wycieczki 
czy wypoczynku, wydłużenie sezonów turystycznych i kształtowanie opinii publicznej. Patrz:  
J. Merski, Informacja..., op. cit., s. 12, 14–15. Natomiast W.W. Gaworecki dodaje następujące: 
popularyzacja mało znanych regionów i miejscowości turystycznych, zwiększenie zainteresowa-
nia turystów zagranicznych Polską jako krajem recepcji turystycznej. Źródło: W.W. Gaworecki, 
Turystyka, PWE, Warszawa 1997, s. 226. 

17  Na podstawie: E. Kolbusz, A. Nowakowski, Informatyka w zarządzaniu, Wyd. Zachod-
niopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999, s. 46–47. 
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 multimedialne kioski informacyjne. 
 Z perspektywy zagadnienia dostępności komunikacyjnej obszaru system 
informacji turystycznej musi generować odpowiednią do zapotrzebowania od-
biorców informację, czyli zrozumiałą, aktualną, rzetelną, wiarygodną i łatwą do 
odnalezienia. System ten łączy z jednej strony wiele elementów struktury oferty 
turystycznej danego obszaru (m.in. walory turystyczne, usługi turystyczne),  
a z drugiej – działania wielu podmiotów obsługujących ruch turystyczny (m.in. 
wytwórców usług, pośredników, władze lokalne)18, zarówno tych znajdujących 
się w miejscu zwykłego otoczenia potencjalnego turysty, miejscu tranzytu tury-
stycznego, jak i w miejscu recepcji turystycznej.  

2. Dostępność transportowa i jej znaczenie w rozwoju turystyki – ujęcie 

teoretyczne 

 Rozwój turystyki jest bezpośrednio związany z rozwojem środków i sys-
temów transportowych. Transport jest podstawowym komponentem produktu 
turystycznego i towarzyszy zaspokajaniu potrzeb turystycznych. Z tego też 
względu dostępność transportowa od zawsze grała pierwszorzędną rolę – z jed-
nej strony w kształtowaniu możliwości rozwoju turystyki na określonych tere-
nach, z drugiej natomiast w kształtowaniu skłonności do podróżowania, mobil-
ności ludzi i możliwości realizacji ich różnych potrzeb, w tym turystycznych. 
 Nie jest bezpodstawne stwierdzenie, że w ostatnim czasie zdecydowanie 
największy wpływ na dostępność obszarów turystycznych i ruch turystyczny  
 jego wielkość i kierunki – mają tanie linie lotnicze (zwane TLL, low cost i no-
frills). Ich pojawienie się na rynku turystycznym wiąże się bezpośrednio z po-
prawą dostępności transportowej wielu miejsc recepcji turystycznej. Lepsza 
dostępność miejsc skutkuje zmianami w popycie turystycznym, wśród których 
można m.in. wymienić: 

 wzrost liczby indywidualnych podróży do miejsc recepcji turystycznej 
samolotami rejsowymi i jednocześnie spadek udziału czarterów w po-
dróżach ogółem19. Jest to spowodowane ofertą przewoźników low cost 

                                                 
18  Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006, s. 97–98. 
19  No-frills Carriers: Revolution or Evolution? A study by the Civil Aviation Authority, 

TSO, Norwich 2006, s. 15. Na przykład ustalono, że w przypadku turystów z Wielkiej Brytanii  
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uwzględniającą przede wszystkim najpopularniejsze turystycznie kie-
runki i połączenia; 

 zmianą długości pobytów turystycznych i tendencją do skracania ich 
poniżej 4 dni20; 

 zmianami w motywacjach turystów, tzn.: więcej osób podróżuje w ce-
lach kulturalno-rozrywkowych (krótkie pobyty związane z udziałem  
w wydarzeniach kulturalnych), poznawczych (zwiedzanie wybranych 
miast czy atrakcji, co sprzyja rozwojowi oferty city break), sportowych 
(udział w imprezie sportowej), medycznych (na badania, zabiegi), han-
dlowych (zakupy), częstsze stają się wyjazdy w odwiedziny do znajo-
mych/rodziny, a także obserwuje się coraz więcej podróży wcześniej 
niezaplanowanych, podejmowanych pod wpływem impulsu (taniej ofer-
ty przelotu) oraz wyjazdów do tzw. drugich domów (łatwiejsza dostęp-
ność transportowa miejsc zarówno pod względem fizycznym, jak finan-
sowym, skłania bogatych turystów do zakupu lub budowy tzw. drugich 
domów poza miejscem stałego pobytu);  

 wzrostem liczby podróży turystycznych, częstotliwości podróży i łago-
dzeniem wahań sezonowych popytu w miejscach recepcji turystycznej. 
Dążąc do niezakłóconego funkcjonowania w czasie całego roku i prze-
ciwdziałania zjawiskom sezonowości w popycie na usługi transportu 
lotniczego, TLL biorą aktywny udział w promowaniu destynacji tury-
stycznych, do których oferują przeloty. W ten sposób przyczyniają się 
do wzrostu zainteresowania nimi i pobudzają turystów do przyjazdu. 
Analizując ruch pasażerski w polskich portach lotniczych, można za-
uważyć, że niemal w każdym porcie, w którym w 2004 roku zezwolono 
na realizowanie operacji lotniczych przewoźnikom typu no-frills, zano-

                                                                                                                        

w 2006 roku w porównaniu z rokiem 2000 liczba pasażerów przewiezionych czarterami do 15 
najbardziej znaczących destynacji turystycznych (w tym Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Tunezji, na 
Cypr, do Egiptu, na Dominikanę, do USA itp.) spadła o 31% na tych trasach, na których pojawiła 
się znacząca konkurencja ze strony TLL (np. Hiszpania, Portugalii, Malta), a tam, gdzie nie było 
tej konkurencji (np. Turcja, Egipt, Tunezja, Bułgaria), wzrosła o 13% (źródło: Air Services AT 
UK Regional Airports. An Update Developments. TSO, Norwich 2007, s. 23). 

20  Można tu podać przykład brytyjskich turystów, w przypadku których średnioroczne tem-
po wzrostu podróży krótkich w latach 1998–2003, czyli bezpośrednio po roku 1997, w którym 
nastąpiła pełna liberalizacja przewozów lotniczych w Europie, oscylowało wokół 10%, a liczba 
podróży długich (14-dniowych i więcej) wzrastała znacznie wolniej  nieco powyżej 2% rocznie 
(źródło: UK Regional Air Service. A Study by the Civil Aviation Authority, CAA, London 2005,  
s. 9). 
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towano znaczny wzrost liczby pasażerów, a także wzrost (z pewnymi 
wyjątkami) liczby turystów zagranicznych korzystających z noclegów 
w tych miastach.  

3. Ocena dostępności telekomunikacyjnej miejsca recepcji z perspektywy 
jego systemu informacji turystycznej – studium przypadku Wrocławia 

 Badania metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzono na grupie po-
nad 100 osób – zarówno internautów, którzy zamierzali przyjechać w celach 
turystycznych do Wrocławia, jak i osób przebywających w mieście w celach 
turystycznych w okresie 2-4 dni. Na podstawie wyników badania można 
stwierdzić, że z punktu widzenia etapów podróży turystycznej respondenci 
uznają informacje turystyczne w Internecie za raczej wiarygodne i najczęściej  
w wysokim stopniu wykorzystują je w czasie planowania podróży i do jej zor-
ganizowania. Przy realizacji podróży informacje turystyczne z Internetu miały 
już mniejsze znaczenie.  
 Kolejnym aspektem badania było zidentyfikowanie źródeł informacji tury-
stycznej o Wrocławiu w Internecie. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się strony ogólnopolskie i lokalne (wskazało na tę opcję ponad 57% responden-
tów), a wśród lokalnych najbardziej użyteczną okazał się portal wroclaw.pl. 
Wyniki badania w tym zakresie pozwoliły również określić średnią liczbę stron 
lokalnych odwiedzanych przez każdego z respondentów. Ich liczba wynosiła 6, 
co oznacza, że internauci, chcąc uzyskać potrzebne informacje, nie poprzestają 
na jednej stronie, ale sprawdzają jeszcze inne w celu uszczegółowienia i porów-
nania dostępnych danych. Badani (w prawie 50%) wskazali, że w Internecie 
najczęściej poszukiwali informacji dotyczących bazy noclegowej i atrakcji tury-
stycznych, a w ok. 40% danych na temat imprez kulturalnych i rozrywkowych. 
W przypadku pytań dotyczących oceny innych elementów systemu informacji 
turystycznej w wielu przypadkach odpowiedzi respondentów nie były jedno-
znaczne. Turyści przyjeżdżający do miasta mogą mieć trudności w uzyskaniu 
informacji w wyspecjalizowanych punktach IT, bowiem – w świetle wyników 
badania – najczęstszym źródłem, w którym uzyskiwano informacje, była baza 
noclegowa i obiekty infrastruktury transportu zbiorowego – dworce i lotnisko. 
Badanie pokazało, że formą przekazu informacji turystycznej najczęściej wyko-
rzystywaną przez turystów przebywających w mieście są tablice informacyjne  
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i wydawnictwa turystyczne, a następnie Internet. Największy wpływ na wybór 
usług turystycznych przez respondentów ma reklama w mieście (tablice infor-
macyjne), następnie – foldery i ulotki, a na trzecim miejscu – reklama w Inter-
necie. Najmniej skuteczne okazały się: reklama w czasopismach, lokalnych 
mediach i na imprezach. Kolejnym zagadnieniem poruszanym w kwestionariu-
szu ankietowym była ocena oznakowania atrakcji turystycznych w mieście  
i dróg. Zdaniem ponad 50% respondentów oznakowanie to można ogólnie oce-
nić na poziomie średnim. Najlepiej oceniono oznakowanie obiektów architektu-
ry sakralnej i muzeów sztuki, dość słabo  ogrodów i parków, a najgorzej  
– centrów rozrywki. Dość dobrze oceniono oznakowanie dróg, choć trzeba 
przyznać, że remonty i przebudowy dróg miejskich nie sprzyjają dobrej orienta-
cji przyjeżdżających do miasta. Respondenci pytani o dostępność wyspecjali-
zowanych punktów informacji turystycznej stwierdzili, że ich liczba jest zbyt 
niska, choć uzyskali w nich użyteczną informację. Ogólnie można stwierdzić, iż 
system informacji turystycznej dotyczący Wrocławia ma pewne mankamenty,  
a doskonalenia wymaga przede wszystkim poziom IT w Internecie i wydaw-
nictw informacyjnych i promocyjnych dostępnych w mieście. 

4. Poprawa dostępności transportowej jako czynnik wzrostu ruchu tury-
stycznego i zmian w jego strukturze – studium przypadku Krakowa 

 Przedstawione w niniejszej części opracowania rozważania są dowodem 
istnienia korelacji między poprawą dostępności transportowej a wzrostem  
i strukturą ruchu turystycznego. Skoncentrowano się głównie na poprawie do-
stępności transportowej wynikającej z rozwoju lotnictwa cywilnego. Jako 
obiekt badań wybrano Kraków, który  obok Warszawy  jest bez wątpienia 
najbardziej znanym i najchętniej odwiedzanym przez turystów zagranicznych 
miastem Polski, a jednocześnie drugim co do wielkości portem lotniczym  
w kraju. Za tym wyborem przemawiały również argumenty praktyczne, a mia-
nowicie: od wielu lat w mieście dokonuje się szczegółowych badań popytu 
turystycznego, które zdecydowanie ułatwiły prowadzenie analiz na potrzeby 
niniejszego artykułu. 
 Ogólnie dostępność transportową Krakowa, w porównaniu z innymi du-
żymi miastami Polski, należy ocenić jako dobrą. Stolica Małopolski ma wyższe 
wskaźniki dostępności transportowej od średniej krajowej (np. gęstość linii 
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kolejowych w województwie małopolskim w 2010 roku wynosiła 7,4 km na 
100 km2, gdy w kraju było to 6,5 km na 100 km2; wyższa była również gęstość 
dróg o twardej nawierzchni i wynosiła 155,8 km na 100 km2 przy średniej kra-
jowej 87,6 km na 100 km2). Kraków leży w międzynarodowych ciągach komu-
nikacyjnych drogowych21 i kolejowych22. Najpoważniejszymi problemami wo-
jewództwa i jego stolicy są: niska jakość infrastruktury drogowej i kolejowej23 
ograniczająca czasową dostępność komunikacyjną obszaru, wysokie natężenie 
ruchu samochodowego24 oraz nierównomierna dostępność transportowa po-
szczególnych części województwa.  
 Od 1964 roku, gdy część wojskowego lotniska w Balicach przeznaczono 
dla lotnictwa cywilnego, systematycznie rośnie znaczenie transportu lotniczego 
w dostępności Krakowa i Małopolski dla odwiedzających. W promieniu 100 km 
od Kraków Airport, czyli w obrębie izochrony 90 minut, mieszka 7,9 mln osób, 
które mogą dojechać na lotnisko w czasie do 90 minut, co oznacza wysoki 
wskaźnik bezpośredniego zasięgu lotniska w Balicach. W październiku 2004 
roku w porcie zainaugurowały działalność pierwsze tanie linie lotnicze EasyJet, 
które rozpoczęły erę tanich lotów do i z Krakowa. Obecnie, obok wymienione-
go przewoźnika typu no-frills, w krakowskim porcie lotniczym operują rów-
nież: Ryanair, Norwegian Air Shuttle, Germanwings, Air Berlin, Jet2 i Tran-
savia. Dzięki temu liczba przewoźników i połączeń lotniczych dla lotniska  
w Balicach wzrosła z trzech operatorów oferujących w sezonie zimowym 
2003/2004 trzy kierunki do 16 operatorów i 32 kierunków w zimie 2010/2011. 
Musiało to wiązać się ze znaczącym przyrostem liczby przyjazdów i wyjazdów 
do i z krakowskiego portu. W latach 2003–2010 liczba ta wzrosła czterokrotnie.  

                                                 
21  Są to drogi E77 relacji Gdańsk–Budapeszt, w ramach której zlokalizowana jest droga 

krajowa nr 7; E40 włącznie z przebiegiem autostrady A4 stanowiącej fragment transeuropejskie-
go korytarza relacji Berlin–Kĳów. 

22  Są to linie kolejowe E30 i C-E30, które są włączone do III Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego Berlin–Kĳów. 

23  Blisko 1/3 dróg krajowych przebiegających przez teren województwa małopolskiego 
charakteryzuje się złym stanem technicznym. Dotyczy to również blisko 40% dróg wojewódz-
kich. Natomiast zły stan techniczny linii kolejowych jest powodem obniżania prędkości przewo-
zów koleją, co zdecydowanie obniża poziom zadowolenia pasażerów. 

24  Obciążenie dróg kołowych ruchem stawia województwo na drugim miejscu w kraju po 
Śląsku. Wskaźnik wielkości natężenia ruchu dla Małopolski zdecydowanie przekracza średni 
wskaźnik dla Polski i w roku 2010 wynosił 12 953 pojazdy na dobę (dla Polski – 9 888 pojazdów 
na dobę). Cechuje go również wyraźna tendencja wzrostowa. 
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 W ostatnim czasie w Krakowie daje się zauważyć zmianę struktury ruchu 
turystycznego wg pochodzenia turystów. W roku 2004 w porównaniu do roku 
2003 nastąpił wyraźny skok poziomu nadwyżki liczby turystów zagranicznych 
nocujących w bazie zbiorowego zakwaterowania nad liczbą turystów krajowych 
korzystających z noclegów (ponadczterokrotnie). Zbiegło się to w czasie z wej-
ściem na rynek Polski tanich przewoźników lotniczych, którzy w pierwszej 
kolejności wybrali sobie za cel lotnisko w Krakowie-Balicach. Nadwyżka ta 
rosła szybko w następnych latach aż do roku 2006, aby w roku 2007 nieco 
spaść, a wyraźnie zmniejszyć się w roku 2008 i latach następnych (tabela 1)25.  
 

Tabela 1 

 

Nadwyżka turystów zagranicznych nad turystami krajowymi w Krakowie  
w latach 2003–2008 w skali roku 

 
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nadwyżka -38 653 13276 8184 6135 32 478 140 389 

Udział TLL w liczbie  
obsłużonych pasaże-
rów (%) 

0 0 0 0 0 15,40 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nadwyżka 254 173 221 850 205 152 80 889 37 322 28 123 

Udział TLL w liczbie  
obsłużonych pasaże-
rów (%) 

52,75 67,13 66,42 68,41 66,94 64,60 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. 
Raport końcowy, kier. K. Borkowski, MOT, Kraków 2009, s. 14; danych 
Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl/bdl, 11.11.2011; Analiza 
rynku lotniczego w Polsce w latach 2004–2007, ULC, Warszawa 2009, s. 20  
i Analiza rynku lotniczego w Polsce w roku 2010, ULC, Warszawa 2011, s. 4 
www.ulc.gov.pl, 10.11.2011 oraz danych portu lotniczego Kraków-Balice, 
www.krakowairpot.pl, 10.11.2011. 

                                                 
25  Na ten stan miało niewątpliwie wpływ równoczesne działanie kilku czynników, takich 

jak: wejście Polski do Unii Europejskiej, promocja Krakowa za granicą i z całą pewnością rozpo-
częcie i intensyfikacja aktywności przewoźników lotniczych typu low-cost na początku badanego 
okresu, a na końcu zjawiska kryzysowe w gospodarce światowej oraz katastrofy naturalne bezpo-
średnio oddziałujące na ruch lotniczy (wybuch wulkanu Eyjafjallajökull w południowej Islandii, 
który wstrzymał ruch lotniczy na tydzień, między 15 a 21 kwietnia 2010 roku, i spowodował 
straty linii lotniczych szacowane na 300 mln euro). 
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 Badania prowadzone w roku 2010 i latach poprzedzających dotyczące 
charakterystyki turystyki przyjazdowej do Krakowa przez naukowców repre-
zentujących krakowskie szkoły wyższe pokazują, że zmianom ulega również 
struktura przyjazdów turystycznych ze względu na środek transportu. Dotyczy 
to głównie podróży turystów zagranicznych (tabela 2).  
 

Tabela 2  

 

Struktura ruchu turystycznego w Krakowie  
w latach 2005–2010 wg środka transportu (%) 

 
Środek 

2005 2006 2008 2009 2010 
Ogół. Kraj. Zagr. Ogół. Kraj. Zagr. Ogół. Kraj. Zagr. Ogół. Kraj. Zagr. Ogół. Kraj. Zagr. 

samolot 21,4 1,1 47,8 38,4 3,2 56,1 31,2 0,7 68,4 27,4 0,6 68,5 32,0 1,1 67,1 
samolot 
rejsowy 

- - - - - - 12,4 0,3 27,1 11,9 0,4 29,6 11,6 0,3 24,5 

TLL - - - - - - 18,8 0,4 41,3 15,0 0,2 37,7 20,0 0,7 41,8 
samochód 26,2 34,0 16,1 26,5 48,5 15,4 28,5 41,9 12,0 33,7 49,2 10,0 29,5 45,4 11,4 
autobus 41,7 52,9 27,1 23,5 31,5 19,5 26,8 50,4 9,7 28,5 36,0 9,6 37,2 37,0 11,3 
pociąg 16,9 23,0 9,0 13,1 21,0 9,1 16,7 22,9 9,0 5,3 8,0 1,2 4,9 9,6 1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 ro-
ku..., op. cit., s. 83. 

 
 
 Począwszy od roku 2006 maleje odsetek cudzoziemców przyjeżdżających 
do Krakowa autobusem, w tym autokarem turystycznym. W roku 2005 odsetek 
był na poziomie 27,1%, a w roku 2010 – 11,3%. Jednocześnie blisko 1/3 tury-
stów zagranicznych objętych badaniem dociera do Krakowa samolotem. Coraz 
więcej osób przylatuje do miasta tanimi liniami lotniczymi (w ostatnim roku 
badawczym udział korzystających z TLL w liczbie badanych turystów ogółem 
stanowił 41,8%). W przypadku takich krajów, jak: Wielka Brytania, Irlandia, 
Włochy, Francja, odsetek ten jest jeszcze wyższy i sięga nawet poziomu 77,3% 
(Wielka Brytania). 

Uwagi końcowe 

 Badania przeprowadzone na potrzeby opracowania wykazały istotną rolę 
systemu informacji turystycznej opartej na technologiach internetowych w do-
stępności komunikacyjnej. Przykład Wrocławia pokazuje, że istnieje potrzeba 
integracji lokalnych systemów informacji turystycznej z systemami działający-



Daria E. Jaremen, Elżbieta Nawrocka 414 

mi na szczeblach wyższych – regionalnym i ogólnopolskim – a także wymaga 
stałego jego doskonalenia w celu poprawy wspomnianej dostępności. W zakre-
sie dostępności transportowej studium przypadku Krakowa potwierdza coraz 
większe znaczenie tanich linii lotniczych w przyjazdach turystów zagranicznych 
do miejsca recepcji, co oznacza, że TLL istotnie oddziałują na poprawę fizycz-
nej dostępności do miejsc turystycznych. Jak podkreśla prezes krakowskiego 
portu – słabą stroną dostępności miasta drogą lotniczą jest długość pasa niepo-
zwalająca na starty i lądowanie dużych jednostek transportowych26, co czyni 
Kraków Airport mniej konkurencyjnym na rynku lotnisk określanych mianem 
hub. 
 
 

THE ROLE OF A DESTINATION COMMUNICATION ACCESSIBILITY  

IN ESTABLISHING TOURISM DEMAND 

 

 

Summary 

 

 The presented article covers problems of communication accessibility understood 

broadly as both transport and telecommunication accessibility. Its objective is to discuss 

the role and to evaluate communication accessibility in establishing tourism demand. 

The importance of telecommunication accessibility for tourists was characterized by 

means of survey results performed among current and potential visitors of Wrocław 

town, while the role of transport accessibility, with particular consideration of airline 

transport, influencing tourist traffic in a destination was based on the example of Cra-

cow town. The results of telecommunication accessibility research pointed to the Inter-

net as the major source of tourism information, which is not sufficiently used by Wro-

cław tourism information system. The assessment of Cracow transport accessibility 

indicated the growing importance of budget airlines which influenced the incoming 

tourism traffic volume dynamics and structure. 

 

Translated by Hanna Fujak 

                                                 
26  www.lotnictwo.net.pl, 14.11.2011. 
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DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA RUCHU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

 Jednym z ważniejszych czynników rozwoju ruchu turystycznego w regio-
nach recepcyjnych jest ich dostępność transportowa1. Podstawowe funkcje 
transportu w turystyce obejmują zapewnienie dostępu do destynacji turystycz-
nych oraz przemieszczania się w ich obrębie. Współcześnie transport może 
stanowić także główny element podróży turystycznej, w przypadku gdy staje się 
samodzielną atrakcją turystyczną. 
 Celem głównym niniejszego opracowania jest ocena dostępności transpor-
towej województwa zachodniopomorskiego z punktu widzenia potrzeb ruchu 
turystycznego. Celem dodatkowym jest ocena ważności czynników wpływają-

                                                 
1  Dostępność transportowa w literaturze przedmiotu określana jest jako jeden z czynników 

wpływających na rozwój ruchu turystycznego i atrakcyjność turystyczną regionu. Szerzej na 
temat dostępności transportowej i roli transportu w obsłudze ruchu turystycznego m.in.  
w: T. Komornicki, P. Śleszyński, P. Rosik, W. Pomianowski, Dostępność przestrzenna jako 
przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn, Zeszyt 241, PAN Komitet 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2010, s. 16‒34; Gospodarka turystyczna, 
red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 70–108; Obsługa ruchu turystyczne-
go, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 120–130; Turystyka, red. W. Kurek, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 164–176; A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na 
rynku turystycznym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 57‒61; Transport jako składnik 
produktu turystycznego, red. M. Turek, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębior-
czości, Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot 2009, s. 27–40. 
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cych na wybór danego środka transportu przez turystów (takich jak np. koszt 
podróży, czas podróży, bezpieczeństwo podróży, komfort podróży, punktual-
ność, możliwość zabrania większej ilości bagażu)2, a także ocena warunków 
podróży w przypadku osób podróżujących własnym samochodem (np. oznako-
wanie dróg, dostępność stacji paliwowych, miejsc parkingowych, restauracji 
przy drogach, występowanie korków drogowych, złych warunków pogodo-
wych). Realizacja wymienionych celów badawczych została dokonana na pod-
stawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.  
 Wyniki te mogą być istotnym elementem, który będą mogły wykorzystać 
władze regionalne w zakresie planów rozwoju i bieżących decyzji w odniesie-
niu do przewozów turystycznych i funkcjonowania całego systemu transporto-
wego w regionie. Jest to o tyle ważne, że – zgodnie ze strategią rozwoju woje-
wództwa zachodniopomorskiego – rozwój turystyki jest jednym z głównych 
celów mających poprawić konkurencyjność regionu. 

1. Ocena dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego 
z punktu widzenia ruchu turystycznego – wyniki badań 

 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w województwie zachodnio-
pomorskim w oparciu o standaryzowany kwestionariusz na reprezentatywnej 
próbie 500 turystów w sierpniu 2011 roku. Badania były realizowane w ramach 
grantu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego3. 
 W grupie badanych turystów przeważały kobiety (52%) oraz osoby  
w wieku 26‒40 lat (39%) i 41‒60 lat (29%). Najwięcej respondentów przyje-
chało z województwa wielkopolskiego (20%), dolnośląskiego (14%) i z pozo-

                                                 
2  Czynniki te w literaturze przedmiotu określane są jako postulaty przewozowe obejmują-

ce ogół warunków i sposobów, jakim powinna odpowiadać realizacja usług transportowych. 
Szerzej na temat postulatów przewozowych m.in. w: Transport miejski, Ekonomika i organizacja, 
red. O. Wyszomirski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 66; Transport, Problemy 
transportu w rozszerzonej UE, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 34‒35; A. Koźlak, 
Ekonomika transportu, Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2008, s. 105‒113; D. Rucińska, Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 126. 

3  Projekt badawczy własny nr N N114 242638, temat: Koncepcja funkcjonowania systemu 
transportowego w regionie turystycznym, 2010‒2012. Projekt obecnie finansowany jest przez 
Narodowe Centrum Nauki. 
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stałych rejonów województwa zachodniopomorskiego (13%). W miastach li-
czących 101‒500 tys. mieszkańców zamieszkiwało 27% ankietowanych tury-
stów, a po 18% stanowiły osoby z miast do 20 tys. i powyżej 500 tys. miesz-
kańców. Wśród badanych przeważali pracownicy umysłowi (32%), a dalej: 
uczniowie/studenci (17%), pracownicy fizyczni (15%), przedsiębiorcy i emery-
ci/renciści (po 12%). Jeśli chodzi o wykształcenie respondentów, to 45% z nich 
stanowiły osoby z wykształceniem średnim, a 43% – z wyższym. Najwięcej 
respondentów reprezentowało gospodarstwa domowe 3- i 4-osobowe (po 29%) 
oraz 2-osobowe (24%). W odniesieniu do pytania o dochody netto swojego 
gospodarstwa domowego 28% respondentów deklarowało ich wysokość  
w przedziale 3001‒5000 zł, 21% – powyżej 5000 zł, 19% – 2501‒3000 zł,  
a 15% – 2001‒2500 zł. 
 Wśród celów przyjazdu przeważał wypoczynek (53%), a w dalszej kolej-
ności wymieniano zwiedzanie i odwiedziny u krewnych lub znajomych (po 
12%), turystykę aktywną (7%) i turystykę uzdrowiskową (6%). Cele przyjaz-
dów badanych turystów przedstawiono na rysunku 1. 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

 
Rys. 1. Cele przyjazdów badanych turystów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 Najczęściej respondenci przyjeżdżali na 4‒7 dni (40%), a pozostali na 
8‒14 dni (24%) oraz 1‒3 dni (19%). Dane dotyczące długości pobytu zaprezen-
towano na rysunku 2. 
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Rys. 2. Długość pobytu badanych turystów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 Zdecydowana większość respondentów przyjechała samochodem osobo-
wym (63%), natomiast 27% skorzystało z pociągu, a ponad 9% z autobusu kur-
sowego bądź turystycznego. Wyniki badań dotyczące wykorzystywanych środ-
ków transportu przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
 

Rys. 3. Środek transportu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 Kolejne pytanie w przeprowadzonym badaniu dotyczyło czasu podróży 
(rysunek 4). Ponad 52% turystów określiło czas podróży z miejsca swojego 
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zamieszkania do miejscowości docelowej w województwie zachodniopomor-
skim w granicach 2‒6 godzin. W przypadku 17% badanych czas ten wynosił 
6,5‒8 godzin, a dla 12% – do 2 godzin. 
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Rys. 4. Czas podróży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 Ważnym elementem związanym z badaniem dostępności transportowej 
regionu turystycznego jest również odległość między miejscem zamieszkania 
turystów a miejscowością docelową (rysunek 5).  
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Rys. 5. Odległość między miejscem zamieszkania a miejscowością docelową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku 40% respondentów 
odległość ta wynosiła 201‒400 km, 24% badanych musiało pokonać odległość 
401‒600 km, 20% – do 200 km, a 16% – powyżej 600 km. 
Ankietowani turyści określali również szacunkowy koszt podróży (łącznie  
w jedną stronę na osobę). Wyniki przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Koszt dojazdu (łącznie w jedną stronę na osobę) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 Zdecydowana większość respondentów oszacowała koszt dojazdu z miej-
sca zamieszkania do miejscowości docelowej do 100 zł na osobę. W przypadku 
29% ankietowanych koszt ten wynosił 101‒200 zł, a dla 13% – ponad 200 zł. 
Kolejne zagadnienie dotyczyło oceny ważności poszczególnych postulatów 
przewozowych (rysunek 7). Koszt podróży był ważny bądź bardzo ważny dla 
62% respondentów, czas podróży – dla 69%, bezpieczeństwo podróży – dla 
95%, bezpośredniość połączenia – dla 85%, komfort podróży – dla 84%, punk-
tualność środka transportu – dla 52%, dostępność środka transportu – dla 90%, 
a możliwość zabrania większej liczby bagażu – dla 63% badanych. 
 Respondenci określali również rodzaje środków transportu, z jakich korzy-
stali, przemieszczając się po województwie zachodniopomorskim. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że 58% badanych korzystało z własnego samochodu 
osobowego, 9% – z autobusów kursowych, 19% – z komunikacji miejskiej, 6% 
– z busów, 8% – z pociągu, 13% – z roweru, natomiast 5% turystów w ogóle 
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nie przemieszczało się po obszarze województwa z wykorzystaniem jakiego-
kolwiek środka transportu. 
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Rys. 7. Ocena ważności postulatów przewozowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Na rysunku 8 zaprezentowano z kolei wyniki oceny jakości dróg w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 
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Rys. 8. Ocena jakości dróg w województwie zachodniopomorskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Ankietowani turyści najczęściej oceniali jakość dróg w województwie 
zachodniopomorskim na poziomie dostatecznym bądź dobrym – odpowiednio 
36% i 29%. Z kolei 22% respondentów określiło jakość dróg jako złą bądź bar-
dzo złą. 
 Badani turyści oceniali również funkcjonowanie transportu publicznego  
w województwie zachodniopomorskim (rysunek 9). Zdaniem 24% responden-
tów transport publiczny funkcjonuje dobrze bądź bardzo dobrze, według 16%  
– dostatecznie, a zdaniem jedynie 4% – źle bądź bardzo źle. 
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Rys. 9. Ocena ważności postulatów przewozowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 W regionie turystycznym niektóre środki transportu mogą stanowić rów-
nież samodzielną atrakcję turystyczną. W województwie zachodniopomorskim 
turyści także mają możliwość skorzystania z tego rodzaju oferty. Spośród bada-
nych osób 39% korzystało z takich usług, 23% korzystało z oferty statków tury-
stycznych, a około 10% – z różnego rodzaju sprzętu pływającego. 
 Ogólną ocenę dostępności transportowej województwa zachodniopomor-
skiego zaprezentowano na rysunku 10. 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że zdaniem większości turystów wo-
jewództwo zachodniopomorskie ma dobrą bądź bardzo dobrą dostępność trans-
portową (66%), a 31% ankietowanych oceniło ją jako dostateczną. Wskazania 
złe czy też bardzo złe stanowiły jedynie 3%. 
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Rys. 10. Ocena dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 W ramach prowadzonych badań zadano również kilka pytań dotyczących 
jedynie tych osób, które podróżowały samochodem osobowym (stanowili oni 
63% ogółu respondentów). Turyści ci w czasie podróży korzystali ze stacji pa-
liwowych (57%), gastronomii (35%), a 23% z nich nie korzystało z tego rodza-
ju usług. Spośród zapytanych turystów 58% kierowało się znakami drogowymi 
kierunku i miejscowości, 44% podróżujących korzystało z nawigacji satelitar-
nej, a 27% – z mapy.  
 Według 81% ankietowanych drogi w województwie zachodniopomorskim 
oznakowane są w odpowiedni sposób. Zdaniem 68% respondentów teren wo-
jewództwa cechuje wystarczająca dostępność miejsc parkingowych, przeciwne-
go zdania jest jednak 32% ankietowanych. 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że co trzeci turysta podróżujący wła-
snym samochodem zetknął się w czasie podróży z korkami drogowymi, 30% 
respondentów zetknęło się z objazdami, 37% – ze złym stanem dróg, 10% – ze 
złym oznakowaniem, a 11% – ze złymi warunkami atmosferycznymi. 
 Zdaniem większości ankietowanych turystów podróż własnym samocho-
dem nie była męcząca (64%), natomiast 36% była odmiennego zdania. Odpo-
wiedzi związane z uciążliwością podróży samochodem zaprezentowano na ry-
sunku 11. 
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Rys. 11. Ocena stopnia uciążliwości podróży samochodem osobowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Uwagi końcowe 

 Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują, że z punktu wi-
dzenia ruchu turystycznego województwo zachodniopomorskie cechuje się 
dobrą dostępnością transportową. Większość turystów przyjeżdża własnym 
samochodem osobowym, pokonując odległości w granicach kilkuset kilome-
trów, dojazd zabiera im kilka godzin, a koszt wynosi mniej niż 100 zł na osobę 
w jedną stronę. W czasie podróży co trzeci respondent zetknął się z różnymi 
uciążliwościami, takimi jak: korki drogowe, objazdy czy zły stan dróg – stąd też 
dla 36% turystów podróż własnym samochodem była męcząca. Mając na uwa-
dze ten fakt, a także to, że 37% respondentów skorzystało z usług transportu 
publicznego (kolej, autokar), można założyć, że w sumie więcej niż połowa 
turystów przyjeżdżających do województwa zachodniopomorskiego skłonna 
byłaby skorzystać z oferty dobrze funkcjonującego zbiorowego transportu pu-
blicznego. Warto w tym miejscu dodać, że dla badanych osób spośród postula-
tów przewozowych najważniejsze były: bezpieczeństwo, dostępność środka 
transportu, bezpośredniość połączenia i komfort podróży. Konieczne wydaje się 
także podjęcie na obszarze województwa działań w zakresie poprawy jakości 
dróg i dostępności miejsc parkingowych. 
 Ponad 40% turystów przemieszczało się po obszarze województwa z wy-
korzystaniem regionalnego publicznego transportu zbiorowego (kolej, komuni-
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kacja miejska, autokar, bus), większość z nich dobrze oceniło jego funkcjono-
wanie. Wskazuje to na potrzebę dalszego rozwoju tego rodzaju transportu pod 
kątem potrzeb ruchu turystycznego. Z badań również wynika, że istotny jest 
także rozwój sieci dróg rowerowych. Duża część turystów korzystała też ze 
środków transportu jako atrakcji turystycznej, co wydaje się istotną przesłanką 
na rzecz doskonalenia tego rodzaju oferty w województwie zachodniopomor-
skim. 
 Reasumując powyższe rozważania, zależy zaznaczyć, że wyniki badań 
powinny być ważną wskazówką dla wszystkich podmiotów zainteresowanych 
rozwojem turystyki w województwie zachodniopomorskim, tj. jednostek samo-
rządowych (odpowiedzialnych m.in. za funkcjonowanie publicznego transportu 
zbiorowego w regionie), przedsiębiorców turystycznych (w zakresie oferty 
przewozowej zaspokajającej potrzeby ruchu turystycznego) i organizacji tury-
stycznych. 
 
 

TRANSPORT ACCESSIBILITY OF THE WEST POMERANIAN PROVINCE 

FOR THE TOURIST MOVEMENT 

 

 

Summary 

 

 The primary purpose of this paper is an evaluation of transport accessibility of the 

tourist region, with the example of the West Pomeranian Province, as an essential ele-

ment exerting an influence on the development of the tourist movement in this region. 

The secondary purpose is an evaluation of the importance of factors which influence the 

choice of a given transport medium by tourists (e.g. cost, time, safety and comfort of 

travel, punctuality, possibility to take additional luggage), as well as an evaluation of 

travel conditions in the case of persons traveling with their own vehicle (e.g. road sig-

nalization, availability of gas stations, parking spaces and roadside restaurants, traffic 

and bad weather occurrences). The realization of the above-mentioned research goals 

was achieved on the basis of results of a conducted survey. 

 

Translated by Dawid Milewski 



 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

JOANNA KOSMACZEWSKA 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA  
POPYTEM TURYSTYCZNYM PRZEZ INTERESARIUSZY  

NA PRZYKŁADZIE GMIN NADMORSKICH 

Wprowadzenie 

 Lokowanie popytu turystycznego w określonej jednostce przestrzennej 
posiadającej organ administracyjny daje możliwość inicjowania i koordynowa-
nia efektów rozwoju turystyki. W literaturze przedmiotu obszar recepcji tury-
stycznej określany jest jako „miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny”1 
ze względu na występujące na tym obszarze walory oraz „obiekty i urządzenia 
turystyczne”2. Przyjęcie perspektywy turysty lub branży turystycznej pozwala  
z kolei definiować obszar recepcji turystycznej, akcentując ujęcie popytowe lub 
podażowe. Wobec przestrzennego charakteru samego zjawiska turystyki obszar 
recepcji turystycznej w ujęciu podażowym definiowany bywa najczęściej jako 
zbiór spójnych i atrakcyjnych walorów oraz zasobów wzbudzających zaintere-
sowanie turystów, przy czym dość powszechne jest rozpatrywanie zmian wy-
wołanych przez ruch turystyczny w ujęciu systemowym3. W ujęciu popytowym 

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

Monografie i Opracowania nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 9. 
2  A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Pra-

ce Habilitacyjne nr 24, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 54. 
3 Podejście systemowe do analizy zjawisk związanych z turystyką w obszarze recepcji tu-

rystycznej proponują m.in.: L. Lazzeretti, C. Petrillo, Tourism Local Systems and Networking, 
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obszar recepcji turystycznej definiowany jest zazwyczaj jako pojęcie subiek-
tywne, zdeterminowane w znacznym stopniu indywidualnymi preferencjami 
nabywczymi turystów. Jako łączącą w sobie ujęcie podażowe i popytowe moż-
na przytoczyć definicję M. Żemły, który określa obszar recepcji turystycznej 
jako „dowolny obszar (…) będący miejscem koncentracji ruchu turystycznego  
i wywołanych przez niego skutków społeczno-ekonomicznych i przyrodni-
czych, posiadających takie walory i zagospodarowanie turystyczne, że postrze-
gany może być przez turystów jako odrębna i jednolita całość, i jest przez nich 
traktowany jako jedna z dostępnych alternatyw (marek) branych pod uwagę w 
procesie podejmowania decyzji o wyborze produktu turystycznego”4. 
 Biorąc pod uwagę przytoczone definicje, można uznać, że jako obszar 
recepcji turystycznej określane mogą być zarówno gminy nadmorskie – trakto-
wane łącznie, jak i poszczególne gminy zlokalizowane w strefie nadmorskiej 
kraju. Podstawowym czynnikiem różnicującym traktowanie obszaru recepcji 
turystycznej we wspomnianym przypadku będzie określenie konkurentów  
i interesariuszy. W niniejszym opracowaniu gminy nadmorskie traktowane są 
jako obszar recepcji turystycznej w ujęciu wąskim, tzn. takim, w którym gminy 
o zbliżonych walorach i zasobach traktowane są jako konkurujące. Interesariu-
szami w omawianym przypadku są zatem lokalne przedsiębiorstwa, organizacje 
i jednostki samorządu terytorialnego, a nade wszystko mieszkańcy poszczegól-
nych gmin, których poprawa jakości życia powinna być traktowana jako istotny 
efekt rozwoju turystyki. 
 W artykule przyjęto hipotezę zakładającą, że efektywność gospodarowania 
popytem turystycznym jest wyższa w gminach, które znajdują się w pierwszych 
etapach kształtowania obszaru recepcji turystycznej lub świadomie wykorzystu-
ją instrumenty zarządzania ORT. 
 Stawiając powyższą hipotezę, kierowano się funkcjonalno-przestrzennym 
modelem rozwoju obszarów turystycznych R.A. Smitha5 (który zakłada stadium 

                                                                                                                        

Elsevier, Oxford 2006; P. Zmyślony, Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa 
programowania rozwoju regionów turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i prze-
strzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wyd. AE w Poznaniu, 
Poznań 2008; T. Chudoba, Teoria turystyki a zarzadzanie turystyką, Wyd. Difin, Warszawa 2008. 

4  M. Żemła, Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru re-
cepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2010, s. 29. 

5  R.A. Smith, Beach resort: a model of development evolution. “Landscape and Urban 
Planning” 1991, nr 21, s. 189–210. 
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chaotycznego i nieplanowanego rozwoju) oraz przydatnością instrumentów 
zarządzania ORT do gospodarowania popytem turystycznym. 
 Celem artykułu jest określenie efektywności gospodarowania popytem 
turystycznym w gminach nadmorskich. Przez gospodarowanie rozumie się 
efektywność przetwarzania nakładów, w tym przypadku określonych jako wy-
datki gminy na turystykę i inwestycje oraz zainteresowanie ze strony turystów, 
na wzrost zamożności gminy i jej mieszkańców. Zamożność gminy i jej miesz-
kańców definiowana jest poprzez dochody własne gminy na 1 mieszkańca 
(średnia z lat 2008–2010), w tym dochody pozyskane z podatku PIT i CIT od 
podmiotów gospodarczych, których działalność związana jest bezpośrednio lub 
pośrednio z obsługą ruchu turystycznego. 
 Do weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano metodę granicznej ana-
lizy danych (DEA), przy czym nakłady i efekty zdefiniowano zgodnie z zasa-
dami wykorzystanej metody. 

1. Gospodarowanie popytem turystycznym – interesariusze 

 Autorka artykułu zdaje sobie sprawę z faktu, że używanie określenia „go-
spodarowanie” w odniesieniu do popytu turystycznego budzi znaczne i uzasad-
nione wątpliwości w kontekście podstawowych pojęć z zakresu ekonomii. Jed-
nak autorka używa określenia „gospodarowanie popytem turystycznym”, rozu-
miejąc je jako zespół działań, które w wyniku zarządzania obszarem recepcji 
turystycznej umożliwiają interesariuszom modelowanie zachowań nabywczych 
turystów. Poprzez kreowanie podaży turystycznej podmiotami gospodarującymi 
popytem turystycznym i jednocześnie interesariuszami stają się lokalne organy 
administracji samorządowej, organizacje branżowe oraz mieszkańcy gmin nad-
morskich. Dysponują oni szeregiem instrumentów zarządzania obszarem recep-
cji turystycznej (ORT), co stwarza jednocześnie możliwość gospodarowania 
popytem turystycznym (tabela 1). 
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Tabela 1  

 

Instrumenty zarządzania ORT i możliwość ich wykorzystania  
do gospodarowania popytem turystycznym 

 

Instrumenty zarządzania ORT 
Wykorzystanie instrumentów za-

rządzania ORT do gospodarowania 
popytem turystycznym 

In
st

ru
m

en
ty

  
ek

on
om

ic
zn

e 

 ulgi podatkowe 
 opłaty lokalne (opłata klimatyczna) 
 promocja turystyki 
 kreowanie marki turystycznej obszaru 
 tworzenie oferty turystycznej 
 dotacje na przedsięwzięcia turystyczne 
 tworzenie przedsiębiorstw społecznych 

 wspieranie inicjatyw gospodar-
czych zgodnych z obszarami 
priorytetowymi, co daje możli-
wość rozwijania na terenie gminy 
preferowanych rodzajów turysty-
ki  

 uprzywilejowane traktowanie na 
terenie gminy preferowanych 
grup konsumentów (np. rodzin  
z dziećmi lub seniorów) 

 regulowanie popytu turystyczne-
go za pomocą ceny na dobra  
i usługi  

 modelowanie popytu turystycz-
nego poprzez tworzenie pakietów 
usług po zryczałtowanej cenie 

 modelowanie popytu turystycz-
nego poprzez celowe działania 
promocyjne adresowane do grup 
docelowych, np. młodzieży 

 modelowanie zachowań nabyw-
czych turystów poprzez tworze-
nie struktur klastrowych  

In
st

ru
m

en
ty

 
ad

m
in

is
tr

a-
cy

jn
e 

 plan zagospodarowania turystycznego 
 opracowanie i wdrożenie strategii 

rozwoju turystyki 
 wdrożenie procedur obsługi inwesto-

rów (opiekun biznesu) 

In
st

ru
m

en
ty

  
or

ga
ni

za
cy

jn
e 

 aktywna współpraca branży w ramach 
LOT i ROT 

 aktywna współpraca z gminami 
ościennymi 

 tworzenie struktur klastrowych 
 partnerstwo publiczno-prywatne 
 lokalny system informacji turystycznej 

In
st

ru
m

en
-

ty
 k

ad
ro

w
e  szkolenie kadr turystycznych dla JST

 i branży 
 realizacja programu doradztwa dla 

MŚP działających w sektorze turystyki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Meyer, D. Milewski, Strategie rozwoju 
turystyki w regionie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 149. 

2. Gospodarowanie popytem turystycznym – próba pomiaru efektywności 

 W celu określenia efektywności gospodarowania popytem turystycznym 
wykorzystano metodę granicznej analizy danych (Data Envelopment Analysis  
– DEA). Metoda ta znajduje swoje szerokie zastosowanie, m.in. ze względu na 
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możliwość badania relacji wielu nakładów i efektów jednocześnie6, także  
w odniesieniu do aspektów, których wyrażenie nie jest możliwe w środkach 
pieniężnych. Zastosowanie granicznej analizy danych jest szerokie i może doty-
czyć oceny efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługo-
wych, ale także jednostek sektora publicznego, takich jak: 

 szkoły i uczelnie wyższe7, 
 szpitale8, 
 jednostki samorządu terytorialnego9. 

 W metodzie DEA efektywność jest definiowana jako iloraz ważonej sumy 
wyników do ważonej sumy nakładów i odnoszona do najlepszych jednostek  
w zbiorze, co prezentuje poniższy wzór10. 
 

 
 
gdzie: 
s – liczba efektów, 
m – liczba nakładów, 

 – wagi określające ważność poszczególnych efektów, 
 – wagi określające ważność poszczególnych nakładów. 

                                                 
6  M. Pawłowska, Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian 

strukturalnych i technologicznych, Materiały i Studia, Zeszyt NBP 192/2005, s. 20–25. 
7  J. Johnes, Data envelopmentanalysis and itsapplication to the measurement of efficiency 

in the highereducation, „Economics of Education Review”, 2006, vol. 4, s. 129–137; J. Nazarko, 
M. Komuda, K. Kuźmicz, E. Szebzda, J. Urban, Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji 
sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, „Badania Operacyjne i Decyzyjne” 2008, nr 
4, s. 89–105. 

8  J. Suchecka, Ekonometria ochrony zdrowia, Absolwent, Łódź 1998; Raport Finansowa-
nie Ochrony Zdrowia w Polsce – Zielona Księga, Warszawa 2004. 

9  J. Kosmaczewska, Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście 
rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA, ZN SGGW, „Ekonomika i Organiza-
cja Gospodarki Żywnościowej: 2011 (w druku); H. Loikkanen, I. Susiluoto, Costefficiency on 
Finnishmunicipalities in basic service provision 1994–2002, „Urban Public Economics Review” 
2005, vol. 4, s. 39–64; A. Becker, J. Becker, Zastosowanie metody granicznej analizy danych do 
oceny gospodarowania województw Polski, w: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia 
Zarządzania Wiedzą, red. J. Wątróbski, PSZW, Bydgoszcz 2009, s. 1–12; M. Crocolici,  
P. Nijkamp; Competition among Tourist Destinations. An Application of DEA to Italian Provinc-
es, w: Tourism and Regional Development: New Pathways, red. M. Giaoutzi, P. Nijkamp, UK 
2006. 

10  G. Rogowski, Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, 
„Bank i Kredyt” 1996, nr 9, s. 4–48. 
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 Aby wyznaczyć wskaźnik efektywności dla danej jednostki decyzyjnej, 
tzw. DMU (ang. Decision Making Units), rozwiązuje się odpowiednio sformu-
łowane zadanie programowania nieliniowego, sprowadzalne do zadania linio-
wego. Przyjmuje się, że badana grupa obejmuje n jednostek decyzyjnych. Każ-
da jednostka wykorzystuje m takich samych nakładów (w różnych ilościach)  
i uzyskuje s tych samych wyników (o różnych poziomach). 
 Jednostki znajdujące się na obwiedni uważa się za efektywne, a ich 
względna efektywność wynosi 1 (lub 100%). Jednostki nieefektywne natomiast 
leżą poniżej obwiedni, a ich efektywność jest mniejsza od 1. W metodzie DEA 
miarą nieefektywności jest odległość między punktem empirycznym charakte-
ryzującym daną jednostkę a estymowaną krawędzią zbioru możliwości produk-
cyjnych11. 
 W analizowanym przykładzie wykorzystano model o stałych efektach 
skali (CCR model) zorientowany na efekty, zakładając maksymalizację wyniku 
przy zachowaniu niezmienionych nakładów. Ukierunkowanie modelu na efekty 
wynikało z zasady racjonalnego gospodarowania rozumianej jako alokacja 
ograniczonych zasobów (w formie środków pieniężnych przeznaczonych na 
bezpośredni i pośredni rozwój turystyki w gminie oraz zainteresowania ze stro-
ny turystów) umożliwiająca maksymalizację efektów (rozumianych jako za-
możność gminy i jej mieszkańców). Mając zatem na uwadze cel pracy, jakim 
jest określenie efektywności gospodarowania popytem turystycznym w gmi-
nach nadmorskich, jako nakłady (input) przyjęto: 
X1 –  średnie wydatki na turystykę na 1 mieszkańca z lat 2008–2010, 
X2 –  średnie wydatki na inwestycje na 1 mieszkańca z lat 2008–2010, 
X3 – korzystający z noclegów ogółem na 1 mieszkańca (średnia z lat 2008 

–2010), 
X4 –  liczba udzielonych noclegów ogółem na 1 mieszkańca (średnia z lat 

2008–2010). 
 Jako efekty (output) przyjęto: 
Y1 –  dochody własne gminy na 1 mieszkańca (średnia z lat 2008–2010). 
 Badaniem zostały objęte gminy nadmorskie definiowane jako gminy  
z dostępem do wód morskich12. Ze względu na porównywalność wyników  

                                                 
11  B. Guzik, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, 

Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009. 
12  M. Dutkowski, Szanse rozwoju społeczno-gospodarczego gmin nadmorskich, w: Szanse 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu nadmorskiego, red. A. Szwichtenberg, XVII Sejmik 
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i możliwości ich interpretacji, analizę ograniczono do wszystkich gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich, pomijając tym samym duże ośrodki miejskie. Roz-
mieszczenie badanych gmin w strefie nadmorskiej zaprezentowano na rysunku 
1. 
 

 
 
Rys. 1. Mapa rozmieszczenia gmin nadmorskich 

Źródło:  Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersy-
tet Szczeciński (mapa dostępna na stronie www.brzegmorski.pl, 09.11.2011). 

 
 
 Analiza wartości zmiennych definiowanych po stronie nakładów i efektów 
wskazuje na zróżnicowaną rangę funkcji turystycznej w gminach nadmorskich 
(tabela 2). Prowadzi to do wniosku, że mimo porównywalnych zasobów natu-
ralnych i walorów krajobrazowych, wśród analizowanych gmin nadmorskich 
można wyróżnić jednostki z dominującą funkcją turystyczną (np. Rewal, Miel-
no) oraz słabo zaludnione obszary nadmorskie o charakterze rolniczym lub rol-
niczo-leśnym (np. Choczewo, Kosakowo). 
 

                                                                                                                        

Morski, Gdańsk-Hel 2001, s. 50–59; W. Gotkiewicz, B. Mickiewicz, Ekologiczne czynniki  
i bariery rozwoju gospodarowania terenów nadmorskich w Polsce, „Ochrona Środowiska i Zaso-
bów Naturalnych” 2009, nr 41, s. 533–541. 



Joanna Kosmaczewska 434 

Tabela 2  

 

Charakterystyka nakładów i efektów 27 analizowanych gmin nadmorskich 

 
Nakłady i efekty minimum maksimum średnia odch.std. 

średnie wydatki na turystykę na  
1 mieszkańca z lat 2008–2010 0,21 648,9 74,8 144,1 
średnie wydatki na inwestycje na  
1 mieszkańca z lat 2008–2010 310,2 3772,1 1259,7 930,7 
korzystający z noclegów ogółem na  
1 mieszkańca (średnia z lat 2008–2010) 0,03 38,9 5,4 9,1 
liczba udzielonych noclegów ogółem na 
1 mieszkańca (średnia z lat 2008–2010) 0,11 242,3 36,7 62,0 
dochody własny na 1 mieszkańca (śred-
nia z lat 2008–2010) 879,1 3786,5 3065,5 3103,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. 

 
 
 Przyjęta metodologia pozwoliła ustalić efektywność gospodarowania po-
pytem turystycznym w gminach nadmorskich. W tabeli 3 zaprezentowano 
współczynniki efektywności technicznej otrzymane w poszczególnych gminach 
nadmorskich. Ich wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, przy czym 1 od-
powiada efektywności, a każdy wynik poniżej 1 oznacza występowanie nie-
efektywności technicznej. Najwyższą efektywność w transformowaniu wspo-
mnianych nakładów w efekty osiągnęły gminy: Stepnica, Goleniów i Police 
(tabela 3). 
 Analiza nakładów tych gmin wskazuje, że nie są to gminy z silnie rozwi-
niętą funkcją turystyczną (nakłady X3, X4 przyjmują wartości poniżej średniej). 
Jednak biorąc pod uwagę wysokość wydatków na turystykę, należy założyć, że 
gmina Stepnica pretenduje do miana obszaru recepcji turystycznej (średnie wy-
datki na turystykę w latach 2008–2010 były wyższe od średniej o 720%). Zatem 
efektywność gospodarowania popytem turystycznym w gminach Stepnica, Go-
leniów i Police należy wiązać z niewielkimi rozmiarami ruchu turystycznego na 
tym obszarze oraz z pierwszymi etapami kształtowania się ORT. Potwierdza to 
zatem postawioną w artykule hipotezę mówiącą o tym, że efektywność gospo-
darowania popytem turystycznym jest wyższa w gminach, które znajdują się  
w trakcie pierwszego etapu kształtowania obszaru recepcji turystycznej lub 
świadomie wykorzystują instrumenty zarządzania ORT (np. Międzyzdroje). 
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Tabela 3 

 

Ranking badanych gmin nadmorskich  
według współczynnika efektywności technicznej* 

 

Gmina CCR 
Gmina wiejska (W=17) 

miejsko-wiejska (MW=10) 
Stepnica 1,000 W 
Goleniów 1,000 MW 
Police 1,000 MW 
Międzyzdroje 0,871 MW 
Ustronie Morskie 0,852 W 
Rewal 0,850 W 
Darłowo 0,806 W 
Mielno 0,796 W 
Postomino 0,794 W 
Ustka 0,745 W 
Dziwnów 0,736 MW 
Stegna 0,734 W 
Słupsk 0,698 W 
Wicko 0,692 W 
Krokowa 0,688 W 
Sztutowo 0,680 W 
Choczewo 0,654 W 
Będzino 0,652 W 
Puck 0,571 W 
Tolkmicko 0,488 MW 
Wolin 0,462 MW 
Kosakowo 0,443 W 
Kamień Pomorski 0,419 MW 
Trzebiatów 0,412 MW 
Nowe Warpno 0,401 MW 
Smołdzino 0,338 W 
Frombork 0,242 MW 

*Efektywność techniczna zwana inaczej efektywnością Farrella (ang. Farrell`s efficien-
cy) wskazuje, czy badany obiekt znajduje się na krzywej możliwości produkcyjnych, 
nie mierzy natomiast efektywności alokacyjnej – nie wskazuje tym samym, czy obiekt 
stosuje nakłady we właściwych proporcjach w odniesieniu do wytworzonych efektów. 

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu DEA Solver. 

 
 
 Średni wskaźnik efektywności dla gmin nadmorskich wyniósł jedynie 
0,66. Poniżej wartości przeciętnej znalazło się dziewięć gmin (33% badanych). 
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Różnica między gminą najefektywniejszą (w gospodarowaniu popytem) a naj-
mniej efektywną wyniosła aż 58%. 
 Analizując wyniki uzyskane przez model przy stałych efektach skali (zo-
rientowany na efekty), można stwierdzić, że podmioty i mieszkańcy gmin nie-
efektywnych (przy tak zdefiniowanych nakładach), aby osiągnąć efektywność 
techniczną równą 1, powinni generować wyższe dochody. Dla przykładu gmina 
Frombork przy zaprezentowanym poziomie nakładów (wydatki gminy i zainte-
resowanie turystów) powinna wypracować dochód w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca wyższy o 75,8%, co przy średnim dochodzie z lat 2008–2010 oznacza 
wzrost o 929 zł na 1 mieszkańca. 
 W celu określenia ewentualnych zależności korelacyjnych między współ-
czynnikiem efektywności technicznej (CCR) a zmiennymi definiującymi nakła-
dy i efekty przeprowadzono korelację rang Spearmana. Wielkość współczynni-
ka korelacji liniowej okazała się istotna statystycznie dla dwóch zmiennych, tj. 
wydatków na turystykę (r=0,42; p≤0,05) oraz wydatków inwestycyjnych 
(r=0,39; p≤0,05). Warto również nadmienić, że nie stwierdzono statystycznie 
istotnej zależności między CCR a średnią liczbą mieszkańców w gminie. 
W celu określenia gmin najmniej zróżnicowanych pod względem trzech zależ-
nych cech (wydatki na turystykę, wydatki inwestycyjne, CCR) wykorzystano 
metodę Warda, a następnie z wykorzystaniem metody k-średnich dokonano 
kwalifikowania gmin do skupień13, co zaprezentowano na rysunku 2 i w tabeli 
4. 
 Wyniki analizy skupień wskazują, że gminy nadmorskie zakwalifikowane 
do skupienia nr 2 mają najlepszą relację wydatków przeznaczanych na rozwój 
turystyki do współczynnika efektywności technicznej. W przypadku gmin Re-
wal i Stepnica (skupienie nr 1) – z uwagi na wydłużony w turystyce proces in-
westycyjny – należałoby się spodziewać poprawy efektywności gospodarowa-
nia popytem w najbliższych latach. Gminy nadmorskie przydzielone do skupie-
nia nr 3 powinny dokonać oceny racjonalności gospodarowania środkami pu-
blicznymi. 
 

                                                 
13  Grupowanie gmin do skupień zostało poprzedzone standaryzacją. 
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Wykr. średnich każd. skupienia

 Skupien. 1
 Skupien. 2
 Skupien. 3wydatki na turystykę wydatki inwestycyjne CCR
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Rys. 2. Grupowanie gmin nadmorskich metodą k-średnich 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 4  

 

Wykaz elementów każdego skupienia 

 

WARTOŚCI ŚREDNIE 
DLA SKUPIEŃ 

Skupienie nr 1 Skupienie nr 2 Skupienie nr 3 
Rewal Darłowo Będzino 

Stepnica Dziwnów Choczewo 
 Goleniów Frombork 
 Mielno Kamień Pomorski 
 Międzyzdroje Kosakowo 
 Police Krokowa 
 Postomino Nowe Warpno 
 Słupsk Puck 
 Sztutowo Smołdzino 
 Ustka Stegna 
 Ustronie Morskie Tolkmicko 
  Trzebiatów 
  Wicko 
  Wolin 

wydatki na turystykę*(zł/mieszkańca) 547,4 95,7 30,2 
wydatki na inwestycje*(zł/mieszkańca) 2975,8 1613,2 795,2 
Średnia wartość CCR 0,92 0,74 0,51 

*wartość średnia z lat 2008–2010 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uwagi końcowe 

 Jak zaprezentowano w artykule, przy tak definiowanych nakładach i efek-
tach wyniki analizy DEA niosą istotne informacje o możliwościach gospodaro-
wania popytem turystycznym przez gminy nadmorskie. Poczynione dotychczas 
rozważania wskazują, że: 

 efektywność gospodarowania popytem turystycznym jest wyższa  
w gminach, które znajdują się w pierwszych etapach kształtowania ob-
szaru recepcji turystycznej (np. gm. Stepnica) lub świadomie wykorzy-
stują instrumenty zarządzania ORT (gm. Międzyzdroje), 

 efektywność gospodarowania popytem turystycznym zależy m.in. od 
wydatków na turystykę i wydatków inwestycyjnych; 

 turystyka bywa traktowana jako panaceum, bez zastrzeżeń w stosunku 
do efektywności kosztów ponoszonych na jej rozwój (skupienie nr 3). 

 Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, że ze względu na 
duże uproszczenie modelu CCR nie można na jego podstawie wyciągać wnio-
sków o ogólnej efektywności gospodarowania gmin nadmorskich, a efektyw-
ność gospodarowania popytem turystycznym może także zależeć od innych 
czynników niebadanych w artykule, w tym np. długości i dostępności linii brze-
gowej. 
 
 

EFFICIENCY OF THE TOURISM DEMAND MANAGEMENT  

BY STAKEHOLDERS ON THE EXAMPLE OF COMMUNES  

LOCATED AT THE SEASIDE 

 

Summary 

 

 The article, applying DEA method, has proven the correctness of the hypothesis 

which assumes that the efficiency of the tourism demand management is higher in those 

communes that are in the first stages of shaping the tourism reception services or apply 

the ORT management tools for the purpose. Further, we have shown that the efficiency 

of the tourism demand management depends among others on tourism and investment 

outlay. 

 

Translated by Barbara Marszałek
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PRZEWIDYWANIE NOWYCH TRENDÓW POPYTU 
TURYSTYCZNEGO I ICH WPŁYW NA ZARZĄDZANIE 

PODMIOTÓW PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

 We współczesnym świecie przedsięwzięć ekonomicznych związanych  
z turystyką, która według światowej organizacji turystyki WTO stanowi około 
10% światowej gospodarki1, powszechnie przyjmowane jest jako logiczne  
i uzasadnione badanie trendów, popytu, ich modelowanie i prognozowanie. 
Najogólniej można przyjąć, że sposób rozumienia podmiotów przemysłu tury-
stycznego może być potoczny (obejmujący między innymi: hotele, biura podro-
ży itp.) lub też może być związany ze standardami międzynarodowymi: WTO, 
OECD czy EUROSTART-u (obejmujący przemysł turystyczny i gospodarkę 
turystyczną)2. 
 Poszczególne państwa sporządzają plany i prognozy dotyczące przemysłu 
turystycznego i gospodarki turystycznej na podstawie przyjmowanych aktów 
prawnych. Zaprojektowana do 2020 roku Wizja 2020 WTO (WTO Long-term 
Forecast Tourism 2020 Vision) jest optymistyczna i zakłada wzrost gospodar-
czy ruchu turystycznego. Według prognozy WTO liczba międzynarodowych 

                                                 
1  www.wttc.org.  
2  Por. Polska Agencja Turystyczna, Trendy w turystyce, 23–24 października 2006, 

www.part.com.pl.  
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przyjazdów ma wzrosnąć do ponad 1,56 miliardów do roku 20203. W Polsce 
przyjęto strategię rozwoju turystyki w 2005 roku4. W niektórych państwach 
występuje na stałe instytucja przedstawiciela rządu do spraw przewidywania 
turystyki, np. The Tourism Forecasting Council w Australii5. 
 Prognozowanie turystyki jest bardzo ważne dla związanych z nią przed-
sięwzięć przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Ogólnie rzecz biorąc, 
zmienne objaśniające dla popytu turystycznego obejmują dochód w kraju po-
chodzenia turysty i ceny produktu turystycznego w kraju przeznaczenia (tzw. 
destynacji turystycznej)6. Należy zaznaczyć, że w przeprowadzonej analizie 
starano się eksponować wagę wiedzy na temat trendów i popytu turystycznego, 
w tym głównie czynników zewnętrznych na nie wpływających.  
 Niniejsze opracowanie jest z założenia limitowane do potocznego rozu-
mienia turystyki. Dokonując w niniejszym opracowaniu analizy, nie zajmowano 
się bliżej tzw. charakterystyką popytu, jego rodzajami i czynnikami psycho-
socjologicznymi wpływającymi na wielkość oraz strukturę popytu turystyczne-
go, odsyłając do podręczników i encyklopedii, gdzie problemy te zostały do-
kładnie opisane. Opracowanie ma na celu nie tylko wykazanie, jak bardzo istot-
ne przy podejmowaniu decyzji biznesowych dokonywanych przez podmioty 
przemysłu turystycznego jest korzystanie z prognozowania i modelowania tren-
dów popytu turystycznego, ale również zaprezentowanie trendów, o których 
mowa, w ich najbardziej aktualnym wymiarze. 

1. Dokonywanie analiz dotyczących popytu turystycznego  

  Przeglądu ostatnich badań w zakresie prognozowania i modelowania po-
pytu na usługi turystyczne w świetle literatury przedmiotu dokonali w swej 

                                                 
3  www.wttc.org.  
4  Projekt rządowy strategii rozwoju turystyki na lata 2007–2013 przyjęty przez Radę Mini-

strów w dniu 21 czerwca 2005, www.rcie.katowice.pl/dokumenty/2/strategia-rozwoju. 
5  Por. J. Richardson, Travel and Tourism in Australia, The economic perspective, 

Melbourne 1995, s. 156–160. 
6  Do oszacowania i dla prognozy popytu turystycznego mogą być używane różne modele. 

Możliwe jest na przykład modelowanie popytu turystycznego z wykorzystaniem procedury 
VARMAX, www.support.sas.com/rnd/app/examples/ets/tourism/index.htm. 
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pracy Haiyan Song i Gang Li7, którzy zanalizowali 121 badań (publikowane od 
2000 roku) na temat modelowania i prognozowania popytu turystycznego. 
Ostatnie wydarzenia z zakresu technik ilościowych prognoz przedstawiono  
w trzech kategoriach: modeli szeregów czasowych, metod ekonometrycznych  
i innych nowych metod. Coraz więcej uwagi poświęca się kwantyfikacji wpły-
wu takich wstrząsów zewnętrznych, jak kryzysy ekonomiczne i klęski żywio-
łowe, na popyt turystyczny. 
 Różnic pomiędzy przewidywanym i rzeczywistym popytem dostarczyć 
mogą szacunki skutków zdarzenia. Na przykład do badań zniszczeń spowodo-
wanych trzęsieniami ziemi i odzyskiwania popytu turystycznego stosowano 
model SARIMA, natomiast w badaniach dotyczących wpływu SARS na popyt 
turystyczny na Tajwanie stosowano model Eugenio-Martin; wykorzystywano 
też przyczynowe modele strukturalne szeregów czasowych, które kwalifikują 
skutki ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku, a także z model All-
three i model Holta-Wintersa – dla zbadania skutków pryszczycy dla popytu  
w turystyce szkockiej8. Badanie to wykazało, że nie ma jednego modelu, który 
konsekwentnie wyprzedza inne modele w każdej sytuacji. Dla naukowców 
ważne jest znalezienie takich metod prognozowania, które mogą pomieścić 
nieoczekiwane zdarzenia w przewidywaniu potencjalnych skutków poprzez 
tzw. analizę scenariusza.  
 Modelowanie popytu turystycznego i metody jego prognozowania można 
podzielić na dwie kategorie: jakościowe i ilościowe9. Z analizy H. Songa i L. 
Turnera wynika, że Australia, Hiszpania, Hong Kong, Korea i Chiny są najczę-
ściej wymieniane jako destynacje turystyczne, podczas gdy Niemcy i Japonia są 
ogólnie postrzegane jako kluczowe rynki źródeł turystyki w sensie krajów wy-
syłających turystów. Z badań wynika również, że USA, Wielka Brytania i Fran-
cja są bardzo popularne zarówno jako destynacje turystyczne, jak też jako kraje 
wysyłające turystów. 
 Oprócz oficjalnych przewidywań (międzynarodowych i krajowych) doty-
czących popytu turystycznego i analiz naukowo-badawczych, obecnie popular-

                                                 
7  H. Song, Li Gang, Tourism Demand Modelling and Forecasting, w: “Management Sci-

ence/Operations Research” 2008, vol. 22, s. 435–451, www.mendeley.com/research/tourism-
demand-modelling-and-forecasting. 

8  Tamże. 
9  H. Song, L. Turner, Tourism Demand Forecasting, w: International Handbook on the 

Economics of Tourism, red. L. Dwyerand, P. Forsyth, Cheltenham-Northampton 2006, s. 89–114. 
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ne jest również dokonywanie profesjonalnych prognoz. Na zlecenie firmy 
Amadeus – partnera technologicznego i dostawcy usług przetwarzania transak-
cji dla światowej branży turystycznej – agencja konsultingowa Oxford Econo-
mics przygotowała raport pt. Gorączka złota w branży turystycznej 2020,  
w którym przedstawiła nową wizję dotyczącą przyszłości podróżowania oraz 
poinformowała, w jaki sposób branża turystyczna może lepiej reagować na 
problemy światowej gospodarki i zapewnić sobie rozwój oraz dochodowość10. 
Według cytowanego raportu, do 2020 roku Azja znacznie zwiększy wydatki na 
podróże. Choć w 2010 roku światowa gospodarka wróciła na ścieżkę wzrostu, 
rynek europejski pozostał spowolniony, a dalsze perspektywy są niepewne. Do 
2020 roku na kraje Azji przypadać będzie jedna trzecia (32%) światowych wy-
datków na podróże (obecnie 21%), co oznacza radykalną zmianę w ciągu naj-
bliższych dziesięciu lat. 
 Kluczem do dalszego rozwoju i zyskowności branży turystycznej jest kon-
cepcja total travel experience, która wymagać będzie nowych modeli11. W no-
wej koncepcji szukanie globalnego poznawania nowych destynacji przez rozwi-
jający się segment turystów-globtroterów, przewiduje powrót tradycyjnych biur 
podróży zmienionych pod wpływem nowych technologii i rosnącego zapotrze-
bowania na spersonalizowany konsulting i obsługę wymagających klientów12. 

2. Nowe trendy popytu turystycznego  

  J. Sarnowski zdefiniował popyt turystyczny jako wielkość zapotrzebowa-
nia ze strony aktualnych turystów na dobra i usługi turystyczne przy danym 
poziomie cen i w danym okresie13. 
 Ogólny poziom popytu na wszystkie dobra i usługi turystyczne wyznaczo-
ny jest przede wszystkim przez poziom dochodów, a wśród czynników, które 
wpływają na popyt, o którym mowa, wymienia się najczęściej: socjo-psycho-
logiczne, motywacyjne, demograficzne i tzw. zdolność do podroży (obejmują-

                                                 
10  Jaka będzie przyszłość turystyki, „Travel Fan” z 25 stycznia 2011 r. 
11  Tamże. 
12  J.RB. Ritchie, G.J. Crouch, The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Per-

spective, CAB Publishing, Cambridge 2003, s. 7. 
13  J. Sarnowski, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, ALMAMER, Wyższa Szko-

ła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 273. 
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cą: wolny czas, pieniądze i warunki zdrowotno-fizyczne). Czynniki dzieli się 
także na wewnętrzne14 i zewnętrzne, które obejmują: globalizację, niepokoje 
polityczne, sytuacje ekonomiczne (wzrost lub recesje powodujące kryzysy), 
klęski żywiołowe, zmiany w technologii, przedsięwzięcia marketingowe, róż-
nego typu ekspansje i sezonowość15. 
 Przy dwóch ostatnich czynnikach zewnętrznych warto zatrzymać się dłu-
żej. Wśród czynników ekspansji16 należy wymienić: generalny wzrost dostęp-
ności czasu wolnego, wzrost dostatku w krajach generujących turystykę, postęp 
w technologii transportu, wzrost urbanistyki, wzrost wpływu i aktywności  
w środkach masowego przekazu. 
 Sezonowość turystyki koncentruje się w okresie czasu, który nazywany 
jest okresem efektywności turystycznej. Każdy walor turystyczny ma swój 
określony okres zarówno wykorzystania, jak i odwiedzania. Zjawisko sezono-
wości występuje w turystyce krajowej oraz międzynarodowej i związane jest  
z nierównomiernym rozłożeniem ruchu turystycznego w skali całego roku. Do 
najczęstszych przyczyn sezonowości zalicza się warunki klimatyczne, w tym: 
temperatury, opady, nasłonecznienie; o sezonowości decydują też tradycje  
i zwyczaje obowiązujące w danym kraju17. 
 Warte podkreślenia wydają się wymienione przez cytowanego autora 
czynniki determinujące popyt danej destynacji turystycznej, takie jak: naturalne 
piękno i klimat, kulturalna i społeczna charakterystyka, dostępność regionu, 
stosunek do turystów, infrastruktura regionu, poziom cen, zaplecze rekreacyjne, 
sportowe i edukacyjne, zaplecze handlowe (możliwość dokonywania atrakcyj-
nych zakupów). 
 W ogólnych rozważaniach dotyczących popytu turystycznego należy też 
odnieść się do problemu elastyczności dochodowej popytu turystycznego. 
Współczynniki elastyczności dochodowej popytu turystycznego są bardzo zróż-
nicowane w zależności od segmentów turystyki, których będą dotyczyły. Gdy 
dochód spada, powinien również spadać popyt turystyczny i spadek ten powi-

                                                 
14  M. Lohmann, New Demand Factors in Tourism, Institut für Tourismus und Bäderfor-

schung-Nordeuropa 16, D-24105 Kiel, 2004, s. 7–11, www.ectaa.org/LinkClick.aspx? 
fileticket=y8qguk%2FjvyI%3D&tabid=103. 

15  Ch. French, J.S. Craig-Smith, A. Collier, Principles of Tourism, Longman, Australia 
1995, s. 173–175. 

16  Tamże, s. 173. 
17  Tamże, s. 175. 
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nien wynosić tyle, ile wynosi elastyczność dochodowa popytu18. Należy pod-
kreślić, że niektórzy autorzy opracowań z zakresu marketingu, eksponując sze-
rokie wahanie się popytu przy dobrze poinformowanym rynku, zaznaczają, że 
popyt bywa często nieelastyczny i odpowiada w bardzo małym stopniu na 
zmiany w cenie, zwłaszcza wtedy, gdy produkt turystyczny pochodzi ze źródła 
ściśle związanego z przemysłem turystycznym19. 
 Zawsze jednak należy pamiętać, że siły, które wpływają na popyt, działają 
przez mechanizm ceny, która wyznacza ilość sprzedaży20.  

3. Megatrendy popytu turystycznego  

 W badaniach dotyczących nowych trendów turystyki dają się wyróżnić 
dwie podstawowe grupy czynników, które zadecydują o popycie turystycznym 
w XXI wieku. Pierwsza grupa to czynniki zewnętrzne o nazwie megatrendy, 
natomiast drugą grupę stanowią wewnętrzne czynniki związane z rynkiem tury-
stycznym21. 
 Wśród megatrendów najważniejsze wydają się być czynniki: polityczne, 
społeczne, kulturowe, ekonomiczne i technologiczne. W czasie konferencji 
naukowej PISA Forum zorganizowanej przez World Travel Company Monitor 
(wraz z partnerami, WTO, ETC, PATA, TIA i USA – DOC)22 dostrzeżono me-
gatrendy dotyczące globalnego spowolnienia gospodarczego oraz bezpieczeń-
stwa w podróżowaniu turystów. Uczestnicy konferencji PISA Forum, przyglą-
dając się na zmianom popytu turystycznego, zadawali pytania: czy nowe trendy 
zidentyfikowane są jako tymczasowe, czy odzwierciedlają one przyszłościowo 
bardziej znaczące zmiany w strukturze globalnej turystyki? 
 Tragiczne wydarzenia z 11 września 2001 roku w USA i zamachy terrory-
styczne na Bali, w Moskwie i innych miejscach mają i będą miały znaczący 

                                                 
18  Por. T. Skalska, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do 

ofert głównych konkurentów, 2004, www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc.doc. 
19  W. Staton, K. Miller, R. Layton, P. Rix, Fundamentals of Marketing, Mc Graw Hill  

Book, New York- Aucklad-Toronto 1996, s. 141–142. 
20  L. Van den Wagen, A. Goonetilleke, Hospitality Management, Pearson Hospitality Press, 

Australia 2008, s. 42. 
21  W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999, s. 189–219. 
22  The Latest Global Travel Trend, 2002–2003, IPK. 
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wpływ na popyt turystyczny. Widoczne są wyraźne oznaki ożywienia, co od-
zwierciedla odporność przemysłu turystycznego i jego konsumentów po jednym 
z największych kryzysów zaufania w historii turystyki23.  
 Na tej samej konferencji odnotowano, że Chiny są ważnym czynnikiem 
wzrostu światowej turystyki i będą w przyszłości odgrywać zasadnicze znacze-
nie dla popytu turystycznego na rynku globalnym. Rokowania WTO są więc 
bardzo optymistyczne. W raporcie WTO stwierdzono, że w ciągu najbliższych 
20 lat popyt turystyczny będzie wzrastał, a turystyka będzie jednym z najważ-
niejszych sektorów gospodarki na świecie. Główne zagrożenia w rozwoju sta-
nowią problemy związane z sytuacją polityczną na świecie. Nie można zapo-
mnieć jednak o tym, że organizacje, które stawiają te prognozy, nie są bezstron-
ne, gdyż mają dobry interes w prognozowaniu tendencji wzrostu.  
 Według J. Francisa24 przyszłość podróżowania, popytu turystycznego oraz 
prognozy nie wyglądają tak optymistycznie jak przedstawiono to w Wizji 2020 
WTO. Istnieje realna możliwość wzrostu cen paliw, co przyczyni się do wzrostu 
cen biletów lotniczych i może spowodować spadek popytu turystycznego oraz 
trudności wszystkich przedsięwzięć ekonomicznych w turystyce. L. Van der 
Wagen i A. Goonetilleke25 dodają w dyskusji odnoszącej się do megatrendów 
turystyki, że wartość waluty także ma duży wpływ na przemysł turystyczny.  

4. Wpływ nowych technologii na popyt turystyczny 

 Możliwość wykorzystania zasobów nowych technologii i czynników tech-
nologicznych dla zwiększania popytu turystycznego istnieje w następujących 
zakresach:  

 ściśle technologicznych (np. automatyzacji i komputeryzacji, rozwoju 
telekomunikacji, rozwoju systemów komputerowych, rozwoju transpor-
tu i infrastruktury: lotnisk, autostrad);  

 w nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w życiu codzien-
nym (artykuły gospodarstwa domowego, sport, sprzęt turystyczny); 

                                                 
23  Tamże. 
24  J. Francis, Travel Trends and predictions, 2008, s. 1, www.futureoftourism.com/travel-

trends.htm.  
25  L. Van der Wagen, A. Goonetilleke, op. cit., s. 16. 
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 w technologiach odnoszących się do Internetu26. 
 Większość przedsiębiorstw turystycznych korzysta z Internetu jako funk-
cjonalnego narzędzia do zdobycia udziału w rynku. Internet jest szczególnie 
istotnym narzędziem dla turystyki, gdyż umożliwia zdobycie wiedzy o konsu-
mentach, trendach turystycznych i o popycie turystycznym. 
 W. Pease i M. Rowe27 twierdzą, że technologia nowoczesnych społe-
czeństw, w szczególności związana z Internetem, doprowadziła do kluczowych 
zmian dotyczących popytu turystycznego. Zmiany te powodują:  

 zdolność do wcielania pomysłów rynkowych innowacji w szerokim za-
kresie dostępnym dla klientów; 

 zwiększenie prędkości dostępu do ofert dotyczących nowych produk-
tów; 

 lepszą wymianę informacji w sektorze turystycznym; 
 zwiększoną dostępność informacji. 

 W układzie sił między dostawcami i odbiorcami realizacja wykorzystania 
możliwości, jakie daje Internet, wymaga nowego podejścia operatorów przed-
sięwzięć turystycznych. 

5. Wpływ nowych trendów w popycie turystycznym na zarządzanie przed-

sięwzięciem turystycznym  

 Największy wpływ na przedsięwzięcia turystyczne ma stan niepewności. 
Stopień niepewności spowodowanej przez zmiany polityczne, technologiczne, 
społeczno-kulturowe i gospodarcze wpływa na proces zarządzania28. 
 K. Chon i T. Mair29 podkreślają, że między czynnikami, które kształtują 
branżę turystyczną, najważniejszy – obok trendów koniunkturalnych, regulacji 
rządowych i Internetu – jest właśnie popyt turystyczny. Trendy – zwłaszcza 
międzynarodowe – stanowią jedną z głównych sił powodujących zmiany  

                                                 
26  Por. W. Alejziak, op. cit., s. 200. 
27 W. Pease, M. Rowe, An overview of Information Technology in the Tourism Industry, 

2005, s. 6, www.eprints.usq.edu.au/245/1/Pease.pdf. 
28  P.S. Robbins, R. Berman, M. StaggI, M. Coulter, Management, Prentice Hall, Australia, 

2003, s. 19. 
29  K. Chon, T. Mair, Welcome to hospitality, An Introduction, Delmar Cengage Learning, 

USA, 2010, s. 413. 
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w branży turystycznej. Regulacje i plany rządowe są istotne, ponieważ determi-
nują rozwój nowych przedsięwzięć w turystyce, ale istnienie lub brak popytu 
turystycznego ma niewątpliwie decydujące znaczenie w kwestii egzystencji 
starych i inicjatyw nowych przedsięwzięć turystycznych. Wspomniani autorzy 
zwracają uwagę na zależność między cyklami biznesowymi a popytem tury-
stycznym30. 
 Okres recesji, której dalszy rozwój wielu ekonomistów aktualnie przewi-
duje, może mieć największy wpływ na wydatki przeznaczane na wypoczynek. 
Menedżerowie kierujący przedsięwzięciami dzisiejszej branży turystycznej 
mają do czynienia z coraz wyższymi wymaganiami klientów, problemami 
związanymi z globalizacją i z koniecznością zmian organizacyjnych w związku 
z postępem rozwoju technologii. Muszą się dziś nauczyć czegoś więcej niż: 
planowanie, organizowanie, zatrudnienie, kierowanie i kontrolowanie. Obo-
wiązkowe umiejętności kierowników w XXI wieku dotyczą motywacji, komu-
nikacji, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i zarządzania zmia-
nami31. 
 Należy zgodzić się z poglądami J. Birkinshawa32, który uważa, że nie 
można po prostu przyjąć, iż obecny model zarządzania przy zachodzeniu zmian 
w popycie turystycznym jest dobry. Dziś w przedsiębiorczości turystycznej 
najważniejsze jest zarządzanie wiedzą33. Turystyka musi zdobyć przewagę 
przedsiębiorstw nie tylko przez efektywną pracę, ale także przez wykorzystanie 
inicjatywy i kreatywności. Rewolucja w technologiach informacyjnych umoż-
liwia zupełnie nowe sposoby pracy. Wspomniany wyżej autor stwierdza, że 
wybór odpowiedniego modelu zarządzania zależy od przyjęcia ryzyka podej-
mowanych decyzji i wielkości firmy turystycznej34.  

                                                 
30  Tamże. 
31  M. Wartenberg, Management fads or management basics, w: “Management Review”,  

85 (3), s. 1, www.support.sas.com/rnd/app/examples/ets/tourism/index.htm.  
32  J. Birkinshaw, Future of Management Back to basic 2010, s. 1, www.money. 

cnn.com/2010/11/17/pdf/jobs/reinventing_management_ leadership.fortune/ index.htm.  
33  Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk, 

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 7. 
34  Tamże. 
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Uwagi końcowe 

 W podsumowaniu analizy nasuwają się wnioski dotyczące zmian, jakie 
mogą wystąpić w turystyce w przyszłości, szczególnie tych odnoszących się do 
popytu turystycznego, oraz wpływu tych zmian na metody zarządzania przed-
siębiorstwami turystycznymi.  
 Według analizowanych prognoz turystyka następnych lat nie będzie już 
zdominowana przez ludzi Zachodu. Więcej będzie turystów z Indii i Chin, gdyż 
mieszkańcy tych krajów stają się bardziej mobilni niż kiedykolwiek wcześniej  
z perspektywy wolnego czasu35. 
 Trendy w dziedzinie energetyki, gospodarki i środowiska wskazują na to, 
że podróżowanie na duże odległości do miejsc rekreacji stanie się rzadsze.  
W konsekwencji turystyka może stać się bardziej geo-lokalna36. 
 Poszukiwanie alternatywnych środków transportu w turystyce w perspek-
tywie długoterminowej doprowadzi do tego, że być może większym zaintere-
sowaniem znowu będzie się cieszył pociąg, statek czy nawet rower37.  
 Destynacje turystyczne w większym stopniu skupią się na ekologicznych  
i zrównoważonych właściwościach. Tendencja ta jest już w toku. 
 Dla zdobycia wiedzy o trendach popytu turystycznego w coraz większym 
stopniu będą wykorzystywane nowe metody modelowania i nowe technologie. 
Zwiększy się także udział technologii informatycznych w reklamie i zarządza-
niu. Liczba podróży biznesowych prawdopodobnie będzie się zmniejszać. 
Technologie w 3D-net staną się solidne, a wideokonferencje będą częstsze. 
 W następnych latach XXI wieku przewidywane jest bardziej innowacyjne  
i „inteligentne” podróżowanie38, które będzie wymagało bardziej dynamicznego 
zaangażowania menedżera przedsięwzięć turystycznych. 
 Z punktu widzenia zarządzania uwzględniającego nowe trendy w popycie 
turystycznym należy podkreślić następujące możliwości, które pojawią się  
w przyszłości:  

                                                 
35  J. Francis, Travel Trends and predictions, 2008, s. 2, www.futureoftourism.com/travel-

trends.htm. 
36  Por. G. Hiemstra, Future of Travel and Tourism, 01.07.2009, s. 1, www.futurist.com/ 

2009/07/01/future-of-travel-and-touris.  
37  Tamże. 
38  W. Alejziak, op. cit., s. 267–268. 
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 nowe technologie umożliwią rozwiązanie problemów pasażerów na lot-
niskach; 

 hotele będą bardziej zautomatyzowane (więcej automatów i robotów);  
 biura podróży i touroperatorzy będą częściej uwzględniać profil klienta 

i przygotowywać lepsze oferty turystyczne. Nastąpi powrót do trady-
cyjnych agencji turystycznych, w których będzie istniał wymóg zatrud-
nienia bardziej doświadczonych pracowników.  

 Jak podkreślano w niniejszym opracowaniu, trzeba się zgodzić z poglądem 
dotyczącym przyszłości popytu turystycznego uznającym, że kluczem do dal-
szego rozwoju i zyskowności branży turystycznej jest koncepcja total travel 
experience, a przy tym należy pamiętać, że na kształt przemysłu turystycznego 
wpływają przede wszystkim: popyt turystyczny, regulacje prawne, Internet  
i tzw. cykle biznesowe39. 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy można poczynić pewną obserwa-
cję, a mianowicie, że decyzje biznesowe menedżera powinny być wyznaczone 
nie tylko przez wspomniane cykle biznesowe, ale także przez modele bizneso-
we, które w przewidywanej przyszłości nabierać będą coraz większego znacze-
nia. 
 Jak się wydaje, turystyka XXI wieku zakłada wpływ dwóch trendów  
– jako głównych sił oddziałujących na branżę turystyczną i jej zarządzanie. 
Pierwszy z nich związany jest z zagadnieniami ochrony środowiska (certyfika-
cja, ekoturystyka, etykietowanie produktów turystyki i gospodarka odpadami).  
 Drugi trend związany jest z niepokojami politycznymi i ogólnym pozio-
mem bezpieczeństwa w kraju przeznaczenia, który stanowi i będzie w coraz 
większym stopniu stanowić ważny czynnik w procesie podejmowania decyzji 
konsumenckich. 
 Rozwijając punkt drugi, należy podkreślić, że pomimo oferowania wielu 
atrakcji dla turystów, niektóre kraje postrzegane są jako zbyt niebezpieczne, aby 
je odwiedzić. Zagrożenie terroryzmem jest jednym z aspektów klimatu poli-
tycznego, który jest brany pod uwagę przez potencjalnych turystów. 
 Przyszłość firm turystycznych leży także między innymi w automatyzacji  
i komputeryzacji. Wraz z postępem Internetu i rozwojem e-biznesu konieczne 

                                                 
39  K. Chon, T. Maiir, op. cit., s. 413. 
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jest, aby wszystkie przedsięwzięcia biznesowe planowane w turystyce miały 
oparcie w najnowszych technologiach40. 
  Zarządzanie przedsięwzięciami dokonywanymi przez podmioty przemysłu 
turystycznego polega na planowaniu uwzględniającym nowe trendy i analizy 
popytu turystycznego, wdrażaniu najnowszych systemów organizacyjnych  
i praktyk, a także na właściwym wykorzystaniu logistyki, ryzyka i wiedzy.  
 
 

PREDICTING OF NEW TRENDS IN TOURISM DEMAND AND THEIR 

INFLUENCE ON TRAVEL & TOURISM BUSINESS ENTITIES 

 

 

Summary 

 

 This paper is trying to answer for questions including trends and future tourism 

demand in connection to management of tourist projects. The purpose of this paper is 

presenting not only modeling of tourist demand but as well factors influencing the 

change of this demand in the professional forecast point of view. The presentation is 

trying to points factors, which determine the tourism demand. The paper focuses on 

external factors, which include: globalization, political unrest, natural disasters, 

economic recession, changes in technology, especially Internet. In result - the paper 

concern the best management methods and strategies in the global changing conditions 

referring to tourism, mega – trends, trends and tourism demand.  
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40  G. Dessler, Management: Leading people into the 21st. century, Upper Saddle River, 

Prentice Hall Publishers, New Jersey 2001, s. 291.  
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BRANDING W ZARZĄDZANIU POPYTEM  
NA TURYSTYKĘ WIEJSKĄ  

Wprowadzenie  

  Turystyka wiejska w Polsce osiągnęła tak wysoki poziom pod względem 
liczby i standardu ofert, że pojawiła się bariera popytu na ten rodzaj usług.  
W niektórych gminach udział turystyki wiejskiej w całości lokalnej gospodarki 
jest już znaczący, co wywołuje wiele problemów, dlatego kwestie planowania 
oraz zarządzania nabierają szczególnego znaczenia. Do kreowania popytu sto-
suje się różnorodne techniki marketingowe, wśród których istotną rolę odgrywa 
budowanie produktów oraz kreowanie ich marki, określane też mianem bran-
dingu.  
  Branding, którego istotnym elementem jest projektowanie tożsamości  
i kreowanie wizerunku, ma w Polsce kilkunastoletnią tradycję. Pierwsze pro-
dukty turystyczne – wykonane profesjonalnie według zaleceń ekspertów – po-
wstały w ramach programu PHARE TOURIN w drugiej połowie lat 90. ubie-
głego wieku. Miały one pionierski charakter projektów pilotażowych (nazywa-
nych też demonstracyjnymi), ich zadaniem było bowiem pokazanie techniki 
budowania produktów markowych1.  

                                                 
1  J. Majewski, Budowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, w: Agroturystyka, 

red. U. Świetlikowska, SGGW, Warszawa 1998.  
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  Wśród pięciu priorytetowych kategorii produktowych, które uznano za 
najbardziej konkurencyjne dla polskiej turystyki, znalazła się także turystyka 
wiejska. Pierwotne ambitne plany zbudowania kilkunastu produktów, w oparciu 
o które można by stworzyć tożsamość turystyki wiejskiej Polski, zostały okro-
jone do kilku projektów o mniejszej skali terytorialnej – od jednej do kilku wsi 
zlokalizowanych w sąsiedztwie, w odległości kilkunastu kilometrów. Ograni-
czenie liczby projektów miało uzasadnienie w możliwościach ich realizacji, bo 
w małej skali łatwiej współpracować i osiągnąć widoczny efekt. Właściwie 
dopiero od tego czasu produktowe myślenie o rozwoju turystyki zagościło na 
dobre w literaturze i praktyce. Wtedy też zaczęto zajmować się kreowaniem 
marki (branding) w odniesieniu do produktów terytorialnych (miejsca, destyna-
cji), bo w produktach przedsiębiorstw tematyka marki istniała już znacznie 
wcześniej (Orbis, Gromada itp.).  
 Główne pytania badawcze zawarte w artykule dotyczą kwestii kreowania 
wizerunku produktów turystycznych w kontekście obszarów recepcji turystycz-
nej (destynacji). Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy na po-
ziomie regionalnym możliwe jest skuteczne budowanie produktów turystycz-
nych, czy marka destynacji może istnieć bez produktu, czy konieczne jest two-
rzenie pakietów, czy aktualnie stosowany branding pozostaje w zgodzie z ideą 
marketingu, czy produkty wizerunkowe zamieszczone w Marketingowej strate-
gii Polski w sektorze turystyki rzeczywiście mogą stanowić podstawę kreowania 
wizerunku turystycznego województw?  

1. Produkty sektorowe i terytorialne w turystyce wiejskiej 

  Podstawowym problemem badawczym niniejszej analizy jest efektywność 
projektowania tożsamości turystyki wiejskiej w ramach różnych poziomów 
terytorialnych oraz w ujęciu produktowym i sektorowym. Kiedy mówimy  
o produktach turystycznych zlokalizowanych na konkretnych obszarach, innych 
niż produkty pojedynczych firm (chociaż często złożonych z ofert przedsię-
biorstw), to wkraczamy w sferę marketingu terytorialnego. W dalszej części 
artykułu przedmiotem analizy będą produkty integralnie związane z miejscem  
i zależne od walorów danego miejsca, często unikatowe, nie do skopiowania  
w innym miejscu oraz produkty nazywane tematycznymi lub sektorowymi. 
Mianem sektorowych określamy takie produkty turystyczne, które składają się  
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z produktów firm i które mogą być realizowane w innych miejscach, czyli nie-
koniecznie są związane z unikatowymi walorami obszaru. Natomiast produkty 
przedsiębiorstw będą potraktowane marginalnie.  
  W turystyce wiejskiej najlepiej rozwinęły się produkty o mniejszej skali, 
tj. przedsiębiorstw i lokalnej. Poza jednym wyjątkiem, którym jest wypoczynek 
w certyfikowanych gospodarstwach rolnych zrzeszonych w Europejskim Cen-
trum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki ECEAT2, obecnie w Polsce nie ma 
ogólnokrajowych, sektorowych, wiejskich produktów tematycznych, a gdy 
klient chce znaleźć ofertę edukacyjną, konną czy terapeutyczną na wsi, musi się 
wykazać dociekliwością i cierpliwością. Nie znaczy to, że taka oferta nie istnie-
je, ale jest ona rozproszona w katalogach i na stronach internetowych pojedyn-
czych obiektów lub regionów. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej podjęła 
próbę stworzenia produktów sektorowych w skali kraju, opracowując w syste-
mie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej kryteria jakości dla następujących 
pięciu segmentów docelowych:  

 gości z niemowlętami i małymi dziećmi,  
 osób starszych, 
 wędkarzy,  
 myśliwych,  
 ekologów3.  

 Jest to jednak nowa inicjatywa i na rezultaty trzeba poczekać. 
 Co ciekawe, trudno dostrzec nowe produkty turystyki wiejskiej w skali 
regionalnej, a przecież funkcjonują do dziś produkty zbudowane w ramach 
wspomnianego programu PHARE TOURIN, takie jak: Kraina w Kratę czy 
Szlak Najstarszych Elektrowni Wodnych. Wprawdzie ostatnio pojawiły się 
propozycje produktów w skali regionu przygotowane przez Sądecką Organiza-
cję Turystyczną, takie jak: Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami i Małopolska 
Wieś dla Dzieci4, ale w skali kraju są to pojedyncze inicjatywy. Ponadto podob-
ne produkty można stworzyć w innych miejscach, czyli mimo że mogą one w 
istotnym stopniu wpływać na wizerunek regionu, to nie stanowią o jego unika-
towości i konkurencyjności, co jest istotą brandingu.  

                                                 
2  Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki, www.eceat.pl, 10.11.2011.  
3  Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, www.agroturystyka.pl, 9.11.2011. 
4  Sądecka Organizacja Turystyczna, www.malopolska.pl, 9.11.2011. 
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2. Branding destynacji czy produktu  

  O ile branding w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych stosowany był od 
dawna, to w przypadku miejsc ma o wiele krótszą historię, sięgającą ostatnich 
dekad ubiegłego stulecia. Do niedawna rzadko rozważano miasto, region czy 
kraj jako markę. Jednak coraz częściej marka terytorialna bywa ogniskowym 
punktem promocji wielu miejsc, także turystycznych. Destynacje wszystkich 
rozmiarów konkurują ze sobą coraz gwałtowniej o turystów, inwestorów, stu-
dentów. Ponieważ żyjemy w świecie społeczeństwa nadkomunikacyjnego, kon-
sumenci mają nadmiar możliwości wyboru miejsc rywalizujących ekscytujący-
mi przekazami. Powoduje to wzrost zainteresowania brandingiem w zarządza-
niu miejscami, w celu wzmocnienia ich tożsamości i postrzeganej wartości na 
coraz bardziej konkurencyjnym rynku. 
  Istotnym, jeśli nie najważniejszym elementem brandingu jest wizerunek. 
„Wizerunek danego obiektu (marki, przedsiębiorstwa, regionu) jest kategorią 
poznawczą opisującą całość subiektywnych skojarzeń, wiedzy, opinii, sądów, 
emocji, jakie mają o danym obiekcie ich odbiorcy”5. Dlatego badanie wizerun-
ku może dostarczyć podstaw do przewidywania zachowań nabywców. Jest to 
jednak zadanie skomplikowane i wymagające wyrafinowanych technik badaw-
czych. Trzeba bowiem dotrzeć do trzech sfer wizerunku: wiedzy o danym 
obiekcie, emocjach z nim związanych oraz zachowań w odniesieniu do tego 
obiektu. Natomiast kiedy bada się skuteczność przekazu w kreowaniu wizerun-
ku, punktem wyjścia są badania tożsamości produktu lub regionu, a dopiero  
w następnej kolejności porównanie z wizerunkiem w świadomości potencjal-
nych klientów.  
  Wizerunek destynacji jest ogólną sumą wszystkich percepcji konsumenta 
na jej temat. Składają się nań: uprzednie doświadczenia, filmy, prasa, reklama, 
pogoda, ceny, opinie znajomych, przekazy z Internetu oraz wrażenia z kontak-
tów z mieszkańcami. Destynacja bez wyraźnego i atrakcyjnego wizerunku jest 
jak osoba bez osobowości. Jednak wizerunek nie musi być rzeczą trwałą – miej-
sca mogą stawać się znane przez raporty dziennikarskie lub wydarzenia na kilka 
sekund, by potem zniknąć ze świadomości potencjalnych konsumentów.  

                                                 
5  M. Florek, Marketing terytorialny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 

2006. 
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  Dla potrzeb wizerunku klasyczne definicje regionu turystycznego, według 
których jest to obszar posiadający w miarę jednorodne cechy środowiska przy-
rodniczego i społeczno-kulturowego oraz wewnętrzne powiązania usługowe, 
mają ograniczoną przydatność. Problem ten dostrzega P. Gryszel, który uważa, 
„że z punktu widzenia tworzenia i zarządzania regionalnym produktem tury-
stycznym bardziej odpowiednie byłoby używanie pojęcia obszaru recepcji tury-
stycznej, rozumianego jako miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny. 
Zakres tego pojęcia ma charakter bardziej ogólny i umożliwia stosowanie go nie 
tylko w przestrzeni geograficznej, ale także w odniesieniu do każdego fragmen-
tu przestrzeni turystycznej, pełniącego funkcję recepcyjną (przyjmującą) ze 
względu na zlokalizowane tam obiekty i urządzenia turystyczne. Pojęcie to 
może odnosić się do pojedynczego obiektu, ośrodka wypoczynkowego, miej-
scowości turystycznej, jej fragmentu lub ich grupy, regionu turystycznego,  
a także całego kraju. Obszarem recepcji turystycznej może być także obszar  
o charakterze mentalnym, pozostający w świadomości turystów, niepokrywają-
cy się z żadnymi granicami geograficznymi czy administracyjnymi”6.  
  Branding można stosować zarówno w odniesieniu do produktu, jak i de-
stynacji, chociaż niektórzy twierdzą, że destynacja powinna mieć produkt, aby 
można było przystąpić do kreowania marki7. Jeśli tak, to jakiej skali (terytorial-
nej) i jakiego rodzaju powinny to być produkty? Jeśli nie, jakie elementy poza 
produktem należy wykorzystać do tworzenia marki? Czy może to być na przy-
kład sama nazwa? Kluczowe dla odpowiedzi na ostatnie pytanie jest zrozumie-
nie perspektywy konsumenta. Na przykład: tylko nieliczne destynacje tury-
styczne są w stanie konkurować na rynkach, wykorzystując do tego celu wy-
łącznie nazwę geograficzną. W regionach o słabszej rozpoznawalności oraz 
identyfikacji z nazwą potrzebny jest silny produkt turystyczny o wyrazistym, 
unikatowym wizerunku. Wprawdzie nazwa destynacji jest do pewnego stopnia 
elementem stałym, gdyż określonym przez rzeczywisty termin geograficzny, to 
jednak nie zawsze jest on rozpoznawalny i kojarzony z określonymi własno-
ściami.  

                                                 
6  P. Gryszel, Destination management company a kształtowanie konkurencyjności obszaru 

turystycznego, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red.  
J. Sala, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010. 

7  J. Clarke, Marketing Structures for Farm Tourism: Beyond the Individual Provider  
of Rural Tourism, “Journal of Sustainable Tourism” 1999, vol. 7, no 2. 
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  Odmienne podejście do brandingu destynacji ma źródło w badaniach pro-
cesu konsumpcji, które porównują destynację do supermarketu i uznają za prze-
strzeń dla konsumpcji, a nie produkt. Zgodnie z tą perspektywą destynacja win-
na być skomercjalizowana, oparta raczej na świecie handlowców, sprzedawców 
niż wytwórców produktu. Punkt widzenia, w którym nacisk położony jest na 
znaki wyróżniające dane miejsce, prowadzi do postrzegania destynacji bardziej 
jako dystrybutora i komunikowania przez znaki aniżeli asymilację do produktu 
z przypisaną marką8. 
  Pytanie zatem brzmi: co tak naprawdę sprzedajemy? Czy sytuacja desty-
nacji przypomina hipermarket, gdzie sprzedawane są różnorodne produkty, czy 
jednak tworzymy market specjalistyczny, o wyraźnie rozpoznawalnym profilu? 
Czy to oznacza określoną kategorię produktu(ów) na wzór marketu budowlane-
go czy odzieżowego? Raczej tak, gdyż destynacja nie ustanawia automatycznie 
efektu brandingowego. Odróżnialny profil dla oferty turystycznej nie może 
przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli element produktu top of mind nie zo-
stanie wybrany jako źródło tożsamości marki.  
  Nadal jednak podstawową kwestią jest to, czym kieruje się klient, co 
wpływa na jego decyzje: destynacja czy produkt. Tutaj przyjęto założenie, że 
destynacja nie jest w stanie sama wykreować produktu (vide: supermarket), 
czyli podejście produktowe jest niezależne od lokalizacji. Wszystko jednak 
zależy od tego, jakie walory wykorzysta się do budowy produktu. Są produkty 
bardzo zależne od zasobów i do takich należy spora część wiejskich produktów 
turystycznych, bo bazują one w dużym stopniu na istniejących walorach, często 
nieuchwytnych, takich jak atmosfera miejsca. Przewaga turystyki wiejskiej tkwi 
w autentyczności, której nie da się wytworzyć sztucznie w innym miejscu. Tu-
ryści chcą doświadczać tego, czego wieś jest w stanie im dostarczyć, a zatem 
nie wykreować.  
  Są regiony, a nawet kraje, które budują swój wizerunek jako destynacji 
turystycznej bez oparcia na produktach sektorowych, a jedynie na poszczegól-
nych cechach lub walorach turystycznych. Taka praktyka jest częsta i dopusz-
czalna, jednak wtedy należy dokonać wyraźniej selekcji tych atrybutów, które 
są punktem wyjścia projektowania tożsamości. Jeśli będą to działania rozpro-

                                                 
8  A. Gibson, M. Tiard, The Branding Process in Tourism: Destination. Place and Product 

Perspectives, w: Tourism Destination Marketing. Gaining the Competitive Edge, red. J. Ruddy,  
S. Flanagan, Tourism Research Centre, Dublin 2000.  
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szone, to powstanie niewyraźna tożsamość skutkująca słabym, nieodróżnialnym 
wizerunkiem. Pozostając przy metaforze supermarketu, należy zauważyć, że 
według tego podejścia produkt nie musi być oferowany w formie pakietu, taki 
pakiet konsument tworzy bowiem także samodzielnie we własnym umyśle. 
Oczywiście pakiet zaproponowany przez marketingowców z danej destynacji 
może mu ten proces ułatwić, zwłaszcza w tworzeniu wizerunku. Nie ma więc 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wybrać podejście produktowe desty-
lacji, czy ich kombinację, gdyż zależy to od konkretnej sytuacji.  

3.  Wizerunek turystyczny regionów (jako województw) na podstawie ana-
liz potencjału produktów turystycznych  

 W Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008–20159 
kwestia marki i kreowania wizerunku zajmuje poczesne miejsce. Wyróżnione 
zostały następujące rodzaje produktów turystycznych: wizerunkowe, podsta-
wowe i drugorzędne. Z punktu widzenia niniejszej analizy istotne są zwłaszcza 
produkty wizerunkowe, rozumiane jako „najbardziej odpowiadające tendencji 
europejskiej wyjazdów i takie, na których oparta jest budowa obrazu turystycz-
nej atrakcyjności Polski”10. Produkty te zostały wyodrębnione na podstawie 
monitoringu przygotowanego przez regionalne organizacje turystyczne i pogru-
powane w kategorie oraz podkategorie. Zestawienie potencjału wszystkich 
trzech rodzajów produktów przedstawiono w Marketingowej strategii Polski  
w sektorze turystyki na lata 2008–2015 w tabeli 18, której część zawierająca 
wyłącznie produkty wizerunkowe, została zamieszczona poniżej (tabela 1).  
 
 

                                                 
9  Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, red. B. Walas, 

Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2008.  
10  Tamże, s. 40. 
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Tabela 1 
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Dolnośląskie 1   1   2   4 
Kujawsko-
Pomorskie 

   1  1    2 

Lubelskie 1 1  1      3 
Lubuskie 1 1   2     4 
Łódzkie  2  1 1     4 
Małopolskie 1 1  1  1    4 
Mazowieckie    1   2 1  4 
Opolskie 1  1 1 2    1 6 
Podkarpackie 3    2     5 
Podlaskie 1 1 1 1 1     5 
Pomorskie 1 1  1 1 1  1  6 
Śląskie 2 2 1 1      6 
Świętokrzy-
skie 

 1  1 1 1    4 

Warmińsko-
mazurskie 

1 1        2 

Wielkopolskie    1      1 
Zachodnio-
pomorskie 

2         2 

Liczba woje-
wództw 
wskazujących 
produkty 

15 11 3 12 10 4 4 2 1 62 

Źródło:  Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, op. cit., 
s. 41. 

 
  
 Analiza danych z powyższej tabeli pozwala na sformułowanie istotnych 
wniosków dotyczących możliwości wykorzystania potencjału także dla budo-
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wania tożsamości turystycznej województw. Dane zawarte w tabeli 1 odnoszą 
się do kategorii produktów (zwanych też obszarami), jednak w oryginalnej tabe-
li strategii11 są one dodatkowo podzielone na następujące podkategorie:  

1. Turystyka rekreacyjna (wypoczynkowa): a) słońce i plaża, b) wypoczy-
nek w górach, c) turystyka piesza, d) wypoczynek – jeziora, e) wypo-
czynek na obszarach przyrodniczych; 

2. Turystyka aktywna i specjalistyczna: a) żeglarstwo, kajaki, wind- i kite-
surfing, b) sporty zimowe – narciarstwo, c) turystyka rowerowa, d) tu-
rystyka jeździecka;  

3. Turystyka pielgrzymkowa – bez podkategorii; 
4. Turystyka miejska i kulturowa – bez podkategorii; 
5. Turystyka na terenach wiejskich: a) agroturystyka, b) ekoturystyka; 
6. Turystyka zdrowotna: a) turystyka uzdrowiskowa, b) wellness i spa; 
7. Turystyka biznesowa: a) konferencje i kongresy, b) podróże służbowe; 
8. Turystyka zakupowa – bez podkategorii; 
9. Turystyka przygraniczna i tranzytowa – bez podkategorii.  

  Jeśli za kryterium przydatności produktów turystycznych dla kreowania 
wizerunku turystycznego przyjmie się liczbę produktów priorytetowych oraz 
ich spójność tematyczną wyrażającą się pokrewieństwem podkategorii produk-
tów, można stwierdzić, że najlepiej to kryterium spełniają następujące woje-
wództwa: 

1. lubuskie: a) wypoczynek – jeziora, b) turystyka rowerowa, c) agrotury-
styka, d) ekoturystyka;  

2. mazowieckie: a) turystyka miejska i kulturowa, b) konferencje i kon-
gresy, c) podróże służbowe, d) zakupy; 

3. podkarpackie: a) wypoczynek w górach, b) turystyka piesza, c) wypo-
czynek – jezioro, d) agroturystyka, e) ekoturystyka;  

4. warmińsko-mazurskie: a) wypoczynek – jeziora, b) żeglarstwo i kajaki, 
wind- i kitesurfing; 

5. wielkopolskie: a) turystyka miejska i kulturowa; 
6. zachodniopomorskie: a) słońce i plaża, b) wypoczynek – jeziora.  

  Wymienione województwa mają silne podstawy produktowe do kreowania 
w miarę jednorodnej i silnej tożsamości, bowiem wszystkie ich produkty wize-
runkowe odznaczają się spójnością. Warto podkreślić słowo „wszystkie”, co 

                                                 
11  Tamże, s. 40. 



Janusz Majewski 460 

oznacza, że w wyliczeniu nie dokonano żadnej ingerencji pod kątem spójności 
tematycznej. Oczywiście odrębną kwestią jest to, jak dalej przebiega proces 
wpisania produktów turystycznych w budowanie turystycznej tożsamości wo-
jewództwa.  
  Odrębną kwestią jest wybór turystyki wiejskiej jako marki województwa. 
W kolumnie tabeli „produkty na terenach wiejskich” występują dwie podkate-
gorie (agro- i ekoturystyka), ale różnorodne formy turystyki wiejskiej mieszczą 
się ponadto w innych kategoriach produktów, takich jak: turystyka rekreacyjna 
(wypoczynkowa) oraz turystyka aktywna i specjalistyczna. Przyjrzyjmy się 
zatem, które województwa wskazały produkty priorytetowe w kategorii „tury-
styka na terenach wiejskich”12. 
 Obydwie podkategorie (agro- i ekoturystykę) wskazały następujące woje-
wództwa: 

1. lubuskie (plus: wypoczynek nad jeziorami oraz turystyka rowerowa); 
2. opolskie (plus: wypoczynek na obszarach przyrodniczych, turystyka 

pielgrzymkowa, miejska i kulturowa oraz przygraniczna i tranzytowa); 
3. podkarpackie (plus: wypoczynek w górach, turystyka piesza i wypo-

czynek nad jeziorami). 
 Jedną podkategorię (agroturystykę) wskazały trzy województwa: 

1. łódzkie (plus: turystyka rowerowa i jeździecka oraz miejska i kulturo-
wa); 

2. podlaskie (plus: wypoczynek na obszarach przyrodniczych, żeglarstwo, 
kajaki i windsurfing, turystyka pielgrzymkowa oraz miejska i kulturo-
wa);  

3. świętokrzyskie (plus: turystyka rowerowa, uzdrowiskowa oraz miejska  
i kulturowa).  

 Najlepszą sytuację mają województwa: lubuskie i podkarpackie, ich pro-
dukty wizerunkowe są bowiem spójne tematycznie, nie zakłócając się nawza-
jem. Niniejsza analiza jest dokonywana jedynie pod kątem turystyki wiejskiej. 
Nie przesądza to zasadności budowania tożsamości turystycznej regionu  
w oparciu o produkty o całkiem odmiennym charakterze (np. miejskim) z myślą 
o innych rynkach docelowych. Jednak sytuacja, gdy takich produktów jest wię-
cej niż trzy i każdy ma inny charakter, powoduje nadmierne rozproszenie toż-
samości i trudność zbudowania wizerunków.  

                                                 
12  Tamże, s. 41. 
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Uwagi końcowe. Tradycyjne a holistyczne podejście do brandingu w turystyce  

  Powyższe rozważania wpisane były w tradycyjne podejście do brandingu, 
w którym marka jest swego rodzaju dodatkiem do produktu13. W tym ujęciu nie 
występuje marka bez produktu, czyli istnieje ona tylko wtedy, gdy odnosi się do 
fizycznie istniejącego produktu. Zatem produkt jest koniecznym, chociaż nie-
wystarczającym warunkiem do powstania marki. Natomiast podejście holi-
styczne zakłada, że marka obejmuje wszystkie percepcje, idee i skojarzenia  
w umysłach konsumentów związane z danym miejscem, czyli jest to percepcja 
destynacji wpisana w całość wiedzy konsumenta. Może ona powstawać nieza-
leżnie od tego, czy poczynione zostały działania produktowe mające na celu 
wpływanie na wizerunek destynacji.  
  Co więcej, wizerunek produktu (zwłaszcza turystycznego) kreują w więk-
szym stopniu konsumenci aniżeli specjaliści od marketingu, turyści (konsumen-
ci) wytwarzają bowiem własną markę destynacji, ale niekoniecznie na podsta-
wie produktów tejże destynacji. Dlatego marka nie może być redukowana do 
cech zewnętrznych ani własności produktu. Tak więc sytuacja w przypadku 
destynacji jest trudniejsza niż przy brandingu towarów szybko zbywalnych 
(FMCG). Marketingowcy od destynacji nie mogą wybrać asocjacji marki w tak 
dużym stopniu, jak kierownicy marki zajmujący się towarami. Zbyt mocno 
ingerują w turystyczny wizerunek skojarzenia niekontrolowalne u konsumen-
tów, na które marketingowcy nie mają wpływu14. Należą do nich na przykład: 
kontakty z mieszkańcami, kradzieże, spotkania z pijakami, żebrakami itp. Moż-
na wprawdzie wyszkolić personel, który ma dużo kontaktów z turystami (na 
przykład: taksówkarzy, kasjerów na dworcach kolejowych, policjantów), ale nie 
można zmienić zachowań mieszkańców.  
  Różnice między tradycyjnym a holistycznym pojmowaniem brandingu 
nasuwają pytanie natury podstawowej: jak rozumieć branding? Co jest punktem 
wyjścia – zrozumienie asocjacji, postrzegania destynacji przez turystów i dosto-
sowanie do tego marki czy tworzenie tożsamości? Czy taki branding zgodny 
jest z podstawową zasadą marketingu, czyli nastawieniem na rynek? Czy two-
rzymy produkt i chcemy poprzez wykreowanie jego tożsamości przekształcić 

                                                 
13  P. Kotler, Marketing Management, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 2003. 
14  B.S. Blichfeldt, Unmanageneable Tourism Destination Brands? University of Southern 

Denmark, Esbjerg 2003. 
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lub wykreować nowe opinie konsumentów o produkcie? Czy raczej adaptujemy 
nasze produkty do oczekiwań opinii konsumentów? W pierwszym przypadku 
zakładamy zmianę nastawienia konsumentów wobec naszego produktu. Nato-
miast w drugim przypadku zastanawiamy się, co możemy uczynić dla destyna-
cji, stosując branding rozumiany jako mechanizm umożliwiający marketingow-
com badanie, rozumienie i reagowanie na percepcję turystów w stosunku do 
destynacji. 
  I znowu wydaje się, że nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie. Wskazane jest kreowanie wizerunku, ale nie może się to odbywać  
w próżni, czyli punktem wyjścia jest wiedza o dotychczasowych wizerunkach,  
a dopiero później następuje zastosowanie do tworzenia nowej lub zmiany istnie-
jącej tożsamości destynacji. Nadal trzeba poszukiwać odpowiedzi na powyższe 
pytania. Mają one znaczenie przede wszystkim dla decydentów na szczeblu 
województw i lokalnym, którzy muszą rozstrzygać kwestie wyboru strategii 
marketingowych dla swoich obszarów.  
 
 

BRANDING IN DEMAND MANAGEMENT FOR RURAL TOURISM 

 
 

Summary 
 

 The objective of the paper is to analyze branding in tourism and especially in rural 

tourism. The main research problems concern creation of tourism products images in 

the context of tourism destination. Image as the most important component of branding 

has a great impact on tourist demand. It creates consumers’ behaviors and their market 

decisions.  

 The author tried to answer the following questions: is it successful to build tour-

ism products at regional level, can destination brand exist without tourism product, is 

real branding relevant to idea of marketing i.e. market oriented, can tourism products 

(called image products in “Poland’s tourism sector marketing strategy) be a real base to 

create tourism image of regions?  
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Wprowadzenie 

 W artykule ukazano sposoby pobudzania gospodarki turystycznej na przy-
kładzie działań władz brytyjskiego miasta Blackpool. Przedstawiono m.in. cha-
rakterystykę oraz strukturę produktu turystycznego analizowanego miasta. 
Scharakteryzowano jego potencjał turystyczny na tle ewolucji funkcji tury-
stycznej od XVIII w. do czasów teraźniejszych. Do analizy struktury produktu 
turystycznego miasta przyjęto podział zaproponowany przez V.T.C. Middletona 
(1996). W artykule przyjęto następującą tezę badawczą: dynamiczny rozwój 
turystyki w warunkach globalizacji determinuje ciągłe działania zarządzających 
destynacjami turystycznymi w zakresie zwiększania konkurencyjności i atrak-
cyjności swojej oferty turystycznej. 

1. Ewolucja rozwoju funkcji turystycznej miasta Blackpool 

 Analizowany obszar to miasto Blackpool położone u wybrzeży Morza 
Irlandzkiego w hrabstwie Lancashire w północno-zachodniej części Anglii. Jest 
to największy kurort w tym regionie przyciągający turystów przez cały rok. 
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Miasto rozciąga się na powierzchni 21,7 mil2 (34,9 km2)1. Najgęściej zaludnione 
jest w obszarze 7 mil promenady nazwanej Golden Mile, w którym głównie 
toczy się życie turystów. 
 Populacja miasta liczy 142,7 tys. mieszkańców, co stanowi 9,7% całej 
populacji Lancashire. Podczas szczytu wakacji liczba ta dzięki turystom zwięk-
sza się trzykrotnie. W usługach turystycznych zatrudnione jest 50% populacji. 
Innymi ważnymi gałęziami gospodarki są: przemysł lotniczy, samochodowy, 
tekstylny i spożywczy. 
 Kurort posiada 90,6 tys. miejsc noclegowych w 2,6 tys. obiektach zakwa-
terowania turystów. Roczny przychód z gospodarki turystycznej to 545 mln 
funtów. 
 Nazwa miasta pochodzi od przepływającego na tym terenie w średniowie-
czu źródła, któremu torf nadał ciemne zabarwienie. Pierwszych gości przywio-
dły do Blackpool w XVIII w. zdrowotne przymioty Morza Irlandzkiego. Głów-
nymi atrakcjami umilającymi pobyt gości były przejażdżki konne po plaży. 
 W 1780 roku dobrze sytuowani turyści mogli skorzystać z oferty czterech 
hoteli: Bailay (obecnie hotel Metropole), Forshaw (obecnie hotel Clifton), Hud-
son (obecnie w tym miejscu znajduje się sklep Woolworth) oraz Hul (znajdował 
się w sąsiedztwie obecnego sklepu Pricebuster`s przy promenadzie). W dodatku 
zakwaterowanie można było uzyskać w Bonny, Elsto (obecnie hotel York) oraz 
w domach okolicznych mieszkańców. 
 W 1785 roku w gazecie „Manchester Merkury” ukazała się pierwsza re-
klama promująca kurort. W tym czasie głównymi atrakcjami turystycznymi 
miasta Blackpool były: morze, kąpiele morskie oraz bardzo popularne wówczas 
picie wody morskiej2. Bicie dzwonu oznaczało czas kąpieli kobiet, i jakikolwiek 
gentelman znajdujący w tym czasie na plaży karany był grzywną. Ciekawostką 
jest fakt, iż ową grzywnę stanowiła butelka wina.  
 Początkowo podróże do Blackpool były bardzo niewygodne. Przykładowo 
podróż z Yorkshire zajmowała dwa dni, a z Manchesteru jeden. Sytuacja zmie-
niła się częściowo w 1840 roku, gdy kolej Preston And Wyre Railway została 
doprowadzona do eleganckiego portu oraz nadmorskiego kąpieliska Fleetwood 

                                                 
1  1 mila = 1,609344 kilometra. 
2  W. Hutton, Description of Blackpool in Lancashire frequented for sea-bathing, 1788, re-

published 1944, w: Blackpool History, Blackpool Brough Council Tourism Division, s. 3.  
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na północy Wyre3. Jednak niebawem rozwój Fletwood został zahamowany  
z powodu braku kapitału i bankructwa właściciela. 
 Dla kontrastu 29 kwietnia 1846 roku w Blackpool otwarto stację kolejową 
Talbot Road Stadion, a miasto przeżyło zmasowany najazd gości z Lancashire  
i Yorkshire, którzy teraz mogli tu dotrzeć bez przeszkód. Przedsiębiorcy – zmo-
tywowani nagłym wzrostem liczby napływających do miasta gości – intensyw-
nie rozbudowywali infrastrukturę turystyczną, co doprowadziło do rozkwitu 
przemysłu turystycznego Blackpool w latach 1850–1860.  
 W roku 1876 Blackpool otrzymało prawa miejskie, a jego burmistrzem 
został W.H. Coker, wnuk „ojca Blackpool” – Henry’ego Banksa. W roku 1878 
otwarto kompleks Winter Garden, dołączając do niego dziesięć lat później Ope-
ra House – największy w tamtym czasie (poza Londynem) teatr w Wielkiej 
Brytanii. 
 W roku 1879 skonstruowano pierwszy łuk świetlny przy promenadzie, 
będący zwiastunem późniejszej iluminacji. Przedsięwzięcie nabrało rozgłosu 
wśród klasy robotniczej. Pierwszy taki pokaz obejrzało 100 tys. gapiów zgro-
madzonych na statkach, molo oraz promenadzie. 
 29 września 1885 roku otwarto w Blackpool pierwszą na świecie elek-
tryczną szynową linię tramwajową, która kursowała wzdłuż promenady.  
W 1895 roku została ona rozbudowana w głąb kraju. Nowe połączenia popro-
wadziły na południe do St. Annes-On-Sea oraz Lytham, a także na północ do 
Fleetwood. 
 W roku 1890 miasto osiągnęło populację 35 tys. mieszkańców, a pojem-
ność bazy noclegowej została oszacowana na 7 tys. obiektów noclegowych  
z możliwością obsługi 250 tys. wczasowiczów. Liczba turystów sięgnęła 3 mln 
rocznie. Wiele z pobytów trwało tydzień. 
 W 1894 roku otwarto dwie wielkie i wyróżniające się budowle – Black-
pool Tower4 o wysokości 158 m oraz Grand Theatre.  
 W roku 1904 Blackpool otrzymuje status hrabstwa. Rodzi się wówczas 
koncepcja otwarcia parku rozrywki. W tym samym roku zostaje otwarta pierw-
sza z karuzel Sir Hiram Maxim’s Captive Flying Machine, a rok później projekt 
reklamowany jest już pod nazwą Pleasure Beach i systematycznie zwiększa się 
liczba karuzel i innych atrakcji. 

                                                 
3  Okręg administracyjny przylegający do okręgu Blackpool. 
4  Wieża w Blackpool zbliżona jest kształtem do paryskiej wieży Eiffla. 
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 W maju 1912 roku oficjalnie otworzono część promenady oświetlonej 10 
tys. żarówek. Wydarzenie, które nazwano Illuminations, przyciągnęło wiele 
tysięcy turystów. Władze miasta zdecydowały powtórzyć sukces Święta Światła 
we wrześniu tego samego roku, przedłużając tym samym sezon turystyczny  
o wrzesień i październik. W okresie międzywojennym Święto Światła nie odby-
ło się. Na stałe zagościło w roku 1949, gdy zniesiono ograniczenia dotyczące 
zużycia energii i kraj zaczął „rozluźniać” się po wojnie. Illuminations odniosła 
komercyjny sukces i zalicza się ją do czołówki atrakcji przyciągających tury-
stów do dziś. 
 W latach 1914–1918 blisko 14 tys. żołnierzy przechodziło w Blackpool 
rekonwalescencję po urazach poniesionych podczas walk wojennych. Ruch 
turystyczny zwiększył się również, ponieważ wiele uzdrowisk na południowo- 
-wschodnim wybrzeżu było w tym okresie zamkniętych z powodu wojny.  
 W roku 1923 wybudowano największy na świecie odkryty basen. W latach 
1920–1930 rozbudowywano miasto. Podczas II wojny światowej ewakuowano 
do Blackpool 37,5 tys. obywateli Wielkiej Brytanii, w tym 2 tys. urzędników 
państwowych. W kolejnych latach miasto intensywnie się rozwijało, powięk-
szając swoją ofertę turystyczną (m.in. w 1972 roku otwarto Blackpool Zoo,  
w 1986 roku – Sandcastle Waterpark, a w roku 1990 – Sea Life Center).  
W 1992 roku Blackpool osiąga szczyt swojej świetności, goszcząc 17 mln od-
wiedzających. 
 Kolejne lata to okres recesji w rozwoju turystyki analizowanego miasta. 
Związane było to m.in. z faktem, że dla kurortów Wielkiej Brytanii coraz bar-
dziej konkurencyjne stały się miejscowości wypoczynkowe basenu Morza 
Śródziemnego. Turysta mający do wyboru spędzenie tradycyjnych angielskich 
wakacji w rodzimym nadmorskim kurorcie a egzotyczną wycieczkę do Włoch, 
Tunezji czy Chorwacji w porównywalnej cenie, coraz częściej zaczął wybierać 
wyjazdy za granicę.  
 Wykorzystując do analizy przyjętą przez R.W. Butlera teorię cyklu rozwo-
ju (życia) obszaru turystycznego5, można przedstawić cykl rozwoju miasta 
Blackpool (rysunek 1). 
                                                 

5  Wyróżnił on sześć etapów w cyklu rozwoju obszaru turystycznego, tj.: Etap I – faza eks-
ploracji – polega na pojawieniu się na danym terenie małej liczby turystów, których przyciągają 
głównie walory przyrodnicze lub kulturowe. Oddziaływanie na życie mieszkańców i lokalną 
gospodarkę jest niewielkie; Etap II – faza wprowadzenia – turyści odwiedzają obszar coraz czę-
ściej, a część mieszkańców zaczyna czerpać korzyści ze świadczenia usług noclegowych, gastro-
nomicznych itp.; Etap III – faza rozwoju – na danym obszarze turystyka staje się jednym z głów-
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Objaśnienia: I – faza eksploracji, II – faza wprowadzenia, III – faza rozwoju, IV – faza 
konsolidacji; V – faza stagnacji, VI – faza spadku 

Rys. 1. Cykl rozwoju obszaru turystycznego miasta Blackpool 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kwapich, Analiza produktu turystycznego 
miasta Blackpool i koncepcja jego rozwoju, IEiZ Politechnika Koszalińska, 
Koszalin 2009, s. 38. 

  
 
 Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że Black-
pool jest silnie uzależnione od przemysłu turystycznego. Prawdziwy boom, 
szczyt rozwoju przypada na lata 1900–1980, kiedy to pracownicy okolicznych 
fabryk każdego roku spędzali w omawianym kurorcie wakacje wraz ze swoimi 

                                                                                                                        

nych źródeł dochodów, a liczba turystów zrównuje się z liczbą stałych mieszkańców; Etap IV  
– faza konsolidacji – oznacza pełny rozwój funkcji turystycznej na danym obszarze. Charaktery-
zuje ją zwolnienie tempa wzrostu liczby turystów, jednak turystyka staje się dominującym dzia-
łem lokalnej gospodarki; Etap V – faza stagnacji – odznacza się zdecydowanym zahamowaniem 
dynamiki wzrostu odwiedzających, a następnie spadkiem liczby turystów. Infrastruktura tury-
styczna zaczyna gorzej funkcjonować, co prowadzi do wystąpienia trudności ekonomicznych, 
problemów społecznych i ekologicznych; Etap VI – faza spadku – charakteryzuje się dużym 
spadkiem liczby turystów (P. Mason, Tourism Impacts, Planning and Management, 2003, s. 23). 
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rodzinami. Fotografie z tamtego okresu pokazują tłumy turystów spędzających 
wolny czas na plaży lub na spacerach promenadą. W roku 1992 ruch turystycz-
ny w mieście osiągnął wierzchołek fazy IV – tzw. fazy konsolidacji. Następują-
cy w kolejnych latach spadek popytu na usługi turystyczne oferowane przez 
Blackpool wynikały głównie ze zmiany upodobań oraz stylu spędzania wakacji 
przez turystów. Również rozwój i ułatwienie możliwości przemieszczania się 
do innych miejsc, przy niewysokich cenach, spowodował, że wierni angielskim 
wakacjom turyści decydowali się na odwiedzenie tropikalnych miejsc z pięk-
nymi piaszczystymi plażami i czystą turkusową wodą. Wciąż rosnąca konku-
rencja oraz łatwość i bezpieczeństwo przemieszczania się stały zatem się zagro-
żeniem dla rozwoju gospodarki turystycznej badanego miasta.  

2. Struktura produktu turystycznego miasta Blackpool 

 W tej części artykułu scharakteryzowano poszczególne elementy produktu 
turystycznego miasta Blackpool. Do analizy przyjęto podział zaproponowany 
przez V.T.C. Middletona, który wyróżnił następujące części składowe produktu 
turystycznego: 

 atrakcje i środowisko miejsca docelowego; 
 infrastruktura i usługi miejsca docelowego;  
 dostępność miejsca docelowego; 
 wizerunek i postrzeganie miejsca docelowego; 
 cena dla konsumenta6. 

 
2.1. Atrakcje i środowisko miasta Blackpool  
 
 Powszechnie za podstawę rozwoju turystyki na danym obszarze uważa się 
walory turystyczne, zwłaszcza przyrodnicze. Najważniejsze obszary recepcji 
turystycznej świata funkcjonują przede wszystkim na wybrzeżach morskich. 
Tam właśnie wykształcił się specyficzny kompleks walorów turystycznych 
środowiska przyrodniczego, określany jako 3xS (sea, sun, sand). Przyjmuje się, 

                                                 
6  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 89. 
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że te trzy walory są jednocześnie tzw. rdzeniem najważniejszego produktu tury-
stycznego świata, tj. wczasowo-rekreacyjnego7.  
 W analizowanej miejscowości, pomimo położenia nadmorskiego, głów-
nymi czynnikami determinującymi rozwój funkcji turystycznej są walory  
i atrakcje pochodzenia antropogenicznego. Dopiero w drugiej kolejności jako 
istotny czynnik rozwoju turystyki w Blackpool podaje się walory środowiska 
przyrodniczego. Wynika to m.in. z faktu znacznego zanieczyszczenia wód  
u wybrzeży Blackpool. Należy jednak stwierdzić, że rozwój funkcji turystycz-
nej badanego miasta z całą pewnością wykiełkował, potwierdzając regułę 3xS, 
jednakże z czasem działalność człowieka i globalne zanieczyszczenia zmniej-
szyły atrakcyjność badanego terenu. Wraz z rozwojem funkcji turystycznej 
Blackpool oferta zaczęła rozszerzać się o nowe walory antropogeniczne (atrak-
cje stworzone przez ludzi). 
 Swoją drugorzędną pozycję walory przyrodnicze zajęły dopiero w latach 
70. XIX w. Istnieje jednak silna zależność pomiędzy nadmorskim położeniem 
miasta a lokalizacją walorów antropogenicznych. Jest to wiązanka szerokiego 
wachlarza atrakcji turystycznych w okolicy malowniczej nadmorskiej promena-
dy Golden Mile nad Morzem Irlandzkim. Walory środowiskowe nie grają tu 
głównej roli motywatora przyjazdów turystycznych, lecz tworzą malownicze tło 
dla walorów antropogenicznych oraz innych atrakcji pochodzenia antropoge-
nicznego, które są głównym celem przyjazdów do Blackpool (tabela 1).  
 Warto również podkreślić, że oprócz wyszczególnionych atrakcji tury-
stycznych w kalendarzu wydarzeń organizowanych w Blackpool znajduje się 
stale około 40 różnych imprez rozrywkowych (m.in. rewia na lodzie, festiwal 
Elvisa Presleya, prestiżowy festiwal tańca, zawody w siatkówce plażowej, świę-
to światła, pokazy sztucznych ogni). 
 

                                                 
7  A. Szwichtenberg, J. Borzyszkowski, Audyt turystyczny miasta Kołobrzeg, PK, Koszalin 

2007, s. 7. 
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Tabela 1 

 

Główne atrakcje turystyczne Blackpool 

 
Lp. Atrakcja turystyczna Opis 
1. 
 

Pleasure Beach 
Najpopularniejsze wesołe miasteczko w Blackpool. Rocznie odwiedza je 
blisko 7,8 mln turystów. Obejmuje 125 ekscytujących atrakcji 

2. 

Blackpool Tower, 
www.londontown.com/
LondonInformation/Att
raction/St_Pauls_Cathe
dral/eac4/ 

Otwarta w 1894 roku wieża wzorowana na paryskiej wieży Eiffla. Wraz z 
masztem mierzy 158 m. Gigantyczna konstrukcja zbudowana jest z 2,9 
tys. ton stali 

3. Sea Life Center 
Oceanarium położone w samym centrum Golden Mile. To podwodny raj 
dla osób pragnących odkryć morskie życie. Znajduje się tu 50 różnych 
akwariów z okazami słodko-, a także słonowodnymi 

4. 
Louis Tussaud's 
Waxworks Museum 

Muzeum figur woskowych posiadające setki woskowych postaci roz-
mieszczonych w pokojach tematycznych. Można tu zobaczyć najsłynniej-
szych ludzi show-biznesu, polityki, estrady, filmu, rodzinę królewską, 
sportowców oraz repliki monstrów z horrorów 

5. 

Sandcastle Waterpark, 
www.londontown.com/
LondonInformation/Att
raction/Royal_Observat
ory_Greenwich/54b2/ 

Otwarty w 1986 roku jako najnowocześniejszy i najlepszy kryty aquapark 
na świecie. Nowoczesny rodzinny „wodny świat” stylizowany na tropikal-
ne plaże z ogromną liczbą ekscytujących zjeżdżalni oraz basenem ze 
sztuczną falą i rwącą rzeką 

6. North Pier 

Najstarsze i najdłuższe molo w Blackpool (500 m) wybudowane w 1863 
roku w wiktoriańskim stylu. Idealne miejsce na romantyczny spacer. Na 
końcu molo znajduje się teatr Pier End Theatre. Do końca molo dojeżdża 
tramwaj 

7. Central Pier 

Molo mające długość 339 m, wypełnione rodzinnymi atrakcjami, karuze-
lami i sklepikami. Zostało ono otwarte w 1986 roku po sukcesie, jaki 
odniosło pierwsze molo, czyli North Pier. Jedną z głównych atrakcji jest 
The New Big Wheel – diabelski młyn otwarty w 1990 roku, o wysokości 
33 m 

8. South Pier 
Najnowsze molo wybudowane w 1993 roku nazywane również Adrenalin 
Zone – miejsce, które dostarcza najwięcej adrenaliny 

9. 
Doktor Who Exhibition 
& Museum 

Muzeum i wystawa zainspirowana najdłuższym brytyjskim serialem 
sience fiction produkowanym przez BBC od 1963 roku 

10. 
Ripley’s Believe it or 
Not! Exhibition 

R.L. Ripley był oryginalnym Indianą Jonesem. Podróżował po całym 
świecie, kolekcjonując rzeczy dziwaczne i niewiarygodne. Jego muzea 
znaleźć można na całym świecie, jedyne w Wielkiej Brytanii mieści się  
w Blackpool 

11. 
Coral Island Amu-
sement 

Bajeczna piracka czaszka przyciągająca turystów do gigantycznego salonu 
gier komputerowych 

12.  Grand Theatre 
Teatr otwarty w 1894 roku, wybudowany według planów architekta  
F. Matchama. W repertuarze cyklicznie powtarzane są takie widowiska, 
jak: Carmen, Hair, Wichrowe Wzgórza, Kopciuszek 

13. 
Winter Garden&Opera 
House 

Ogrody zimowe otwarto w 1878 roku jako ogród z lodowiskiem pod 
otwartym dachem. Obecnie jest to gigantyczne centrum konferencyjne,  
w którym odbywają się: konferencje, bankiety, koncerty, wystawy, targi, 
wesela itp. 

14. Sanuk Disco Club 
Dyskoteka z pięcioma salami muzycznymi, w których grana jest różno-
rodna muzyka 

15. 
The Syndicate Super 
Disco Club 

Największy klub w Wielkiej Brytanii goszczący czołówkę najlepszych DJ- 
-ów z całego świata. Składa się ona z trzech poziomów – na najwyższym 
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znajduje się gigantyczny ruchomy okrągły parkiet oraz oszałamiające 
światła i lasery 

16. Walk About Disco Pub 
Disco Pub z australijską tradycją mogący pomieścić 1,5 tys. Osób. Zazwy-
czaj tu zaczyna się nocna wędrówka po miejskich klubach i dyskotekach 

17. 
Funny Girls Drag 
Queen Show 

Zabawne Dziewczyny to bardzo specyficzny, wysokiej klasy teatr mu-
zyczno-komediowy 

18. Multikino Odeon 
Multikino z prawdziwego zdarzenia, z parkingiem na 600 samochodów 
oraz 10 salami kinowymi 

19. Paris Casino 
Kasyno ze stołami do gry w ruletkę, pokera oraz automatami. W kasynie 
znajduje się również bar oraz chińska restauracja z obsługą porozumiewa-
jącą się po chińsku lub angielsku 

20. Grosvenor Casino Kasyno znajdujące się przy promenadzie w samym sercu Blackpool 

21. 
Blackpool Pleasure 
Beach Casino 

Wielobarwne kasyno znajdujące się przy kompleksie parku rozrywki 
Pleasure Beach oraz restauracji White Tower Pleasure Beach 

22. 
Blackpool Park Golf 
Club oraz Reach Golf 
Club 

Pola golfowe leżące przy centrum miasta, przylegające do Stanley Park; 
oaza spokoju i zieleni 

23. 
Blackpool Zoo and 
Dinosaur Safari 
 

Rodzinna atrakcja rozciągająca się na terenie ok. 13 ha. Można tu zoba-
czyć ponad 1,5 niezwykłych i egzotycznych gatunków zwierząt. Zoo jest 
przystanią dla entuzjastów natury i dzikiej przyrody 

24. 
Stanley Park oraz 
Model Village 

Zielone płuca Blackpool, miejsce ucieczki od gwarnych ulic miasta. Jest to 
park zieleni, w którym znajdują się przystanki tematyczne związane z 
przygotowanymi odpowiednio informacjami na temat okazów roślin 
występujących w parku. Na terenie parku znajduje się jezioro, po którym 
można pływać łódką lub łowić ryby, a także amfiteatr oraz boisko do gry 
w krykieta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kwapich, op. cit., s. 30–45. 

 
 
2.2. Infrastruktura turystyczna i usługi miasta Blackpool  
 
 W Blackpool funkcjonuje 21 hoteli odpowiadających brytyjskim normom 
kategoryzacji obiektów noclegowych. Trzy z nich posiadają 4 gwiazdki, ponie-
waż spełniają najwyższe kryteria jakości oferowanych usług. Pozostałe w więk-
szości należą do grupy oznaczonej 2 gwiazdkami. Ogólna pojemność bazy noc-
legowej badanego miasta to ok. 90,6 tys. miejsc w blisko 2,6 tys. obiektach 
zakwaterowania zbiorowego. Ponadto miasto może się pochwalić mnóstwem 
restauracji oraz przyjemnych kawiarenek. Lokale oznaczone logo Taste of Lan-
cashire to miejsca nagrodzone za przygotowywane w nich dania. Gwarantują 
one wysoką jakość i wyszukany smak serwowanych potraw.  
 Na terenie Blackpool działają dwa Centra Informacji Turystycznej, które 
służą odwiedzającym informacją o atrakcjach czy też planowanych wydarze-
niach w mieście. Pracownicy pomagają znaleźć zakwaterowanie w hotelach 
oraz kierują turystów do przyjemnych restauracji. Ponadto udzielają informacji 
o najbliższych w okolicy bankach, bankomatach itp. Punkty informacji prowa-
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dzą działalność przez cały rok codziennie w godzinach 8.00–20.00. Ponadto 
miasto obsługuje kilka witryn internetowych, na których można znaleźć 
wszystkie niezbędne informacje dotyczące atrakcji turystycznych, infrastruktury 
turystycznej oraz oferowanych usług8.  
 
2.3. Dostępność miejsca docelowego 
  
 W Blackpool funkcjonuje port lotniczy znajdujący się około 4 km od cen-
trum miasta. Terminal obsługuje 400 tys. pasażerów w ciągu roku. W planie 
codziennych lotów znajdują się takie destynacje, jak: Londyn Stansted, Dublin, 
Isle of Man, Belfast, Amsterdam. Lotnisko obsługuje również loty czarterowe 
do takich miejscowości, jak: Malaga, Praga, Teneryfa, Barcelona. Główni 
przewoźnicy to: Jet2, Ryanair, British North West Airlines. 
 Natomiast kolej oferuje pociągi osobowe z dwóch stacji, tj.: Blackpool 
North oraz Blackpool South do głównego węzła kolejowego w Preston, skąd 
regularnie kursują pociągi pospieszne po całym zachodnim wybrzeżu oraz do 
Londynu, Manchesteru, a także do Glasgow. Jazda pociągiem z Preston do 
Londynu trwa ok. 2,5 godz., zaś do Manchesteru – ok. 1,15 godz. Podróż  
z Glasgow to ok. 3 godz. Pociąg osobowy z Preston do Blackpool kursuje śred-
nio co 20 minut w ciągu doby. Podróż trwa 25 minut. Warto podkreślić, że każ-
dego roku do Blackpool pociągiem przyjeżdża 1,25 mln pasażerów podróżują-
cych w celach turystycznych. Blackpool jest łatwo dostępne ze wszystkich 
części Wielkiej Brytanii. Z krajową autostradą M6 łączy się droga M55, z której 
należy wjechać do miasta przez skrzyżowanie numer 32, od strony lotniska 
Blackpool Airport wzdłuż South Shore. W mieście znajduje się ponad 14 tys. 
miejsc parkingowych. Corocznie parkometry rejestrują więcej niż 2 mln samo-
chodów. 
 

                                                 
8 www.visitblackpool.com – oficjalna strona miasta Blackpool, na której znajdują się 

wszelkie informacje niezbędne do zaplanowania wakacji; www.blackpool.com – wirtualny prze-
wodnik po mieście oraz restauracjach, hotelach, atrakcjach itp.; www.blackpool.gov.uk – strona 
Urzędu Miasta Blackpool z informacjami zarówno dla turystów, jak i dla przedsiębiorców działa-
jących w mieście; www.blackpool.world-guides.com – strona z przydatnymi informacjami  
o różnych destynacjach, również i Blackpool. Skrót praktycznych informacji o miejscu oraz 
atrakcjach, transporcie, zakwaterowaniu itp. 
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2.4. Wizerunek turystyczny miasta Blackpool 
  
 Turysta, decydując się na wyjazd, rzadko bierze pod uwagę czynniki ra-
cjonalne, częściej zaś kieruje się emocjami, preferując te miejsca, z którymi 
wiąże własne wyobrażenia, wspomnienia i skojarzenia. Oznacza to, że takie 
miejsce jest dla turystów marką – brandem. Oprócz pozytywnego skojarzenia 
brandu ważna jest również jego uniwersalność. Im szersza grupa docelowa, tym 
większy ruch turystyczny9.  
 Zdania o Blackpool są podzielone – jedni uważają je za barwne, pełne 
życia i przygody miasto – brytyjskie Las Vegas – inni zaś twierdzą, że jest za-
brudzone i nie posiada nic ciekawego w swojej ofercie. Warto jednak zazna-
czyć, że w przypadku, gdy przez ostatnie 20 lat, kiedy liczba Brytyjczyków 
udająca się na nadmorskie wczasy spadła co najmniej o jedną piątą, grupa osób 
odwiedzających Blackpool wzrosła o całe 7%. Odwiedza je bowiem rocznie ok. 
7 mln turystów. W rezultacie można stwierdzić, że miejscowość budzi dość 
kontrowersyjne i skrajne skojarzenia. To, co dla jednych jest niedopuszczalne, 
dla innych jest kwintesencją zabawy i uroku. Natomiast to, co dla jednych cie-
kawe i warte zobaczenia, dla innych będzie nudne i zbyteczne. Niewątpliwie 
należy jednak zaznaczyć, że pozytywny wizerunek stanowi istotne narzędzie 
walki konkurencyjnej między destynacjami turystycznymi. 
 
2.5. Ceny w Blackpool 
 
 Ceny w analizowanej miejscowości nie są wygórowane. Dotyczy to oczy-
wiście średnio zarabiającej rodziny brytyjskiej. Może o tym świadczyć przykła-
dowa kalkulacja kosztów tygodniowego pobytu czteroosobowej rodziny (2 oso-
by dorosłe i 2 dzieci) sporządzona przez autora. Koszt pobytu uwzględniający 
noclegi w hotelu niższej kategorii, wyżywienie i umiarkowane korzystanie  
z wielu atrakcji wyniósł bowiem 1960 funtów. Dla porównania średnie dochody 
tego typu rodziny wynoszą około 45 tys. funtów rocznie. 

                                                 
9  J. Trębecki, Brandy w turystyce, „Rynek Turystyczny” 2005, nr 1, s. 27. 
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3. Działania władz Blackpool na rzecz pobudzenia gospodarki turystycznej 
miasta 

 W tej części artykułu podjęto próbę analizy najważniejszych działań po-
dejmowanych przez władze Blackpool w celu ożywienia gospodarki turystycz-
nej miasta, a w szczególności zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności 
produktu turystycznego miasta. Jak wiele przybrzeżnych miast, Blackpool jest 
uzależnione od wpływów z turystyki. Wzrastająca konkurencja na globalnym 
rynku turystycznym zmieniła jednak sytuację wielu kurortów w Wielkiej Bryta-
nii. Również w Blackpool zaobserwowano spadek liczby turystów, choć nie tak 
znaczny, jak w przypadku innych kurortów. Niemniej jednak liczba odwiedza-
jących zmniejsza się, a czas, jaki spędzają oni w Blackpool, znacznie się skraca. 
 Ożywienie gospodarki turystycznej Blackpool miało odbywać się na kilku 
płaszczyznach jednocześnie, tj.: ekonomicznej, fizycznej oraz społecznej – za-
równo dla odwiedzających, jak i mieszkańców. Należało więc wykorzystać 
posiadany potencjał oraz eksponować już istniejące ikony miasta, m.in. Pleasu-
re Beach, Blackpool Tower, Illumination, a także zaktywizować takie produkty, 
jak: Sandcastle Water Park, Blackpool Airport czy też Blackpool Zoo oraz 
znacznie rozbudowaną bazę konferencyjną. W Strategii rozwoju miasta Black-
pool na lata 2006–2010 przyjęto zatem następujące założenia: 

 przywrócenie pozytywnego i dumnego wizerunku miasta poprzez pod-
jęcie intensywnych działań promocyjnych; 

 umocnienie gospodarki turystycznej poprzez dobrą jakość usług i bazy 
materialnej; 

 zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym, a także mieszkańcom 
Blackpool; 

 odświeżenie dotychczasowego produktu turystycznego i bazy komuni-
kacyjnej oraz podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji 
i zwiększonej motywacji pracy kadr obsługujących turystów; 

 inspirowanie specjalistów ds. rozwoju miasta w zakresie kreowania 
atrakcji turystycznych nowej generacji, a także wspieranie doświadczo-
nych usługodawców w działaniach, które zachęcają turystów i rezyden-
tów do korzystania z uroków miasta10. 

                                                 
10  C.E. Collett, J. Porter, A strategy for Blackpool`s Visitor Economy 2006–2010, Tourism 

Division, Blackpool Council, s. 15. 
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 Uzupełnieniem wymienionych działań będzie m.in. budowa centrum han-
dlowego Debenhams, gruntowny remont centrum handlowego Houndshill, bu-
dowa Narodowego Centrum Dziedzictwa Wybrzeża Morskiego oraz wpisanie 
Blackpool na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Inne planowane zadanie 
to próba nadania The Grand Theatre oficjalnego miana Narodowego Teatru 
Rozmaitości, przyznanie nagrody narodowej za artystyczno-techniczne rozwią-
zania architektoniczne na promenadzie oraz stworzenie Regionalnej Akademii 
Gier Hazardowych. 
 Ważnym aspektem w działaniach na rzecz ożywienia gospodarki tury-
stycznej miasta jest również próba zjednoczenia sektora państwowego i prywat-
nego na rzecz realizacji założeń przyjętych w strategii w ramach tzw. partner-
stwa publiczno-prywatnego. Dużą rolę w tym względzie mają odegrać lokalne 
media, których zadaniem jest nagłaśnianie zachodzących zmian umożliwiają-
cych odzyskanie przez mieszkańców Blackpool poczucia dumy ze swojego 
miasta oraz przyciągnięcie za sprawą nowego wizerunku kolejnych inwestorów 
i odwiedzających. 
 Aby ożywić popyt na usługi turystyczne, władze Blackpool skupiły się 
również na rozwoju corocznych wydarzeń, które mają szansę stać się ponadcza-
sowymi, międzynarodowymi atrakcjami obejmującymi m.in. takie wydarzenia, 
jak: Święto Brytyjskiej Komedii, Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca, 
największą w Wielkiej Brytanii imprezę na plaży, Paradę Równości. 
 Kolejnym aspektem ożywienia gospodarki turystycznej miasta jest dążenie 
do wydłużenia sezonu turystycznego. Przejawem takich działań jest zwiększone 
wykorzystywanie istniejącej infrastruktury usługowo-rozrywkowej w tzw. mar-
twym okresie, m.in. poprzez organizowanie imprez tanecznych, koncertów ze-
społów muzycznych, wystaw samochodów, teatralnych eksperymentów, festi-
wali jazzowych itp. 
 Ważnym czynnikiem rozwoju turystyki w Blackpool jest również zwięk-
szenie udziału w przyjazdowym ruchu turystycznym sektora biznesowego 
zmierzające do pełnego wykorzystania zdolności Blackpool do obsługi krajo-
wych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kongresów 
itp. Działania te mają za zadanie zwiększenie konkurencyjności Blackpool jako 
ważnego ośrodka turystyki biznesowej na tle innych brytyjskich miejscowości. 
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 W marcu 2003 roku władze Blackpool skonstruowały tzw. Masterplan11. 
Zebrano w nim i opisano główne założenia i rozwiązania inwestycyjne, które 
mają przyczynić się do rozwoju gospodarki turystycznej miasta. Obejmuje on 
15-letni plan rewitalizacji miasta, zwłaszcza infrastruktury komunikacyjnej. 
Działania planowane w tym dokumencie skoncentrowane zostały na obszarze  
5 km2, w szczególności w okolicy Golden Mile, Blackpool Tower oraz centrum 
miasta. 

Uwagi końcowe 

 Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że dokona-
na w artykule analiza zdaje się potwierdzać przyjętą we wstępie tezę badawczą. 
Dynamika zmian zachodzących na rynku turystycznym, postępująca globaliza-
cja, zmieniające się trendy dotyczące gustów i preferencji turystów wymuszają 
na władzach miejscowości turystycznych szybką reakcję zmierzającą do pod-
niesienia konkurencyjności i atrakcyjności swojej oferty. Przykładem takich 
działań są z pewnością starania władz Blackpool zmierzające do ożywienia 
gospodarki turystycznej w mieście, a tym samym – pobudzenia popytu na wła-
sne produkty turystyczne. Są one prowadzone wieloaspektowo, a szczególną 
rolę w tym względzie należy przypisać działaniom w zakresie kreowania pozy-
tywnego wizerunku turystycznego miasta, zwłaszcza działaniom promocyjnym. 
Należy również zaznaczyć, że mimo kryzysu w przyjazdowym ruchu turystycz-
nym na brytyjskim wybrzeżu Blackpool wciąż należy do najczęściej odwiedza-
nych miejscowości. Przykładowo w 2009 roku przybyło tam ok. 12 mln odwie-
dzających12. Pomimo tego władze miasta cały czas starają się zwiększyć jego 
atrakcyjność, rozwijając i tak bogatą już infrastrukturę usługowo-rozrywkową. 
 
 

                                                 
11 www.reblackpol.co.uk, 24.11.2010. 
12  www.bbc.co.uk, 13.11.2011. 
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WAYS TO STIMULATE THE TOURIST ECONOMY  

ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF BLACKPOOL 

 

 

Summary 

 

 This article presents ways to stimulate demand for tourist products on the example 

of the British city of Blackpool. Furthermore, the tourist potential is characterized of the 

city in question against the background of the evolution of the tourist function starting 

from the 18th century till this day. The division as proposed by V.T.C. Middleton (1996) 

was accepted for the purpose of an analysis of the tourist product structure. The follow-

ing research thesis was accepted in the article: a dynamic development of tourism in the 

conditions of globalization determines continuous actions on the part of those who 

manage tourist destinations aimed at an increase of the competitiveness of their tourist 

offer. 

 

Translated by Piotr Trojanek 

 



 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

KRZYSZTOF PARZYCH 
Akademia Pomorska w Słupsku 

DETERMINANTY DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNO- 
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Wprowadzenie 

 Interesującym zagadnieniem z kręgu nauk o turystyce jest problem percep-
cji przestrzeni turystycznej. Zagadnienie to stanowi od lat przedmiot zaintere-
sowania przedstawicieli różnych nauk: socjologii, psychologii, pedagogiki,  
a także nauk przyrodniczych, zwłaszcza geografii turyzmu oraz geoekologii. 
Percepcja przestrzeni pozwala w sposób pośredni rozpoznać potrzeby i pragnie-
nia turystów, a więc przyczynia się w sposób pośredni do identyfikacji czynni-
ków kształtujących popyt turystyczny1. W grupie nauk przyrodniczych zagad-
nieniem percepcji krajobrazu interesują się przede wszystkim badacze reprezen-
tujący: geoekologię oraz geografię fizyczną i geografię turyzmu2. 

                                                 
1  P. Zmyślony, A. Niezgoda, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003. 
2  T. Bartkowski, Zastosowania geografii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,  

s. 332; M. Bartnicka, Geografia percepcji, Przegląd Zagranicznej Literatury Naukowej 2; C.M. 
Hall, S.J. Page, The Geography of tourism and recreation, London, s. 427; A. Kowalczyk, Geo-
grafia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 287; K. Kożuchowski, Walory przy-
rodnicze w turystyce i rekreacji, Wyd. Kurpisz, Poznań 2005, s. 200; W. Kurek, Turystyka, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 541; A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki  
i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 239. 
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Termin percepcji doczekał się w literaturze wielu definicji (Kowalczyk4, Kożu-
chowski5). Krzymowska-Kostrowicka7 rozumie percepcję jako zespół bodźców- 
-informacji docierających do mózgu i w nim przetwarzanych na wrażenia, wy-
obrażenia, skojarzenia, determinujących zachowanie się organizmu. Zdaniem 
Kożuchowskiego5 percepcja to proces postrzegania rzeczywistości, w szczegól-
ności otoczenia – środowiska przestrzeni pozostającej w zasięgu zmysłów.  
W niniejszym opracowaniu przez proces percepcji rozumie się proces poznaw-
czy polegający na subiektywnym postrzeganiu przestrzeni turystycznej, deter-
minujący zachowania turysty w przestrzeni.  
 Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia percepcji przestrzeni turystycznej 
kurortu nadmorskiego i wpływu na proces percepcyjny wybranych zmiennych 
demograficznych, środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych charaktery-
zujących badaną grupę turystów. Celem artykułu była identyfikacja atrybutów 
atrakcyjności turystycznej w ocenie turystów odwiedzających Łebę oraz próba 
wskazania determinant percepcji przestrzeni turystycznej kurortu w ocenie od-
wiedzających go turystów. W pracy przyjęto tezę, że jednym z głównych czyn-
ników determinujących aktywność turystyczną oraz procesy percepcji prze-
strzeni turystycznej są cechy demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne cha-
rakteryzujące turystów. W celu określenia siły związku determinant demogra-
ficznych oraz społeczno-ekonomicznych z percepcją przestrzeni turystycznej 
przeprowadzono badania ankietowe wśród turystów wypoczywających w Łe-
bie. 
 Łeba jest jednym z głównych kurortów nadmorskich w strefie polskiego 
wybrzeża Morza Bałtyckiego. Jej atrakcyjność turystyczna jest wynikiem ze-
społu cech, które predestynują tę miejscowość do uprawiania turystyki wypo-
czynkowej typu 3S. Ze względu na dominację walorów typowo wypoczynko-
wych związanych ze strefą wybrzeża, których wykorzystanie jest związane 
przede wszystkim z sezonem kąpielowym, miejscowość jest odwiedzana najin-
tensywniej w trakcie okresu urlopowo-wakacyjnego. Skala ruchu turystycznego 
w Łebie pozwala uznać ją za jedną z najczęściej odwiedzanych miejscowości 
turystyczno-wypoczynkowych w Polsce.  
 Atrakcyjność turystyczna Łeby w połączeniu z masową skalą ruchu tury-
stycznego (zwłaszcza w sezonie urlopowo-wakacyjnym) stała się powodem 
podjęcia badań nad percepcją nadmorskiego kurortu turystycznego w opinii 
odwiedzających go turystów, z uwzględnieniem zmiennych przestrzennych, 
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demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych charakteryzujących zbioro-
wość odwiedzających Łebę turystów.  
 Jako materiał źródłowy w podjętych rozważaniach posłużyły wyniki badań 
ankietowych, które przeprowadzono w lipcu 2008 roku na plażach Łeby.  
W badaniu ankietowym wzięło udział 400 turystów.  
 Głównymi problemami badawczymi podjętego opracowania były: 

 identyfikacja głównych atrybutów atrakcyjności turystycznej Łeby oraz 
ocena jej walorów i zalet jako miejscowości recepcyjnej przez bada-
nych turystów; 

 określenie wpływu wybranych zmiennych demograficznych (oraz spo-
łeczno-ekonomicznych) charakteryzujących turystów na obraz percepcji 
przestrzeni turystycznej Łeby przez pryzmat deklarowanych przez tury-
stów głównych zalet, wad oraz atrybutów atrakcyjności turystycznej ku-
rortu.  

 Ponadto na podstawie badań ankietowych starano się określić wpływ 
czynnika miejsca zamieszkania (rangi wielkościowej miejscowości pochodze-
nia turystów) na postrzeganie Łeby jako ośrodka turystycznego. Dla określenia 
siły wpływu cech demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych na percep-
cję przestrzeni turystycznej Łeby wykorzystano współczynniki korelacji rang 
Spearmana. 

1. Percepcja przestrzeni turystycznej Łeby w ocenie turystów  

 Na podstawie uzyskanych wyników badań ankietowych stwierdzono, że  
w badanej populacji ogółem najwięcej turystów pochodziło z miejscowości 
województwa pomorskiego – blisko 32% ogółu badanych, po blisko 11% osób 
pochodziło z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego oraz kujawsko- 
-pomorskiego, a po około 5% z województw: warmińsko-mazurskiego oraz 
dolnośląskiego. Badani respondenci pochodzili z 222 miejscowości – najwięcej  
z Warszawy (17 osób), z Lęborka (13 osób), z Olsztyna (10 osób) oraz po 7 
osób z: Poznania, Torunia i Bydgoszczy. Mapa pochodzenia turystów pozwala 
wnioskować, że zasięg oddziaływania przestrzennego Łeby był skorelowany 
dodatnio z jej dostępnością przestrzenną (odległością miejscowości pochodze-
nia turystów) oraz ze stopniem urbanizacji obszaru pochodzenia turystów. Do-
wodem tego jest znikomy ruch turystyczny z najdalej położonych obszarów 
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Polski południowo-wschodniej oraz wysoki udział turystów z województw: 
mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. 
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Rys. 1.  Obraz percepcji atrakcji turystycznych Łeby i jej okolic w opinii badanej grupy 
turystów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 
 W celu określenia obrazu percepcji turystycznej Łeby zapytano turystów  
o główne atrakcje turystyczne kojarzone z miejscowością i jej najbliższymi 
okolicami. Analiza percepcji atrakcyjności turystycznej Łeby i jej okolic na 
podstawie najczęściej kojarzonych z Łebą i jej okolicami atrakcji pozwoliła 
wyodrębnić pewne dominanty jej atrakcyjności (rysunek 1).  
 Najczęściej wskazywanymi przez badanych turystów walorami Łeby i jej 
okolic były: Słowiński Park Narodowy, wydmy nadmorskie oraz latarnie mor-
skie w Stilo i Czołpinie. Ogółem na te trzy atrakcje wskazało 56% badanych. 
Innymi częściej wskazywanymi wyróżnikami atrakcyjności turystycznej Łeby  
i jej okolic były: oceanarium, jeziora przybrzeżne Łebsko i Gardno, muzea  
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w Klukach i Smołdzinie oraz samo morze i rejsy po nim. Ponadto wyróżniono 
jeszcze 12 innych symboli atrakcyjności turystycznej Łeby i jej okolic. Warto 
zwrócić uwagę, że wskazywane przez turystów atrakcje najczęściej kojarzono  
z jej okolicami, w mniejszym stopniu z samą miejscowością. 
 Obok pytania o walory Łeby, które pozwoliło określić główne znamiona 
atrakcyjności turystycznej kurortu, turyści określili również najistotniejsze zale-
ty i wady Łeby jako miejscowości recepcyjnej. W grupie odpowiedzi na to py-
tanie najczęściej pojawiały jej cechy wynikające z jej nadmorskiego położenia 
(nadmorskie położenie, szeroka, czysta, plaża oraz powietrze nadmorskie), na 
które wskazało 56% respondentów. Ponadto turyści w grupie zalet częściej 
wymieniali również urozmaiconą ofertę kulturalno-rozrywkową, dużą koncen-
trację turystów w sezonie, możliwości uprawiania sportów wodnych oraz degu-
stacji dań rybnych. Zaletą, na którą wskazywano, było również peryferyjne 
położenie Łeby w stosunku do głównych obszarów zurbanizowanych i zindu-
strializowanych kraju.  
 Najczęściej wskazywaną wadą Łeby był zdaniem turystów wysoki poziom 
cen oferowanych usług (około 21% odpowiedzi), zwłaszcza dotyczyło to ga-
stronomii, cen biletów, usług komunikacyjnych oraz rozrywkowych. Wśród 
mankamentów Łeby wskazywano najczęściej „ogólne odczucie brudu” – brud-
na plaża, śmieci na plaży, brudne miasto, brak koszy, brak toalet (17% odpo-
wiedzi). Ponadto turyści dosyć często wskazywali ograniczenia, które były 
związane z trudną dostępnością komunikacyjną miasta, zarówno w aspekcie 
dostępności zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Znamionami tego były: brak par-
kingów, ogólne uczucie tłoku (16% odpowiedzi) w miejscowości oraz trudności 
w dojeździe samochodem do Łeby i brak połączeń kolejowych.  
 Zdaniem Krzymowskiej-Kostrowickiej7 istotnym elementem warunkują-
cym postrzeganie obszarów recepcji turystycznej są cechy społeczno-kulturowe. 
Podobnie Kożuchowski5 do czynników kształtujących procesy percepcji prze-
strzeni obok czynników somatycznych zalicza czynniki społeczno-kulturowe,  
w ramach których wyróżnia m.in.: przynależność narodową, etniczną i pań-
stwową turystów, czynniki socjalno-zawodowe, czynniki światopoglądowe oraz 
indywidualne będące funkcją narodowości, pozycji społecznej, doświadczeń 
życiowych, wychowania, oddziaływania rodziny oraz grup towarzyskich.  
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O istotnym wpływie wyżej wymienionych czynników na procesy postrzegania 
przestrzeni piszą również inni autorzy (Bery3, Wojciechowski4). 

2. Demograficzne i społeczno-ekonomiczne determinanty percepcji prze-
strzeni turystycznej Łeby w ocenie turystów  

 Dla określenia głównych determinant postrzegania Łeby przez turystów 
skonfrontowano obraz percepcji atrakcyjności turystycznej Łeby oraz jej zalet  
i wad jako miejscowości recepcyjnej w opinii turystów z danymi dotyczącymi 
cech demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych charakteryzujących tury-
stów. W celu określenia wpływu zmiennych demograficznych, społeczno- 
-ekonomicznych oraz przestrzennych charakteryzujących badaną grupę tury-
stów z zadeklarowanymi przez nich atrakcjami turystycznymi Łeby i okolic 
oraz zaletami i wadami Łeby jako miejscowości recepcyjnej turystyki posłużo-
no się współczynnikami korelacji rang Spearmana. Obrazy atrakcji, zalet i wad 
Łeby i okolic jako miejscowości turystycznej uporządkowano, nadając im od-
powiednie rangi, a następnie obliczono współczynniki korelacji rang Spearmana 
dla uzyskanych obrazów i wybranych zmiennych demograficznych i społeczno- 
-ekonomicznych charakteryzujących badaną grupę turystów.  
 W tej grupie zmiennych do dalszych analiz wykorzystano następujące 
zmienne charakteryzujące zbiorowość turystów: miejsce zamieszkania, które 
pogrupowano w pięć kategorii – zależnie od rangi wielkościowej ośrodka, wy-
kształcenia respondentów, płci, wieku oraz statusu materialnego.  
 Analiza obrazu atrakcji zalet oraz wad Łeby jako miejscowości turystycz-
nej z uwzględnieniem wielkości miejscowości pochodzenia turystów wskazuje 
na istotny wpływ tych zmiennych na obraz percepcji atrakcji turystycznych 
Łeby (tabele 1, 2, 3). 
 

                                                 
3  B. Berry, Creating future geographies, “Annals of the Association of American Geogra-

phy” 1980, nr 70. 
4  K.H. Wojciechowski, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Wyd. UMCS  

w Lublinie, Lublin 1986. 
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Tabela 1 

 

Współczynniki korelacji rang wielkości miejscowości pochodzenia turystów ze wskaź-
nikami percepcji atrakcyjności turystycznej Łeby  

 
Zmienne 1 2 3 4 5 

1 1,000000 0,610973 0,817000 0,487478 0,438677 
2 0,610973 1,000000 0,825589 0,798984 0,694607 
3 0,817000 0,825589 1,000000 0,735515 0,574043 
4 0,487478 0,798984 0,735515 1,000000 0,768893 
5 0,438677 0,694607 0,574043 0,768893 1,000000 

Legenda: 1 – miejscowości wiejskie, 2 – miasta w przedziale 0–25 000 mieszkańców,  
3 – miasta w przedziale 25 000–100 000 mieszkańców, 4 – miasta w prze-
dziale 100 000–500 000 mieszkańców, 5 – miasta powyżej 500 000 miesz-
kańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 
 

Tabela 2  

 

Współczynniki korelacji rang wielkości miejscowości pochodzenia turystów ze wskaź-
nikami zalet Łeby jako ośrodka turystycznego 

 
Zmienne 1 2 3 4 5 

1 1,000000 -0,469118 0,666667 0,616412 0,595234 
2 -0,469118 1,000000 -0,315826 -0,346985 -0,323640 
3 0,666667 -0,315826 1,000000 0,800400 0,854972 
4 0,616412 -0,346985 0,800400 1,000000 0,903532 
5 0,595234 -0,323640 0,854972 0,903532 1,000000 

Legenda: 1 – miejscowości wiejskie, 2 – miasta w przedziale 0–25 000 mieszkańców,  
3 – miasta w przedziale 25 000–100 000 mieszkańców, 4 – miasta w prze-
dziale 100 000–500 000 mieszkańców, 5 – miasta powyżej 500 000 miesz-
kańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Tabela 3 

 

Współczynniki korelacji rang wielkości miejscowości pochodzenia turystów ze wskaź-
nikami wad Łeby jako ośrodka turystycznego 

 
Zmienne 1 2 3 4 5 

1 1,000000 0,883034 0,865099 0,773156 0,816876 
2 0,883034 1,000000 0,951914 0,893157 0,878262 
3 0,865099 0,951914 1,000000 0,936640 0,903035 
4 0,773156 0,893157 0,936640 1,000000 0,893589 
5 0,816876 0,878262 0,903035 0,893589 1,000000 

Legenda: 1 – miejscowości wiejskie, 2 – miasta w przedziale 0–25 000 mieszkańców,  
3 – miasta w przedziale 25 000–100 000 mieszkańców, 4 – miasta w prze-
dziale 100 000–500 000 mieszkańców, 5 – miasta powyżej 500 000 miesz-
kańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

 
 
 Uzyskane wyniki współczynników korelacji rang Spearmana pozwalają 
wnioskować, że obrazy percepcji turystycznej Łeby (atrakcyjności turystycznej, 
zalet i wad jako miejscowości turystycznej) są zbliżone u mieszkańców miej-
scowości wiejskich i mniejszych miast, natomiast znacznie niższy jest stopień 
korelacji tych zmiennych w zestawieniu miejscowości wiejskich z największy-
mi miastami. Jako główną atrakcję turystyczną większość turystów wskazywała 
wydmy, natomiast kolejne atrakcje bardziej różnicowały turystów z poszcze-
gólnych kategorii miast wyróżnionych ze względu na wielkość ośrodka. Turyści 
z większych miast częściej wskazywali na oceanarium, latarnie morskie, zaś 
turyści z mniejszych miejscowości na Słowiński Park Narodowy oraz jeziora 
przybrzeżne. Uzyskane wyniki w korelacji tych zmiennych wskazują ponadto 
na zdecydowanie większe zróżnicowanie obrazu percepcji w oparciu o dekla-
rowane atrakcje, jak i zalety miejscowości w poszczególnych kategoriach miej-
scowości pochodzenia turystów oraz znacznie mniejsze dysproporcje w zakre-
sie percepcji wad Łeby jako miejscowości turystycznej. Ponadto obraz percep-
cji turystycznej Łeby najbardziej zbliżony do średniego dla całej badanej popu-
lacji turystów reprezentują mieszkańcy miast w przedziale od 25 000 do 
100 000 mieszkańców.  
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 W grupie zmiennych społeczno-ekonomicznych charakteryzujących bada-
ną populację turystów obraz percepcji turystycznej Łeby skonfrontowano  
z wykształceniem respondentów oraz ich statusem materialnym. W najmniej-
szym stopniu obrazy percepcji turystycznej Łeby (atrakcji turystycznych, zalet  
i wad) są skorelowane pomiędzy populacjami turystów z wykształceniem wyż-
szym oraz najniższym – podstawowym i niepełnym podstawowym. Z kolei 
obrazy percepcji turystycznej Łeby osób legitymujących się wykształceniem 
wyższym oraz policealnym i średnim są ze sobą skorelowane w znacznie wyż-
szym stopniu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której obrazy wad Łeby jako ośrod-
ka turystycznego dla populacji osób z wykształceniem wyższym i podstawo-
wym są skorelowane w stopniu najwyższym.  
 Analiza korelacji wskaźników wykształcenia badanej populacji turystów  
i ich obrazów percepcji turystycznej Łeby wskazuje na istotny wpływ poziomu 
wykształcenia na kształtowanie się obrazu percepcji turystycznej Łeby (tabele 
4, 5, 6). 
 Istotnym czynnikiem determinującym aktywność turystyczną jest status 
materialny (Alejziak5). Z przeprowadzonych analiz wynika jednak, że obraz 
percepcji atrakcyjności turystycznej oraz zalet i wad Łeby jako miejscowości 
recepcyjnej w wyróżnionych kategoriach turystów z uwzględnieniem poziomu 
ich wykształcenia jest zbliżony.  

Tabela 4  

 

Współczynniki korelacji rang wykształcenia turystów ze wskaźnikami percepcji atrak-
cyjności turystycznej Łeby 

 
Zmienne 1 2 3 4 5 

1 1,000000 0,413384 0,446544 0,313993 0,472657 
2 0,413384 1,000000 0,605571 0,737076 0,707637 
3 0,446544 0,605571 1,000000 0,694799 0,788468 
4 0,313993 0,737076 0,694799 1,000000 0,787991 
5 0,472657 0,707637 0,788468 0,787991 1,000000 

Legenda: 1 – wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe, 2 – wykształcenie 
zawodowe, 3 – wykształcenie średnie, 4 – wykształcenie pomaturalne,  
5 – wykształcenie wyższe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
                                                 

5  W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia  
i Monografie nr 56, AWF w Krakowie, Kraków 2009, s. 503. 
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Tabela 5 

 

Współczynniki korelacji rang wykształcenia turystów ze wskaźnikami zalet Łeby jako 
ośrodka turystycznego 

 
Zmienne 1 2 3 4 5 

1 1,000000 0,355494 0,474908 0,351455 0,647948 
2 0,355494 1,000000 0,708513 0,799447 0,721551 
3 0,474908 0,708513 1,000000 0,848375 0,857747 
4 0,351455 0,799447 0,848375 1,000000 0,803758 
5 0,647948 0,721551 0,857747 0,803758 1,000000 

Legenda: 1 – wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe, 2 – wykształcenie 
zawodowe, 3 – wykształcenie średnie, 4 – wykształcenie pomaturalne,  
5 – wykształcenie wyższe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Tabela 6 

 

Współczynniki korelacji rang wykształcenia turystów ze wskaźnikami wad Łeby jako 
ośrodka turystycznego 

 
Zmienne 1 2 3 4 5 

1 1,000000 0,198605 0,395684 0,180867 1,000000 
2 0,198605 1,000000 0,791093 0,825493 0,198605 
3 0,395684 0,791093 1,000000 0,864561 0,395684 
4 0,180867 0,825493 0,864561 1,000000 0,180867 
5 1,000000 0,198605 0,395684 0,180867 1,000000 

Legenda: 1 – wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe, 2 – wykształcenie 
zawodowe, 3 – wykształcenie średnie, 4 – wykształcenie pomaturalne,  
5 – wykształcenie wyższe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
 
 

 Uzyskane wyniki współczynników korelacji rang Spearmana wskazują na 
najwyższy poziom korelacji tej zmiennej (spośród pozostałych zmiennych de-
mograficznych i społeczno-ekonomicznych) z obrazami atrakcyjności prze-
strzeni turystycznej Łeby oraz jej zalet i wad jako miejscowości recepcyjnej 
turystyki, a jednocześnie na najbardziej zunifikowany obraz percepcji atrakcyj-
ności turystycznej Łeby i jej zalet i wad jako miejscowości recepcyjnej w ze-
stawieniu ze statusem materialnym badanej populacji turystów.  
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 Tak więc status materialny w niewielkim stopniu różnicuje obraz percepcji 
turystycznej Łeby w grupie badanych turystów (tabele 7, 8, 9). Nieco wyższy 
od przeciętnego w analizie tych zmiennych jest poziom korelacji zadeklarowa-
nych obrazów percepcji (atrakcje turystyczne Łeby) oraz postrzegania zalet  
i wad Łeby jako recepcyjnej miejscowości turystycznej w wyższych katego-
riach wydzielonych ze względu na status materialny grup turystów.  

Tabela 7 

 

Współczynniki korelacji rang statusu materialnego turystów ze wskaźnikami percepcji 
atrakcyjności turystycznej Łeby 

 
Zmienne 1 2 3 4 

1 1,000000 0,835746 0,851022 0,817985 
2 0,835746 1,000000 0,847816 0,760034 
3 0,851022 0,847816 1,000000 0,920561 
4 0,817985 0,760034 0,920561 1,000000 

Legenda: 1 – dochody na członka rodziny w przedziale 0–500 zł, 2 – dochody na człon-
ka rodziny w przedziale 501–1000 zł, 3 – dochody na członka rodziny  
w przedziale 1001–2000, 4 – dochody na członka rodziny w przedziale po-
wyżej 2000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Tabela 8 

 

Współczynniki korelacji rang statusu materialnego turystów ze wskaźnikami zalet Łeby 
jako ośrodka turystycznego 

 
Zmienne 1 2 3 4 

1 1,000000 0,675713 0,709764 0,697418 
2 0,675713 1,000000 0,752240 0,638712 
3 0,709764 0,752240 1,000000 0,831892 
4 0,697418 0,638712 0,831892 1,000000 

Legenda: 1 – dochody na członka rodziny w przedziale 0–500 zł, 2 – dochody na człon-
ka rodziny w przedziale 501–1000 zł, 3 – dochody na członka rodziny  
w przedziale1001–2000, 4 – dochody na członka rodziny w przedziale powy-
żej 2000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Tabela 9 

 

Współczynniki korelacji rang statusu materialnego turystów ze wskaźnikami wad Łeby 
jako ośrodka turystycznego 

 
Zmienne 1 2 3 4 

1 1,000000 0,927718 0,854437 0,923971 
2 0,927718 1,000000 0,831820 0,924950 
3 0,854437 0,831820 1,000000 0,880595 
4 0,923971 0,924950 0,880595 1,000000 

Legenda: 1 – dochody na członka rodziny w przedziale 0–500 zł, 2 – dochody na człon-
ka rodziny w przedziale 501–1000 zł, 3 – dochody na członka rodziny  
w przedziale 1001–2000, 4 – dochody na członka rodziny w przedziale po-
wyżej 2000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 
 
 Obrazy percepcji turystycznej Łeby z uwzględnieniem statusu materialne-
go odwiedzających ją turystów są jednak najbardziej zbliżone do siebie, co 
wskazuje na najniższy wpływ statusu materialnego na obraz percepcji tury-
stycznej miejscowości w grupie badanych zmiennych. 
 Z grupy zmiennych demograficznych do analizy ich wpływu na obraz 
percepcji turystycznej Łeby wybrano płeć oraz wiek respondentów (tabele 10, 
11). Zdaniem Alejziaka10 płeć w sposób istotny determinuje preferencje tury-
styczne kobiet i mężczyzn. Wiąże się to z częstszym w porównaniu z kobietami 
uprawianiem przez mężczyzn form turystyki aktywnej. Kobiety częściej wybie-
rają formy turystyki, którym towarzyszy wypoczynek bierny.  

Tabela 10 

  

Współczynniki korelacji rang płci turystów ze wskaźnikami zalet Łeby jako ośrodka 
turystycznego 

 
Zmienne 1 2 

1 1,000000 0,882776 
2 0,882776 1,000000 

Legenda: 1 – mężczyźni, 2 – kobiety 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Tabela 11 

 

Współczynniki korelacji rang płci turystów ze wskaźnikami wad Łeby jako ośrodka 
turystycznego 

 
Zmienne 1 2 

1 1,000000 0,932853 
2 0,932853 1,000000 

Legenda: 1 – mężczyźni, 2 – kobiety 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

 
 
 Wyniki korelacji płci turystów z czynnikami określającymi atrakcyjność 
turystyczną Łeby oraz jej zalety i wady jako miejscowości recepcyjnej wskazują 
na niewielką ujemną korelację dominant atrakcyjności turystycznej Łeby  
z płcią. Wynika to z częściej deklarowanych dominant atrakcyjności znajdują-
cych się najwyżej w hierarchii – mężczyźni wskazywali na: lesistość Łeby  
i okolic, szlaki turystyczne, stadninę koni w Nowęcinie; kobiety częściej wska-
zywały na: wydmy, latarnie morskie w Czołpinie i Stilo, oceanarium i Słowiń-
ski Park Narodowy. 
 Z drugiej strony obrazy zalet i wad Łeby jako miejscowości turystycznej 
dla kobiet i mężczyzn są w znacznym stopniu ze sobą skorelowane. Różna jest 
więc hierarchia dominant atrakcyjności turystycznej wśród kobiet i mężczyzn 
oraz podobna ocena elementów zagospodarowania turystycznego Łeby jako 
miejscowości recepcyjnej.  
 Analiza korelacji wieku badanych turystów i deklarowanych przez nich 
obrazów atrakcyjności turystycznej Łeby oraz jej zalet i wad jako miejscowości 
recepcyjnej wskazuje na niewielkie różnice (tabele 12, 13, 14). Obrazy zalet  
i wad Łeby jako miejscowości recepcyjnej są zbliżone dla wyróżnionych ze 
względu na wiek kategorii turystów. Podobnie obrazy atrakcyjności turystycz-
nej Łeby są podobne. Wyjątek stanowi grupa turystów należących do najstar-
szej kategorii wiekowej, w przypadku której obraz atrakcji turystycznych Łeby 
jest w najniższym stopniu skorelowany z analogicznymi obrazami atrakcyjności 
Łeby zadeklarowanymi przez pozostałe wyróżnione ze względu na wiek kate-
gorie turystów. 
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Tabela 12 

 

Współczynniki korelacji rang wieku turystów ze wskaźnikami percepcji atrak-
cyjności turystycznej Łeby 

 
Zmienne 1 2 3 4 

1 1,000000 0,989289 0,977106 0,663175 
2 0,989289 1,000000 0,977042 0,664167 
3 0,977106 0,977042 1,000000 0,676605 
4 0,663175 0,664167 0,676605 1,000000 
5 1,000000 0,989289 0,977106 0,663175 

Legenda: 1 – 0–24 lat, 2 – 25–44 lata, 3 – 44–64 lata, 4 – 64 i więcej lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Tabela 13 

 

Współczynniki korelacji rang wieku turystów ze wskaźnikami zalet Łeby jako ośrodka 
turystycznego 

 
Zmienne 1 2 3 4 

1 1,000000 0,994294 0,984765 0,840466 
2 0,994294 1,000000 0,986765 0,846537 
3 0,984765 0,986765 1,000000 0,843651 
4 0,840466 0,846537 0,843651 1,000000 
5 1,000000 0,994294 0,984765 0,840466 

Legenda: 1 – 0–24 lat, 2 – 25–44 lata, 3 – 44–64 lata, 4 – 64 i więcej lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Tabela 14 

 

Współczynniki korelacji rang wieku turystów ze wskaźnikami wad Łeby jako ośrodka 
turystycznego 

 
Zmienne 1 2 3 4 

1 1,000000 0,985441 0,969521 0,969521 
2 0,985441 1,000000 0,972936 0,972936 
3 0,969521 0,972936 1,000000 1,000000 
4 0,969521 0,972936 1,000000 1,000000 
5 1,000000 0,985441 0,969521 0,969521 

Legenda: 1 – 0–24 lat, 2 – 25–44 lata, 3 – 44–64 lata, 4 – 64 i więcej lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Uwagi końcowe  

 Łeba jest w głównej mierze postrzegana przez turystów z jednej strony 
przez pryzmat funkcji wielkiego ośrodka recepcji nadmorskiej turystyki wypo-
czynkowej typu 3S, z drugiej zaś poprzez walory naturalne pasa granicznego 
lądu i morza oraz sąsiedztwo Słowińskiego Parku Narodowego. Ważnymi 
atrakcjami Łeby i jej okolic zakorzenionymi głęboko w świadomości turystów 
są ponadto muzea w Smołdzinie oraz skansen w Klukach i latarnie morskie  
w Stilo i w Czołpinie. Ponadto turyści często zwracają uwagę na walor nie tylko 
nadmorskiego, ale również peryferyjnego położenia Łeby w stosunku do głów-
nych centrów turystyczno-krajoznawczych Polski. Pewnymi mankamentami 
Łeby dostrzeganymi przez turystów są: jej ograniczona dostępność komunika-
cyjna oraz poczucie zatłoczenia i zanieczyszczenia, a także to, że dla znaczącej 
grupy turystów Łeba jest „drogą” destynacją turystyczną. Często wymienianymi 
przez turystów wadami Łeby są ponadto czynniki słabo rozwiniętej infrastruk-
tury ogólnej towarzyszącej turystyce oraz zatłoczenie miejscowości w okresie 
sezonu i „poczucie brudu”.  
 Obraz percepcji atrakcyjności turystycznej Łeby oraz jej zalet i wad jako 
miejscowości recepcyjnej wskazuje na istotny wpływ niektórych determinant 
demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych na postrzeganie Łeby w oce-
nie turystów. Badane obrazy percepcji są ze sobą skorelowane dodatnio, jednak 
w odniesieniu do niektórych zmiennych uzyskane poziomy korelacji są znacz-
nie słabsze. Można na tej podstawie wnioskować, że zmienne demograficzne 
oraz społeczno-ekonomiczne w pewnym stopniu odgrywają rolę modyfikującą 
obraz percepcji przestrzeni turystycznej postrzegany przez turystów. W grupie 
tych czynników cechami najbardziej różnicującymi postrzeganie Łeby jako 
miejscowości turystycznej oraz atrakcji Łeby i jej okolic są: pochodzenie tury-
stów, płeć oraz wykształcenie. Zmiennymi w znacznie mniejszym stopniu mo-
dyfikującymi średni obraz percepcji turystycznej miejscowości były: status 
materialny oraz wiek turystów. W grupie zmiennych, których wpływ na percep-
cję przestrzeni turystycznej Łeby badano, najsilniej różnicującą procesy po-
strzegania była płeć turystów, natomiast najsłabiej widoczny był wpływ statusu 
materialnego. 
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DEMOGRAPHICAL AND SOCIO-ECONOMICAL DETERMINANTS  

OF SEASIDE RESORT SPACE PERCEPTION. THE EXAMPLE OF ŁEBA 

RESORT 

 

 

Summary 

 

 In the article was taken an issue of tourist perception determinants in the case 

study of tourists visited Łeba – one of the most popular and often visited polish coastal 

resort. As a source of the research used the results of the questionnaire survey which 

were taken in the beaches of Łeba during the holiday of 2008 year.  

 The first goal of the article was to show the main factors of the Łeba attractiveness 

in the tourist opinion, next the range of the spatial influence of Łeba as the tourist resort.  

 The results show Łeba is identified by tourist through its reception values. From 

the other side the very important factor of Łeba attractiveness is its surroundings with 

its main attractive – Słowiński National Park with the coastal dunes with the biggest 

surface of coastal dunes in Poland.  

  The perception image is additionally modified by demographic, spatial and social 

and economical factors characterized tourists especially by education of tourists, theirs 

gender and age and the number of population of the tourists cities residence.  

 

Translated by Krzysztof Parzych 
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INNOWACYJNOŚĆ I ROZWÓJ OFERTY UZDROWISKA 
NAŁĘCZÓW SA JAKO ODPOWIEDŹ NA ZAPOTRZEBOWANIE 

RYNKU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ 

Wprowadzenie  

 Turystyka jako wielowymiarowe i bardzo dynamiczne zjawisko znajduje 
odzwierciedlenie w różnych sferach życia współczesnego człowieka. Jej rozwój 
sprzyja przejmowaniu przez nią wielu różnorakich funkcji, w tym zdrowotnej, 
która – obok poznawczej i wychowawczej – zaliczana jest do społecznych 
funkcji turystyki1. 
 Rola turystyki w aspekcie jej funkcji zdrowotnej jest szczególnie istotna  
w niwelowaniu negatywnych skutków współczesnej cywilizacji2. Stres, prze-
męczenie, nadmierny wysiłek fizyczny i psychiczny towarzyszący człowiekowi 
na co dzień powodują przeciążenie organizmu i zmuszają do podejmowania 
działań w zakresie odpoczynku i regeneracji sił.  
 Wzrost liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne, coraz większa świa-
domość zdrowotna społeczeństw oraz przemiany demograficzne są najczęściej 

                                                 
1  K. Naumowicz, Turystyka, WSB w Pile, Piła 1998, s. 23. 
2  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010, s. 376. 
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wymienianymi czynnikami rozwoju turystyki zdrowotnej3. Pojęcie to jest defi-
niowane przez wielu autorów, m.in. J. Wolskiego4 i I. Łęcką5. W.W. Gaworec-
ki6 uważa, że turystyka zdrowotna obejmuje podróże o motywach zdrowotnych, 
gdzie potrzeby dotyczące leczenia, wypoczynku czy profilaktyki realizowane są 
za pomocą różnych jej form. Jego zdaniem formami turystyki zdrowotnej są 
aktywności turystyczne realizujące cel zdrowotny turystów. Z kolei 
J. Goodrich7 definiuje turystykę zdrowotną od strony podaży jako celowe usi-
łowanie przyciągnięcia turystów dzięki części turystycznych udogodnień lub 
miejsc, poprzez promocję usług i urządzeń zdrowotnych stanowiących dodatek 
do stałych elementów oferty turystycznej8.  
 Zmiany obserwowane w ostatnich latach na rynku turystycznym w Polsce 
wskazują na wzrost zainteresowania turystów ofertą zdrowotną. Dużą popular-
nością cieszą się indywidualne wyjazdy do miejscowości uzdrowiskowych. Ich 
celem jest nie tylko poprawa szeroko pojętego zdrowia, ale również zwiedzanie 
nowych i ciekawych miejsc. Coraz częściej obok ludzi starszych z oferty 
uzdrowisk zaczynają korzystać osoby młodsze, które nie odczuwają dolegliwo-
ści chorobowych, ale wykazują się dbałością o zdrowie. Do tej grupy zaintere-
sowanych ofertą należą najczęściej ludzie młodzi i w średnim wieku, aktywni 
zawodowo, narażeni na stres i przemęczenie. Są to osoby, dla których wysoka 
cena nie stanowi problemu, w zamian oczekują jednak wysokiej jakości usług9. 
Przedstawione powyżej zjawisko potwierdzają dane statystyczne dotyczące 
ruchu turystycznego w małopolskich uzdrowiskach, z których wynika, że kura-
                                                 

3  A. Białk-Wolf, Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna, w: Turystyka zdrowotna, red. 
M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 33–42. 

4  J. Wolski, Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach, Wyd. AWF w Poznaniu 1978, s. 52 
–53.  

5  I. Łęcka, Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geogr., 32, Warszawa 
2003, s. 174–175. 

6  W.W. Gaworecki, op. cit. s. 376, s. 30–33, 375–376. 
7  J.N. Goodrich, Socialist Cuba: A Study of Health Tourism, “Journal of Travel Research” 

1993, nr 32(1), s. 36–41. 
8  A. Hadzik, Turystyka wellness jako przykład innowacyjnego kierunku w uzdrowiskach. 

Teoria i praktyka, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdro-
wiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 
2009, s. 203. 

9  A. Rapacz, P. Gryszel, D.E. Jaremen, Możliwości współpracy podmiotów gospodarki tu-
rystycznej w percepcji właścicieli przedsiębiorstw turystycznych działających w Karpaczu,  
w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Ra-
pacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław 2010,  
s. 504–514. 
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cjusze stanowią tylko około 13% ruchu turystycznego. Najliczniejszą grupą są 
odwiedzający (49%) i turyści (38%)10. 
 Odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie w zakresie usług turystyki 
zdrowotnej są liczne konkurujące ze sobą oferty polskich i zagranicznych miej-
scowości uzdrowiskowych. Obok tradycyjnego lecznictwa uzdrowiskowego 
proponują one klientom również usługi spa&wellness, rekreacyjno- 
-wypoczynkowe, hotelarskie, gastronomiczne i turystyczne.  
 Celem artykułu jest zaprezentowanie działań podejmowanych przez 
Uzdrowisko Nałęczów na rzecz kształtowania atrakcyjnej oferty leczniczej  
i turystycznej, która pozwala mu utrzymać dobrą pozycję na krajowym rynku 
usług turystyki zdrowotnej. Elastyczność oferty i innowacyjność kreowanych 
przez przedsiębiorstwo produktów jest bardzo ważna dla jego prawidłowego 
funkcjonowania. Kluczowe dla przyszłości i dalszego rozwoju uzdrowiska Na-
łęczów jest bowiem właściwe określenie popytu oraz zakresu dostosowania 
istniejącej podaży do zmieniających się potrzeb rynku. 
 Do analizy zjawiska zostały wykorzystane różne metody badawcze oraz 
źródła danych. Metoda analizy historycznej umożliwiła przedstawienie chrono-
logicznego rozwoju usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Wyniki kwe-
rendy terenowej oraz wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych w paździer-
niku 2011 roku dały podstawę do charakterystyki aktualnego stanu uzdrowiska. 
Materiały źródłowe pozyskano dzięki analizie literatury przedmiotu, dokumen-
tów strategicznych, danych dostępnych w spisach i rejestrach uzdrowiska, mate-
riałów promocyjnych oraz treści tematycznych stron internetowych.  

1. Istota i zakres innowacji w funkcjonowaniu uzdrowisk 

 W dobie współczesnych przemian rynkowych coraz większe znaczenie 
odgrywa poprawa konkurencyjności podmiotów gospodarki turystycznej,  
w tym przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Konkurencyjność postrzega się jako 
zdolność do osiągania sukcesu w rywalizacji na rynku turystycznym. Można ją 
określić jako ciągły proces, który wyraża się w zabieganiu o dostępność do 
popytu na dobra i usługi turystyczne, a następnie o utrzymanie przez przedsię-

                                                 
10  T. Słomka, A. Kicińska, Turystyka uzdrowiskowa i rekreacja jako podstawa nowocze-

snego produktu uzdrowiskowego, w: Innowacyjne kierunki…, op. cit., s. 161–166. 
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biorstwa swojej pozycji przez stałość kontaktów z dostawcami i odbiorcami. 
Konkurencja na rynku turystycznym wymaga od przedsiębiorstw uzdrowisko-
wych utrzymania lub wzrostu udziału w rynku. Głównym celem konkurowania 
na rynku turystyki zdrowotnej jest poprawienie swojej pozycji w stosunku do 
konkurentów11.  
 Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności i sposobem realizacji 
tego celu jest prowadzenie szeroko rozumianej działalności innowacyjnej. 
Współcześnie, w opinii praktyków i naukowców, innowacje należy uznać za 
najważniejszy czynnik decydujący o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw  
i regionów oraz o poziomie ich rozwoju12. Pojęcie innowacji jest definiowane 
przez wielu autorów. Według D. Begga i in. pod pojęciem innowacji rozumie 
się zastosowanie nowej wiedzy w procesie produkcji13. Podobne podejście re-
prezentują E.D. Glor i in., którzy w innowacji dostrzegają konieczność zacho-
dzenia procesów twórczych i podkreślają związek innowacji z kreatywnością. 
Innowacja według nich jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, od-
miennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania 
świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów14. P. Drucker 
określił innowację jako szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą któ-
rego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub 
do świadczenia nowych usług15.  
 Ogólnie przyjmuje się, że innowacje to proces obejmujący wszystkie dzia-
łania związane z kreowaniem nowego produktu, a następnie z jego wdrażaniem. 
Według OECD, za innowację uznaje się każdą zmianę (zawierającą element 
nowości) w produktach i procesach wdrożoną w przedsiębiorstwie16. 
 W literaturze przedmiotu innowacje najczęściej dzieli się na produktowe  
i procesowe. Jednak ich wewnętrzne zróżnicowanie pozwala na wprowadzenie 

                                                 
11  P. Gryszel, D.E. Jaremen, A. Rapacz, Innowacje w percepcji przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego i klientów uzdrowisk, w: Innowacyjne kierunki…, op. cit., s. 146. 
12  Tamże. 
13  D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, , Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997. 
14  Policy Innovation in the Saskatchewan Public Sector, red. E.D. Glor, Captus Press, To-

ronto 1997, s. 3–4.  
15  P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992. 
16 P. Gryszel, D.E. Jaremen, A. Rapacz, Innowacje …, op. cit., s. 146.  
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bardziej szczegółowych klasyfikacji. Za J. Schumpeterem17 wyróżnia się pięć 
kategorii innowacji:  

- wprowadzenie nowego produktu lub istotne udoskonalenie jakości już 
istniejącego; 

- wprowadzenie nowej lub istotnie zmodernizowanej metody wytwarza-
nia; 

- stworzenie nowego segmentu rynku lub skuteczne wejście na geogra-
ficznie nowy rynek; 

- zdobycie nowego źródła zaopatrzenia w surowce lub półprodukty; 
- wprowadzenie nowego typu organizacji przedsiębiorstwa. 

 Przy stale rosnącej konkurencji, zmieniających się rynkach i technologiach 
przedsiębiorstwa oraz miejscowości uzdrowiskowe, które chcą przetrwać i od-
nieść sukces na rynku krajowym i międzynarodowym, powinny wprowadzać 
innowacje produktowe. Ich rozwój stanowi szansę umacniania przez przedsię-
biorstwa i miejscowości uzdrowiskowe swojej pozycji na rynku, zdobywania 
nowych rynków zbytu oraz osiągania przewagi konkurencyjnej18. 
 Wprowadzenie nowych rozwiązań w miejscowościach uzdrowiskowych 
znacznie podnosi ich atrakcyjność turystyczną. Na stopień atrakcyjności uzdro-
wisk mają znaczący wpływ działania innowacyjne w zakresie:  

- tworzenia nowej oferty wprowadzanej na rynek; 
- udoskonalania już funkcjonującej na rynku oferty; 
- poprawy stanu technicznego infrastruktury turystycznej miejscowości 

uzdrowiskowej; 
- budowy nowych obiektów świadczących usługi z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego oraz szeroko rozumianego spa&wellness; 
- tworzenia szeroko rozumianych atrakcji turystycznych niezwiązanych 

bezpośrednio z działalnością uzdrowiskową, np. parków rozrywki, gale-
rii, oferty wycieczek fakultatywnych, imprez kulturalnych i rozrywko-
wych19. 

 Należy podkreślić, że proces innowacji produktowych powinien przebie-
gać w ramach współpracy samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych 

                                                 
17  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1960, 

s. 104. 
18  D. Dryglas, Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, w: Innowacyjne kierunki…, 

op. cit., s. 168. 
19  P. Gryszel, D.E. Jaremen, A. Rapacz, Innowacje …, op. cit., s. 148–149. 
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uczestniczących w kształtowaniu innowacji produktowych z zakresu turystyki 
uzdrowiskowej. Ponadto powinien on wykorzystywać zaawansowane technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz mobilizować kadry do podnosze-
nia kwalifikacji w celu podniesienia jakości usług oferowanych w uzdrowi-
skach20. 
 Usługi świadczone przez uzdrowiska oraz wszystkie dobra, które można 
nabyć płatnie lub bezpłatnie w miejscowości uzdrowiskowej, a które umożli-
wiają i uprzyjemniają leczenie i pobyt kuracjuszom, tworzą produkt uzdrowi-
skowy21. Zadaniem twórców produktów uzdrowiskowych jest przygotowanie 
produktu turystycznego uzdrowiska ukierunkowanego na kompleksowe zaspo-
kojenie potrzeb zgłaszanych przez turystów. Całościowy produkt turystyczny 
uzdrowisk stanowi element rynku turystycznego, przyciągając popyt turystycz-
ny do określonego miejsca22.  
 Sukces na rynku turystycznym mają szansę odnieść tylko te przedsiębior-
stwa turystyczno-uzdrowiskowe czy uzdrowiska, których atrybutem będzie 
wysoka jakość wszystkich elementów składowych usługi czy pakietu usług oraz 
jakość miejsca docelowego23. 

2. Rozwój oferty Uzdrowiska Nałęczów SA w zakresie turystyki zdrowotnej 

 Nałęczów jest jednym z najbardziej znanych i cenionych uzdrowisk  
w Polsce. Jego początki sięgają drugiej połowy XVIII wieku24. Swoją szczegól-
ną pozycję zdobył w końcu XIX stulecia, kiedy stał się głównym uzdrowiskiem 
Królestwa Kongresowego. Przybywali tutaj wówczas najwybitniejsi Polacy: 
artyści, społecznicy, architekci i literaci. Nałęczów na trwałe wpisał się w histo-

                                                 
20  D. Dryglas, Innowacje produktowe…, op. cit., s. 169. 
21  Z. Karasiński, Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania  

i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2001, s. 29. 
22  Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowo-

ściach uzdrowiskowych, red. T. Burzyński, Instytut Turystyki sp. z o.o., Kraków 2005, s. 16. 
23  Tamże, s. 58. 
24  M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczów1989,  

s. 1–203. 
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rię polskiej literatury i sztuki i bywa określany mianem uzdrowiska literacko- 
-artystycznego25.  
 Pierwsza i druga wojna światowa zahamowały rozwój uzdrowiska. Jego 
stopniowa odbudowa rozpoczęła się w 1953 roku, kiedy powołano Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko Nałęczów”. Wokół niego tworzyła się infra-
struktura miejska26. Dynamiczny rozwój kurortu przypadł na lata 1970–1985, 
kiedy to wybudowano większość istniejących obecnie sanatoriów. U schyłku lat 
80. XX wieku – wraz z pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju, w tym 
również w sektorze zdrowotnym – w uzdrowisku nastąpił okres stagnacji. Po 
transformacji ustrojowej pod koniec lat 90. XX wieku pojawiło się zagrożenie 
upadku przedsiębiorstwa związane z brakiem możliwości dokapitalizowania 
uzdrowiska przez państwo. Uznano, że skutecznym ratunkiem będzie prywaty-
zacja lecznictwa. W 1999 roku Uzdrowisko Nałęczów zostało przekształcone  
w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, a 11 stycznia 2002 roku zakończono proces 
prywatyzacji. Na mocy zawartej umowy Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałę-
czów” SA stał się spółką prywatną z większościowym udziałem East Springs 
International N.V.27 (obecnie działa jako spółka zależna od Nestle Waters).  
W rezultacie Nałęczów stał się pierwszym w Polsce sprywatyzowanym uzdro-
wiskiem. 
 Prywatyzacja ustabilizowała sytuację społeczno-gospodarczą uzdrowiska  
i miasta. Dzięki wniesionemu kapitałowi zagranicznemu (30 mln zł) możliwe 
było przeprowadzenie wielu inwestycji. Wprowadzono nowoczesne technologie 
leczenia, odnowiono sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, zmodernizowano 
przestarzałe i wybudowano nowe obiekty uzdrowiskowe, stworzono od podstaw 
sektor spa. Przedstawiciele ESI twierdzą, że suma pieniędzy na inwestycje za-
deklarowana przy podpisywaniu umowy została przekroczona. Zachodzące 
zmiany doceniają mieszkańcy Nałęczowa, dla których wiążą się one z poprawą 
funkcjonowania miasta i utworzeniem nowych miejsc pracy28. 

                                                 
25  J. Mościbroda, Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w Uzdrowisku Nałęczów, w: 

Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, red. E. Rydz, Pomorska 
Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2005, s. 22–29. 

26  Analiza stanu i perspektyw rozwoju Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” SA, 
2000, Warszawa, s. 9. 

27  Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2002 roku, Ministerstwo 
Skarbu Państwa, Warszawa 2003, s. 17. 

28  J. Mościbroda, Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w Uzdrowisku Nałęczów,  
w: Kształtowanie funkcji…, op. cit., s. 24. 
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 Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Nałęczów jest jedynym w Polsce 
jednoprofilowym uzdrowiskiem kardiologicznym. Prowadzi się tutaj rehabilita-
cję po zawałach serca i zabiegach kardiochirurgicznych, leczy chorobę wieńco-
wą, nadciśnienie tętnicze i nerwice sercowo-naczyniowe. Podstawową działal-
nością Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” SA jest lecznictwo zor-
ganizowane w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Aktualnie 
ZLUN posiada siedem obiektów o charakterze zakładów leczniczych: Kardio-
logiczny Szpital Uzdrowiskowy, Sanatorium Uzdrowiskowe „Książę Józef”, 
Sanatorium Kardiologiczne „Fortunat”, Pensjonat „Jesienna Rezydencja”, Ter-
my Pałacowe, Pawilon Angielski, Stare Łazienki. 
 Obecna dobra kondycja finansowa Uzdrowiska Nałęczów SA związana 
jest z energicznymi działaniami przedsiębiorstwa mającymi na celu zaspokaja-
nie bieżących potrzeb rynku w zakresie ogólnie pojętego zdrowia. Już pod ko-
niec lat 90. XX wieku podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty medycznej i rozpo-
częciu współpracy z nowymi spółkami medycznymi. W ramach zakładu leczni-
czego obok tradycyjnego lecznictwa kardiologicznego świadczone są usługi  
z zakresu: chirurgii oka (Ośrodek Chirurgii Oka, 1998 rok), chirurgii ortope-
dycznej (Arthros, 2001 rok), stomatologii i specjalistycznej diagnostyki me-
dycznej (Luxmed, 1999 rok), chirurgii plastycznej i kosmetycznej (Ośrodek 
Chirurgii Plastycznej dr. Macieja Kuczyńskiego, 2004 rok) oraz chirurgii ogól-
nej dla dzieci i chirurgii plastycznej (NZOZ „Klinika” prof. Jerzego Karskiego, 
1999 rok) (tabela 1). 
 Kolejne działania mające na celu rozwój przedsiębiorstwa podjęto w za-
kresie rozszerzenia oferty usług rekreacyjno-sanatoryjnych służących odnowie 
biologicznej i rewitalizacji sił oraz szeroko rozumianych funkcji turystyczno- 
-rekreacyjnych.  
 Główną inicjatywą było utworzenie w 2004 roku nowoczesnego komplek-
su spa, wzorowanego na modelu francuskiej talasoterapii. Ofertę skierowano do 
nowego segmentu odbiorców. Miała ona na celu przyciągnąć ludzi młodych 
i w średnim wieku oraz tych, którzy poszukują relaksu, rozrywki i odpoczynku. 
W tej chwili SPA Nałęczów dysponuje dwoma nowoczesnymi obiektami – są 
to: Atrium i Termy Pałacowe. Atrium to budynek wyposażony w: basen Aqu-
atonik – miejsce zabiegów i atrakcji wodnych (łóżka bąbelkowe, ławeczki pe-
rełkowe, gejzer, dysze wodne i sztuczna rzeka), jedyny w Polsce basen białej 
glinki (stosowanej przy zabiegach kosmetycznych), gabinety kosmetyczne, 
sauny, salon masażu. Termy Pałacowe to obiekt hotelowy oferujący szeroką 
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gamę zabiegów z zakresu hydroterapii, masażu oraz ofert rekreacyjnych i spor-
towych (tabela 1).  
 

Tabela 1 

 

Elementy składowe oferty Uzdrowiska Nałęczów SA 

 
Oferta Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” SA 

lecznicza turystyczna 

turystyka zdrowotna inne rodzaje turystyki 

lecznictwo 
uzdrowiskowe 

turystyka 
medyczna 

turystyka 
wypoczynkowa 

turystyka 
aktywna 

turystyka 
spa&wellnes 

turystyka 
kulturowa 

turystyka 
konferencyjna 

usługi lecznicze usługi medyczne 
usługi wypo-
czynkowe 

usługi 
rekreacyjno- 
-sportowe 

usługi 
spa&wellness 

usługi kulturalne  
i rozrywkowe 

usługi w zakresie 
organizacji konferencji 

- profilaktyka 
kardiologiczna 

- odnowa biolo-
giczna 

- leczenie 
nadwagi 

- hydroterapia 
- psychoterapia 
- fizjoterapia 
- elektroterapia 
- przyrodo-

lecznictwo 
- rehabilitacja 
- balneoterapia 
- kinezyterapia 

- chirurgia oka 
- chirurgia 

ortopedyczna 
- chirurgia 

plastyczna 
- chirurgia 

kosmetyczna 
- stomatologia 
- diagnostyka 

programy 
pobytowe 
(m.in.): 
- równowaga 

energetyczna 
- kuracja 

odchudzająca 
- twoje plecy 
- weekend dla 

pań, panów 
- po porodzie 
- tydzień w raju 
- dla biznesmena 
- dla sportow-

ców 
- dla zakocha-

nych 
- zdrowa 

kuchnia 

- nordic 
walking 

- turystyka 
piesza 

- turystyka 
rowerowa 

- odnowa 
biologiczna 

- zabiegi 
wodne 

- masaże 
- zabiegi w 

kapsule spa 
- basen 

aquatonic 
- basen białej 

glinki 
- day spa 
- inne zabiegi 

(np. fango) 

- muzea 
- imprezy 

kulturalne  
- imprezy 

sportowe 
- wycieczki, 

przewodnictwo 
- udostępnianie 

walorów tury-
stycznych 

centra konferencyjne: 
- Termy Pałacowe  
- Pałac Małachowskich  
usługi: 
- hotelowe 
- żywieniowe 
- obsługi konferencji 
itp. 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 
 Od momentu prywatyzacji systematycznie podnoszono jakość oferowa-
nych usług noclegowych. Aktualnie baza noclegowa Zakładu Leczniczego 
„Uzdrowisko Nałęczów” SA liczy siedem obiektów: Sanatorium „Stare Łazien-
ki”, Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy, Sanatorium Kardiologiczne „For-
tunat”, Jesienna Rezydencja, Sanatorium „Książę Józef”, Pawilon Angielski 
oraz Termy Pałacowe, w których znajduje się ponad 700 miejsc noclegowych29, 

                                                 
29  Dane Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” SA, listopad 2011. 
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co stanowi aż ok. 56% miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych wo-
jewództwa lubelskiego30. 
 Obserwując trendy na rynku usług turystycznych, uzdrowisko przygotowa-
ło również ofertę z zakresu turystyki kongresowej (tabela 1). Sale konferencyj-
ne w Pałacu Małachowskich i Termach Pałacowych umożliwiają obsługę około 
350 uczestników31. 
 Pobyt w uzdrowisku urozmaicają zajęcia sportowe i rekreacyjne prowa-
dzone przez instruktorów i animatorów czasu wolnego (m.in. zajęcia nordic 
walking). Przygotowano także bogatą ofertę z zakresu wydarzeń kulturalnych  
i sportowych, wśród których należy wymienić: Nałęczowskie Divertimento, 
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Zawody Balonowe o Puchar SPA 
Nałęczów, Wyścigi Kolarskie Bank BPH Grand Prix MTB, Tour de Pologne 
(w 2008 roku). Najnowszą inicjatywą ZLUN SA było opracowanie wspólnie  
z władzami Puław i Kazimierza Dolnego oferty centrum pobytowego dla naro-
dowych reprezentacji EURO 2012, zatwierdzonej przez UEFA we wrześniu 
2010 roku. Uzdrowisko współpracuje również z Lokalną Organizacją Tury-
styczną „Kraina Lessowych Wąwozów” i miejscowymi podmiotami gospodar-
czymi w zakresie wykreowania nowego produktu turystycznego Kraina Zdro-
wia32. 
 Wszystkie świadczone usługi mają na celu zwiększenie konkurencyjności 
turystycznej uzdrowiska poprzez zróżnicowanie oferty i skierowanie jej do wy-
branych segmentów. Podejmowane działania znajdują odzwierciedlenie w sta-
tystykach ZLUN SA. Od momentu prywatyzacji w 2002 roku liczba klientów  
w Nałęczowie wzrosła niemal dwukrotnie, a liczba kuracjuszy zwiększyła się  
o ponad 23% (tabela 2). Odbiorcami usług uzdrowiska w zakresie lecznictwa 
zamkniętego są: Narodowy Fundusz Zdrowia i pełnopłatni pacjenci komercyjni.  
 

                                                 
30  Lokalny bank danych, GUS, 2011, www.stat.gov.pl, 03.11. 2011. 
31  www.spanaleczow.pl/konferencje,sale-konferencyjne.html, 03.11.2011. 
32  www.kraina.org.pl/skladniki_produktu_id_885.html, 03.11.2011. 
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Tabela 2 

 

Liczba osób korzystających z usług oferowanych przez Zakład Leczniczy „Uzdrowisko 
Nałęczów” SA 

 

Lp. Wyszczególnienie 2002 2006 2010 
Przyrost % 

w latach 
2002-2010 

1. Liczba klientów (w przybliżeniu)*  75 000 120 000 130 000 73,3 
2. w tym liczba kuracjuszy 24 059 28 987 29 654 23,3 

Usługi noclegowe 

3. Liczba korzystających z noclegów 24 059 28 562 27 048 12,4 
Usługi medyczne 

4. Liczba korzystających z usług me-
dycznych 

26 549 31 827 33 981 28,0 

Usługi spa&wellness i upiększające 

5. Liczba korzystających z Atrium – 36 801 37 927 3,1** 
6. Liczba korzystających z Term Pała-

cowych 
– 3 976 4 396 10,6** 

7. Liczba korzystających z zabiegów 
upiększających 

– 3 781 4 279 13,2** 

Usługi rekreacyjne i sportowe 

8. Liczba kuracjuszy korzystających 
z różnych form turystyki aktywnej 

1 895 5 629 7 622 302,2 

* liczba uwzględnia klientów Domu Zdrojowego; ** przyrost % w latach 2006–2010  

Źródło: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA, listopad 2011 r. 

 
 
 Należy zauważyć, że z usług przedsiębiorstwa zaczyna korzystać coraz 
więcej osób niebędących kuracjuszami. W 2002 roku stanowili oni 68%, w roku 
2006 – 76%, a w roku 2010 – 77% ogółu klientów (tabela 2). 
 Dużym zainteresowaniem cieszy się szeroka oferta usług medycznych. 
Liczba korzystających z niej osób systematycznie wzrasta (rysunek 1). W po-
równaniu z rokiem prywatyzacji odnotowano 28-procentowy przyrost (tabela 
2). 
 Wolniejszy (o ok. 5%), ale ciągły przyrost liczby klientów w latach 2006 
–2010 obserwowany jest w zakresie stosunkowo drogich i typowo komercyj-
nych usług spa&wellness oraz zabiegów upiększających (rysunek 1). Liczba 
zainteresowanych ofertą Atrium wzrosła w tym czasie o 3%. Termy Pałacowe 
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odnotowały przyrost nabywców o ok. 11%, a zakłady kosmetyczne – o ponad 
13% (tabela 2). 
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Rys. 1.  Zainteresowanie klientów ofertą uzdrowiska Nałęczów SA na przykładach 

wybranych usług 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko 
Nałęczów” SA, listopad 2011 r. 

 
 
 Liczba korzystających z noclegów w obiektach ZLUN SA od 2002 roku 
wzrosła o ponad 12%, ale po podniesieniu standardu obiektów i cen obserwuje 
się spadek liczby noclegów udzielanych kuracjuszom (tabela 2). Uczestniczą 
oni natomiast bardzo chętnie w różnych formach turystyki aktywnej. Od 2002 
roku zainteresowanie tym rodzajem rekreacji w uzdrowisku wzrosło aż o ponad 
300% (rysunek 1). Na początku analizowanego okresu udział aktywnych pa-
cjentów stanowił ok. 8% ogółu, w 2006 roku było już ponad 19% zaintereso-
wanych, a w 2010 roku stanowili oni prawie 26% ogółu kuracjuszy (tabela 2). 

Uwagi końcowe 

 W ostatnich latach, w rezultacie wzrostu świadomości prozdrowotnej spo-
łeczeństwa, szybciej niż w innych rodzajach turystyki wzrasta popyt na turysty-
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kę zdrowotną, która jest realizowana również na obszarach uzdrowiskowych33. 
Uzdrowiska odgrywają istotną rolę w zakresie poprawy stanu zdrowia społe-
czeństwa, a działalność uzdrowiskowa, łącząc usługi lecznicze i turystyczne, ma 
jeden z największych potencjałów rozwojowych.  
 Zaprezentowany w opracowaniu przykład Zakładu Leczniczego „Uzdro-
wisko Nałęczów” SA pokazuje, jak od momentu prywatyzacji w 2002 roku 
zmieniała się oferta i zakres usług przedsiębiorstwa. Rozwój kurortu i poprawa 
jego konkurencyjności sprawiły, że – wzorem uzdrowisk w krajach zachodnich 
– Nałęczów stał się wielofunkcyjnym ośrodkiem posiadającym obiekty zdro-
wia, turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku. Umożliwiły one, obok podsta-
wowej funkcji leczniczej, realizację funkcji turystycznych: wypoczynkowej, 
aktywnej, spa&wellness, kulturowej, krajoznawczej i konferencyjnej, co wpły-
nęło na wzrost jego atrakcyjności turystycznej. 
 Pozytywne przemiany zachodzące w uzdrowisku są efektem podejmowa-
nej działalności innowacyjnej w zakresie produktów przygotowanych przez 
zakład leczniczy. Zostały one skierowane do wytypowanych segmentów rynku 
turystycznego i są dostępne przez cały rok. Od 2002 roku przedsiębiorstwo 
uzdrowiskowe prowadzi systematyczne działania w zakresie rozwoju produk-
tów turystycznych, promocji marki, rozbudowy infrastruktury turystycznej, 
wprowadzania nowoczesnych technologii, szkolenia pracowników w usługach 
turystycznych, poprawy jakości obsługi klientów.  
 Kluczowe znaczenie dla przyszłości i dalszego rozwoju uzdrowiska Nałę-
czów ma określenie popytu oraz zakresu dostosowania istniejącej podaży do 
zmieniających się potrzeb rynku. 
 Aktualnie rozwój uzdrowiska przynosi zadowolenie nie tylko klientom, ale 
również mieszkańcom. Działalność przedsiębiorstwa aktywizuje lokalną gospo-
darkę, przyczynia się do podniesienia poziomu życia miejscowej społeczności. 
 Najnowsza inicjatywa uzdrowiska dotyczy uczestnictwa w przygotowaniu 
produktu Kraina Zdrowia. Jego pomysł opiera się na wykorzystaniu bogatego 
potencjału uzdrowiska oraz zmobilizowaniu mieszkańców miasta i okolic pro-
wadzących obiekty noclegowe do podjęcia działalności turystycznej ukierun-
kowanej na rozwój usług poprawiających kondycję fizyczną i psychiczną czło-

                                                 
33  A. Hadzik, Turystyka uzdrowiskowa – teoretyczne ujęcie problemu, w: Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 488, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 10, Szczecin 2008, 
s. 9. 
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wieka – jako usług komplementarnych w stosunku do oferty uzdrowiska. Dzia-
łania w tym zakresie wymagają ścisłej współpracy pomiędzy lokalnymi przed-
siębiorcami turystycznymi, ZLUN SA, samorządem terytorialnym, lokalnymi 
organizacjami turystycznymi i służbą zdrowia zaangażowaną w rozwój uzdro-
wiska. 
 Wszystkie dotychczasowe propozycje zawarte w ofercie zakładu leczni-
czego miały na celu przygotowanie nowoczesnego produktu uzdrowiskowego 
odpowiadającego na jak największą liczbę potrzeb współczesnego turysty- 
-kuracjusza. 
 
 

DEVELOPMENT OF TREATMENT COMPANY  

HEALTH SPA NAŁĘCZÓW SPECIAL OFFERS  

IN THE ASPECT OFHEALTH TOURISM PRODUCTS DEMANDS 

 

 

Summary 

 

 The polish tourist market changes observed since few years are reflecting a growth 

of health tourism interest. Individual trips to health spa resorts are very popular nowa-

days. The introduction of innovative solutions to creating special offers and services 

development highly raises their tourist attractiveness. 

 In the article case study of Treatment Company „Health spa Nałęczów”– the first 

polish privatized health spa – is presented. Evolution of special offers and services in-

troduced by the company was submitted chronologically since the moment of privatiza-

tion in 2002. On the basis of number of people using the services it was indicated that 

leading in of medical tourism, spa&wellness, acitve tourism products has affected in 

increasing of resort attractiveness. All previous Treatment Company’s ideas aimed to 

composing of modern health spa product for contemporary highly demanding tourist-

bather. 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

ADAM EDWARD SZCZEPANOWSKI 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

POPYT NA ATRAKCJE TURYSTYCZNE  
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

Wprowadzenie 

 Atrakcje turystyczne zawsze przyciągały i będą przyciągać turystów  
w konkretne miejsca i obszary. Mają one często decydujący wpływ na wybór 
podróży i satysfakcję turystów. Dlatego atrakcje turystyczne – zarówno przy-
rodnicze, jak i antropogeniczne – wymagają dobrego zdiagnozowania, przygo-
towania oraz skutecznej promocji, aby dotarły najpierw do świadomości tury-
stów i zadecydowały o ich zakupie na rynku turystycznym. Atrakcje turystycz-
ne odgrywają olbrzymią rolę w kształtowaniu geografii ruchu turystycznego, 
umożliwiają identyfikację miejscowości i regionów, określają też ich tożsa-
mość, wizerunek, a z czasem decydują o marce danego miejsca czy obszaru. 
Celem opracowania przygotowanego w konwencji opisowo-indukcyjnej jest 
dokonanie przeglądu literaturowego dotyczącego pojęcia „atrakcje turystyczne” 
oraz uporządkowanie podziału atrakcji turystycznych. Zaproponowano też  
i omówiono autorską koncepcję klasyfikacji atrakcji turystycznych. W drugiej 
części artykułu skupiono się na przedstawieniu najważniejszych atrakcji tury-
stycznych województwa podlaskiego, które były przedmiotem badań własnych 
autora przeprowadzonych w latach 2008–2010.  
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1. Pojęcie atrakcji turystycznej 

 Słowo atrakcja (niem. attraktion, fr. attraction, z łac. attractio – przycią-
ganie) w słowniku wyrazów obcych definiuje się jako coś, co przyciąga uwagę, 
interesuje swą niezwykłością – urozmaicenie, niespodzianka, rozrywka, przy-
jemność1. W literaturze przedmiotu istnieje wiele podejść określających istotę 
atrakcji turystycznej, a część autorów traktuje to pojęcie zamiennie w stosunku 
do terminu „walor turystyczny”.  
 Wydaje się, że usługodawcy turystyczni, a w ślad za nimi także turyści 
chętniej używają pojęcia atrakcje turystyczne. Należy zatem dokonać wyraźne-
go rozgraniczenia i uściślenia tych pojęć, ponieważ – jak podkreślają specjaliści 
– walory turystyczne są często utożsamiane z atrakcjami turystycznymi. Skład-
nikami walorów turystycznych są atuty środowiska przyrodniczego i antropo-
genicznego. Stanowią one cel ruchu turystycznego, a w odpowiedni sposób 
udostępnione i przystosowane mogą być nazwane atrakcją turystyczną. Pojęcie 
walorów turystycznych jest więc bardziej ogólne, gdyż wiele walorów nie staje 
się atrakcjami turystycznymi. Nawet najlepsze walory, aby stać się atrakcją, 
wymagają odpowiednich zabiegów organizacyjnych, takich jak: informacja, 
promocja, reklama. Poza tym należy pamiętać, że część atrakcji turystycznych 
może powstawać bez oparcia się na walorach naturalnych. W grupie tych atrak-
cji znajdują się m.in: aquaparki, kasyna, parki rozrywki. 
 W polskich publikacjach krajoznawczych i turystycznych unika się okre-
ślenia atrakcje turystyczne. Powszechnie używane są natomiast określenia: wa-
lor turystyczny, walor krajoznawczy. W literaturze zagranicznej pojęcie waloru 
turystycznego nie występuje. Powszechnie używanym słowem, które wydaje się 
być jego odpowiednikiem, jest atrakcja turystyczna (tourist attraction). Jednak  
i w tym przypadku nie ma jednomyślności co do rozumienia tego pojęcia2. 
Termin atrakcje turystyczne pojmowany jest w literaturze zagranicznej dość 
szeroko. Obejmuje ono nie tylko elementy przyrody i kultury, lecz np.: poziom 
cen, postawy ludności miejscowej, wobec turystów i turystyki czy też bazę tu-
rystyczną z całą infrastrukturą. B. Goodall określa atrakcję jako „miejsce cha-

                                                 
1  Słownik wyrazów obcych, www.swo.pwn.pl, 24.10.2011.  
2  T. Jędrysiak, op. cit., s. 14. 
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rakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek historyczny, 
takie wydarzenia jak festiwale i imprezy sportowe”3. 
 Atrakcje turystyczne są elementem wyróżniającym cały obszar, ich obec-
ność ma podstawowe znaczenie dla pozytywnego postrzegania przez turystów 
określonych miejscowości i regionów turystycznych. Z. Jovicić uważa, że 
„atrakcje turystyczne są to wszystkie zjawiska i przedmioty przyciągające tury-
stów, które obejmują obiekty przyrody i kultury, poziom cen, postawy ludności 
miejscowej wobec turystów, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą 
techniczną itd.”4 R. Davidson uważa, że „każdy walor (obiekt) przyrodniczy, 
dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które przyciągają gości w określone 
miejsce może być atrakcją turystyczną”5. 
 Do podstawowych atrakcji turystycznych zalicza się: dziedzictwo kultury  
i przyrody, dostępność regionu, podejście do turystyki, infrastrukturę regionu, 
poziom cen, udogodnienia dla handlu i biznesu, obiekty sportowe, rekreacyjne  
i edukacyjne6.  
 Uwzględniając kryterium przyciągania odwiedzających, wyróżnia się 
atrakcje główne i dodatkowe. Atrakcje główne to takie, które w zasadniczy 
sposób wpływają na decyzje turystów o miejscu docelowym podróży (np. Wie-
ża Eiffla w Paryżu). Atrakcje te są powiązane z wizerunkiem miejsca docelo-
wego, który jest akcentowany w kampaniach promocyjnych. Atrakcje dodatko-
we (uzupełniające), to takie, które podwyższają wartość głównego celu podróży 
(w przypadku Paryża może to być bazylika Sacré-Cœur lub plac Pigalle). 
 Termin atrakcja turystyczna odnosi się najczęściej do konkretnych obiek-
tów. Mogą to być obiekty przyrodnicze, kulturowe, sportowo-rekreacyjne, roz-
rywkowe. Do obiektów przyrodniczych można zaliczyć: jaskinie, przełomy 
rzeczne, parki narodowe, jeziora itp. Mogą też być obiekty związane z historią  
i kulturą, a wśród nich: zabytki archeologiczne, architektoniczne, a także roz-
maite festiwale, święta regionalne itd. Atrakcję turystyczną mogą stanowić też 
niektóre elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tzn.: centra rekreacyj-
ne, pola golfowe, baseny kąpielowe, narciarskie trasy zjazdowe itp.  

                                                 
3  B. Goodall, The dynamics of tourism place marketing, w: Marketing Tourism Places, 

red. G. Ashworth, B. Goodall, Routledge, London 1990. 
4  Z. Jovicić, Turisticka geografija, Naućna Kniga, Belgrad 1981, s. 25. 
5  R. Davidson, Turystyka, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 2–4. 
6  Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków 2003,  

s. 90. 
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Wzrost znaczenia kultury masowej spowodował, że za atrakcję turystyczną 
uznaje się również wydarzenia kulturalne: festiwale, koncerty plenerowe oraz 
wydarzenia sportowe, takie jak: olimpiady czy mistrzostwa świata, Europy  
w poszczególnych dyscyplinach sportowych. W. Kurek za atrakcje turystyczne 
uważa wszelkie obiekty lub wydarzenia, które stanowią przedmiot zaintereso-
wania turystów i przyciągające ruch turystyczny. Autor ten podaje dalej, że 
współcześnie za atrakcję turystyczną można uznać każdy obiekt lub wydarze-
nie, które posiada następujące warunki7: 

 rdzeń będący atrybutem miejsca, które chce zobaczyć turysta; 
 dysponuje oznacznikiem w postaci informacji o rdzeniu;  
 przyciąga turystów.  

 Gdy wszystkie wymienione trzy elementy występują wspólnie, wówczas 
możemy mówić o atrakcji turystycznej. Rdzeniem może być np. osobliwość 
przyrodnicza lub unikatowy obiekt kultury. Funkcję oznacznika może pełnić 
każda forma informacji przekazywana potencjalnym turystom w postaci tablic 
informacyjnych, ulotek, folderów, specjalnych map, płyt CD, DVD lub materia-
łów zamieszczonych w Internecie.  
 Zdaniem autora atrakcje turystyczne to przede wszystkim ponadprzeciętne, 
wybitne walory turystyczne danego miejsca lub regionu, które zostały docenio-
ne (zweryfikowane) przez turystów.  

2. Rodzaje atrakcji turystycznych 

 W literaturze przedmiotu najczęściej spotyka się podział na atrakcje przy-
rodnicze (naturalne), czyli krajobrazy, klimat, fauna i flora itp. oraz antropoge-
niczne, tzn. wytworzone przez człowieka (historyczne, kulturowe, społeczne, 
sztuczne). Jak podaje J. Majewski, ta prosta i łatwa klasyfikacja nie pozwala  
w pełni dotrzeć do istoty atrakcji, a tym bardziej nie jest wystarczającym narzę-
dziem dla celów planowania, zarządzania i marketingu. Te funkcje lepiej speł-
nia koncepcja kontinuum atrakcji. Podejście to jest użyteczne ze względu na 
swą elastyczność. Na przykład obiekt zabytkowy jest wyraźnie atrakcją opartą 
na zasobach, lecz może poszerzyć swój rynek, jeśli zostanie do niej dodany 
element o orientacji na użytkownika (mały park tematyczny). Taka atrakcja nie 

                                                 
7  Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 27. 
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będzie mogła być jednoznacznie zakwalifikowana ani do czystej kategorii 
atrakcji „opartej na zasobach”, ani do „zorientowanej na użytkownika”, gdyż 
jest swego rodzaju kombinacją obu kategorii8.  
 Innym podejściem do analizy atrakcji turystycznych może być rozróżnie-
nie atrakcji odtwarzalnych i nieodtwarzalnych. Atrakcje odtwarzalne są współ-
czesnymi dziełami bez historycznej wartości; mogą być odtworzone w każdym 
czasie i każdym miejscu (np. większość parków rozrywki typu Disney). Atrak-
cje nieodtwarzane są elementami przyrodniczego lub historycznego dziedzictwa 
i jako takie podlegają większej ochronie oraz wymagają odpowiedniego zarzą-
dzania, zwłaszcza w sferze ochrony środowiska. Niektóre mogą być również 
wytworem człowieka, jednak nie były projektowane pierwotnie jako atrakcja 
turystyczna, a stały się nią później (np. kościoły)9. 
 J. Swarbrooke podzielił atrakcje turystyczne na cztery grupy10:  

 naturalne atrakcje turystyczne, których walory są związane z fizyczny-
mi elementami środowiska naturalnego, np. plaże, góry, jaskinie, rzeki, 
lasy; 

 dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż przyciąganie 
turystów, które z czasem stały się atrakcjami – np.: obiekty prehisto-
ryczne, budynki związane ze znanymi ludźmi, zespoły pałacowo-
ogrodowe, ośrodki przemysłowe, budowle sakralne; 

 miejsca zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako atrakcje, np.: 
parki rozrywki, kasyna, uzdrowiska, parki safari, imprezy kulturalne, 
sportowe, religijne, festiwale, igrzyska, olimpijskie itp.; 

 atrakcje drugorzędne (towarzyszące).  
 Jedną z podstawowych klasyfikacji uwzględniających kryterium pocho-
dzenia atrakcji turystycznych jest podział na: atrakcje przyrodnicze (np.: krajo-
brazy, klimat, fauna, flora), atrakcje wytworzone przez człowieka (np.: kultu-
rowe czy sztuczne) oraz atrakcje pośrednie, które zawierają elementy atrakcji 
naturalnych i antropogenicznych (np. obiekt historyczny pięknie położony kra-
jobrazowo i zawierający interesujący program kulturalny). 
 Autor proponuje następującą klasyfikację atrakcji turystycznych:  

                                                 
8  J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpra-

cy, Poznań 2001, s. 101. 
9  Tamże, s. 102. 
10  J. Swarbrooke, The development and management of visitors attractions, Butterworth- 

-Heinemann, Oxford 1995, s. 23.  
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 przyrodnicze (naturalne) – ukształtowane przez naturę; 
 infrastrukturalne (w tym kulturowe) – obiekty trwałe ukształtowane 

przez człowieka; 
 organizacyjne – wynikające głównie z bardzo dobrej organizacji wyjaz-

dów i pobytów turystycznych oraz sprawnego zarządzania w turystyce.  
 W grupie atrakcji przyrodniczych (naturalnych) znajdują się wybitne, uni-
kalne osobliwości fauny i flory, które są najczęściej eksponowane i udostępnia-
ne dla turystów w parkach narodowych, rezerwatach przyrody poprzez tzw. 
ścieżki dydaktyczne, a także w ogrodach botanicznych, arboretach oraz ogro-
dach zoologicznych. Atrakcją naturalną może też być wysoka bioróżnorodność 
ekosystemowa, gatunkowa i genetyczna danego obszaru, a także osobliwości 
przyrody nieożywionej – m.in. atrakcyjnie głazowiska, jaskinie skalne. W gru-
pie atrakcji naturalnych znajdują się bez wątpienia piękne krajobrazy ekspono-
wane z punktów (platform) widokowych, np. na pagórkowaty teren z urokli-
wymi jeziorkami czy wijącymi się rzekami. Warunki takie są tworzone dla tu-
rystów w parkach krajobrazowych.  
 Atrakcje infrastrukturalne to z pewnością unikatowe obiekty lub zespoły 
obiektów, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego  
i Naturalnego UNESCO11. Do oryginalnych nowoczesnych budowli można 
zaliczyć m.in.: parki rozrywki, szklane czy krzywe domy o ciekawej konstrukcji 
(np. „postawione” na dachu), a także budowle o ciekawej, przyciągającej uwagę 
architekturze wykorzystującej współczesne materiały konstrukcyjne oraz naj-
nowocześniejsze technologie. Grupę infrastrukturalnych atrakcji może tworzyć 
bardzo dobry stan bazy noclegowej związany z wysokim poziomem hoteli, 
moteli, kwater agroturystycznych oferowanych po przystępnych cenach. Dodat-
kową atrakcją w tym zakresie może być możliwość przenocowania np. w sta-
rym młynie, zamku warownym czy dworku szlacheckim. 
 Atrakcję turystyczną może również stanowić spożycie posiłku, napojów  
w ustronnym historycznym lokalu, np. piwnicach, karczmach, które są urządzo-
ne w klimacie nawiązującym do konkretnej epoki i czasów historycznych. 
Ważna jest również lokalizacja obiektu gastronomicznego, np. na wodzie, co 
może dodatkowo przyciągać turystów, którzy są skłonni zapłacić wyższą cenę 
za te same produkty, które można nabyć w innych lokalach położonych w mniej 

                                                 
11  Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 13 obiektów z terenu 

Polski, w tym Puszcza Białowieska, www.unesco.pl, 12.10.2011. 
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atrakcyjnych miejscach. Kolejnym czynnikiem sprawiającym, że podróż do 
danego miejsca może być atrakcyjna, jest wysoki poziom dostępności komuni-
kacyjnej oraz bardzo dobry stan dróg lądowych, kolejowych i lotnisk. Atrakcją 
dla turysty będzie zawsze dotarcie do miejsca docelowego podróży w jak naj-
krótszym czasie i – najlepiej – po jak najniższej cenie. 
 W tworzeniu atrakcji infrastrukturalnych istotna jest troska o zachowanie 
ładu przestrzennego, przez który należy rozumieć takie ukształtowanie prze-
strzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-
gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne12. Pod-
stawowym celem kształtowania ładu przestrzennego, który jest istotny również 
w rozwoju atrakcji turystycznych, jest ograniczenie pola konfliktów lokalnych  
i regionalnych, a także uzyskanie harmonijnie skomponowanego krajobrazu 
przy zachowaniu jego lokalnej tożsamości kulturowej i środowiskowej13.  
 Atrakcją organizacyjną jest zawsze szczególna otwartość i gościnność 
miejscowej ludności oraz obsługi dla turystów. Przy czym gościnność ta nie 
może być narzucająca, ale serdeczna i taktowna, która pozostawi dobre wraże-
nie na oczekiwanych gościach. Bardzo dobrze przygotowana i smaczna kuchnia 
regionalna potrafi sprawić, że turyści długo będą wspominali wizytę w danym 
miejscu, regionie i chcieli wrócić tu po raz kolejny. Podawanie potraw w orygi-
nalnych naczyniach przez obsługę ubraną w regionalne stroje jeszcze bardziej 
wzmacnia efekt atrakcyjności. Zaproponowanie konkurencyjnych cen przy za-
chowaniu wysokiej jakości usług turystycznych może być kolejną atrakcją or-
ganizacyjną. Bardzo dobrze przygotowane imprezy kulturalno-sportowe, prze-
glądy, konkursy i festiwale folklorystyczne, koncerty wewnątrz obiektów oraz 
spektakle plenerowe zawsze stanowią atrakcję wzbudzającą zainteresowanie 
turystów. Wszystkie opisane atrakcje organizacyjne mogą być wzmacniane 
sprawnym systemem zarządzania w turystyce, w tym nowoczesnymi metodami, 
takimi jak: reengineering, TQM, controlling i inne14. Przedstawiona klasyfika-

                                                 
12  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 

z 2006 r. nr 45, poz. 319. 
13  A.E. Szczepanowski, Problem kształtowania ładu przestrzennego w metropoliach, w: 

Metropolie. Problemy rozwoju, red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Wyd. Wyższej Szkoły Finan-
sów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 61. 

14  Więcej w: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 204–234. 
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cja atrakcji turystycznych jest propozycją, która może być przyczynkiem do 
dyskusji oraz dalszego udoskonalenia systematyki jednego z najważniejszych 
elementów produktu turystycznego.  
 Atrakcje turystyczne można oceniać poprzez zespół najważniejszych cha-
rakteryzujących je cech. Dokonanie rankingu najważniejszych atrakcji na da-
nym obszarze umożliwia skuteczniejszą promocję. J. Majewski zaproponował 
ocenę atrakcji (oraz walorów) pod względem: jakości, unikalności, autentycz-
ności, siły przyciągania oraz przydatności. Kiedy dysponuje się już inwentary-
zacją atrakcji i arkuszami punktowych ocen, wówczas powstaje baza do podję-
cia decyzji o tym, jakie będą główne atrakcje obszaru. Uwzględniając różne 
opcje, powinno się wyselekcjonować zestaw atrakcji o największym potencjale 
rynkowym15.  
 Opierając się na analizie zestawu atrakcji, będzie łatwiej zdecydować, czy 
kształtowane produkty na bazie atrakcji turystycznych zostaną zaoferowane dla 
turystów przejeżdżających na jeden dzień, czy raczej dla turystyki objazdowej 
lub pobytowej. Siła przyciągania klientów przez atrakcję jest większa, kiedy 
oferuje im się komplementarną wiązkę atrakcji o wyraźnych cechach wyróżnia-
jących, czyli tzw. pakiet atrakcji.  

3. Zapotrzebowanie na atrakcje turystyczne w województwie podlaskim 

 Atrakcje turystyczne stanowią jeden z głównych celów podróży turystycz-
nych. Według badań Instytutu Turystyki są one najważniejszym celem przyjaz-
dów turystów do Polski16. Z. Kruczek podaje, że na świecie lawinowo przyby-
wa atrakcji turystycznych, o czym świadczy popularna wyszukiwarka interne-
towa Google, która podaje ponad 12 mln stron www zawierających angloję-
zyczny termin tourist attraction17. Nie ulega więc wątpliwości, że popyt na 
atrakcje turystyczne stale rośnie.  

                                                 
15  J. Majewski, Atrakcja turystyczna …, op. cit., s. 103–106. 
16  T. Dziedzic, Badania ankietowe profilu społecznego turystów odwiedzających Polskę 

(miasta i atrakcje turystyczne), raport z badań, Instytut Turystyki, Warszawa 2005, s. 10. 
17  Z. Kruczek, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI 

wieku, w: Kultura i turystyka. Razem, ale jak, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2009, 
s. 71. 
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 Istnieje wiele definicji określających popyt turystyczny. Według W. Hun-
zikera i K. Krapfa popyt turystyczny jest „sumą dóbr turystycznych, usług  
i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen”18.  
S. Wodejko z kolei definiuje popyt turystyczny, odnosząc się bezpośrednio do 
produktu turystycznego, i określa omawianą kategorię jako „wielkość zapotrze-
bowania na produkt turystyczny przy danej cenie i w danym okresie”19. Należy 
podkreślić, że specyfiką popytu turystycznego – w odróżnieniu od popytu gene-
ralnie – jest to, że turysta zgłasza zapotrzebowanie na pakiet usług (komplek-
sowość) oraz że część z nabywanych dóbr oznacza kupowanie prawa do korzy-
stania z tzw. dóbr wolnych (słońce, woda, powietrze) oraz dóbr przygotowa-
nych specjalnie dla turystów (szlaki, dzieła sztuki itp.). 
 Atrakcje turystyczne należą do grupy dóbr naturalnych i antropogenicz-
nych, które są chętnie nabywane za określoną cenę przez turystów. Część atrak-
cji turystycznych jest trudna do wyceny i jest nabywana jako jeden z elementów 
kompleksowego produktu turystycznego, którym może być na przykład pobyt 
w Białowieży. Turysta bowiem nie płaci za atrakcję, którą jest przejście Szla-
kiem Dębów Królewskich czy spacer po Parku Pałacowym w Białowieży  
– nabywa zaś za określoną cenę wstęp do Ścisłego Rezerwatu Przyrody Hwoź-
na z przewodnikiem czy pobyt w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym. Natomiast 
najważniejszym elementem atrakcji dla pewnej grupy turystów mogą być 
przede wszystkim przeżycia estetyczne, duchowe, których doznali w czasie 
pobytu, np. w osobistym spotkaniu ze stadem żubrów na otwartym terenie 
Puszczy Białowieskiej, co stało się kiedyś udziałem autora. Te niematerialne 
atrakcje – związane np. z gościnnością, niepowtarzalnym klimatem – są często 
bezcenne, a stanowią o popycie na kolejną podróż i pobyt w danym miejscu czy 
regionie.  
  W celu uzyskania wiedzy dotyczącej zapotrzebowania na najważniejsze 
atrakcje turystyczne w województwie podlaskim, w latach 2008–2010 przepro-
wadzono badania. Grupę badawczą stanowili mieszkańcy regionu Podlasia, 
Suwalszczyzny i Kurpi Północnych, którzy posiadają największą wiedzę i do-
świadczenie w zakresie rozwoju turystyki w województwie podlaskim. Ankiety 

                                                 
18  W. Hunziker, K. Krapf, Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre, w: Tłumacze-

nia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych  
i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961, s. 17. 

19  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-
szawa 1998, s. 47. 
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skierowano do w 34 największych hoteli, moteli, zajazdów, oddziałów PTTK, 
biur podróży, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz lokalnych 
organizacji turystycznych na obszarze województwa podlaskiego. Drugą grupę 
stanowiły gospodarstwa prowadzące działalność w zakresie turystyki na tere-
nach wiejskich (w tym gospodarstwa agroturystyczne). Uzyskano 84 odpowie-
dzi ankietowych spośród gospodarstw wiejskich rozmieszczonych we wszyst-
kich gminach województwa podlaskiego.  
 W zestawieniu atrakcji, które mieli oceniać respondenci, autor (po konsul-
tacji z doświadczonymi ekspertami w zakresie turystyki) połączył niektóre 
atrakcje naturalne, które mieszczą się pod hasłem Puszcza Białowieska czy 
Bagna Biebrzańskie, z atrakcjami antropogenicznymi, takimi jak: Muzeum 
Przyrodniczo-Leśne w Białowieży czy Muzeum Twierdza Osowiec. Same bo-
wiem kompleksy leśne czy bagna nie stanowią dostatecznej atrakcji dla tury-
stów, szczególnie latem, kiedy jest dużo dokuczliwych komarów i owadów.  
 Zapytano respondentów o to, w jakim stopniu wybrane atrakcje turystycz-
ne wpływają lub mogą wpływać na rozwój turystyki w województwie podla-
skim. Przyjęto skalę 0–5, gdzie 0 oznacza, że dana atrakcja nie wpływa na roz-
wój turystyki, a 5 oznacza, że atrakcja wpływa w stopniu najwyższym. Zesta-
wienie wyników dotyczące stopnia ważności atrakcji turystycznych w rozwoju 
turystyki w województwie podlaskim przedstawiono na rysunku 1.  
 Atrakcja turystyczna określona mianem: Puszcza Białowieska z Muzeum 
Przyrodniczo-Leśnym otrzymała najwyższą ocenę – śr. 4,09. Na drugim miej-
scu – ze średnią 3,88 – znalazły się: Bagna Biebrzańskie z Muzeum Twierdza 
Osowiec oraz spływy kajakowe Czarną Hańczą, Rospudą, Narwią, Biebrzą  
i innymi rzekami województwa podlaskiego. Badania potwierdziły już ugrun-
towaną od lat pozycję i renomę trzech wyżej wymienionych atrakcji wśród tu-
rystów oraz mieszkańców województwa podlaskiego. Puszcza Białowieska, 
której najcenniejsze fragmenty objęte są ochroną Białowieskiego Parku Naro-
dowego, to najwspanialszy las nizinny Europy Środkowej o charakterze pier-
wotnym. W 1977 roku został on zaliczony do obiektów przyrodniczych Świa-
towego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO i stał się jednocześnie rezerwatem 
biosfery. Najwspanialsze elementy flory i fauny puszczy są eksponowane  
w postaci dioram20 za pomocą środków audiowizualnych w Muzeum Przyrod-
                                                 

20  Diorama – z gr. dioráō „widzę na przestrzał”. W tym przypadku pełniejsze widzenie 
zmysłami uzyskano dzięki wykorzystaniu środków ekspresyjnego przekazu: światła i dźwięku  
w przestrzeni. 
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niczo-Leśnym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jest to najnowocześniejsze 
muzeum przyrodnicze w Polsce. Bagna Biebrzańskie są obiektem chronionym 
na podstawie międzynarodowej konwencji ramsarskiej (o ochronie najcenniej-
szych obszarów podmokłych) w ramach Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
Atrakcja ta jest wzbogacona możliwością zwiedzania interesującego Muzeum 
Twierdza Osowiec, które znajduje się tuż przy siedzibie dyrekcji parku. Mu-
zeum zlokalizowane jest w jednym z fortów carskiej twierdzy obronnej powsta-
łej w latach 1882–1892, a wyeksponowano w nim głównie broń i przedmioty 
użytkowe z tamtych czasów. Spływy kajakowe Czarną Hańczą, Rospudą, Na-
rwią, Biebrzą i innymi rzekami województwa podlaskiego to atrakcje, które są 
znane nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, między innymi dlatego, że po-
dróżował nimi Karol Wojtyła, który został papieżem Janem Pawłem II.  
 Kuchnia regionalna – oferująca m.in. babkę i kiszkę ziemniaczaną, karta-
cze, kołduny litewskie, kindziuk, sękacz, mrowisko i inne – znalazła się na 
czwartej pozycji z oceną – śr. 3,81. Kolejki wąskotorowe w Puszczy Białowie-
skiej i Puszczy Augustowskiej otrzymały śr. notę 3,42. Na szóstym miejscu 
znalazł się (z prawie taką samą śr. – 3,41) Pałac Branickich w Białymstoku. 
Najniższą ocenę otrzymała atrakcja Kraina Otwartych Okiennic na trasie Haj-
nówka–Narew–Trześcianka–Soce – śr. 2,06. Najprawdopodobniej jest to spo-
wodowane niewystarczającą promocją szlaku i oczywiście jego stosunkowo 
niską rangą, np. w porównaniu z Pałacem Branickich w Białymstoku.  
 Respondenci mieli też możliwość podania innych atrakcji turystycznych, 
które nie znalazły się w kwestionariuszu ankiety; dodatkowo wskazano na: nie-
powtarzalny klimat wsi podlaskich z tradycyjną architekturą, spływy tratwą po 
Biebrzy, Carski Trakt Mężenien–Osowiec przez bagna biebrzańskie, sanktu-
arium w Studzienicznej k. Augustowa, Muzeum Wsi w Osowiczach k. Białego-
stoku, Zlot Wojowników Słowian i Wikingów w Drohiczynie, Jurajski Park 
Dinozaurów w Jurowcach k. Białegostoku, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, 
Szlak Esperanto i wielu kultur w Białymstoku oraz inne.  
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Rys. 1. Atrakcje turystyczne województwa podlaskiego  

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi końcowe 

 Z przedstawionych w artykule rozważań wynika, że atrakcje turystyczne 
stanowią lub mogą stanowić istotny cel ruchu turystycznego i w decydujący 
sposób przyczyniają się do ukierunkowania wyjazdów. Na atrakcje te składają 
się atrakcje przyrodnicze (m.in. unikalne osobliwości fauny i flory, wysoka 
bioróżnorodność, osobliwości przyrody nieożywionej czy piękne krajobrazy), 
atrakcje infrastrukturalne (np. parki rozrywki, domy o ciekawej konstrukcji, 
zagospodarowane obiekty historyczne) oraz atrakcje organizacyjne, takie jak: 
szczególna otwartość i gościnność miejscowej ludności, bardzo dobrze przygo-
towana i smaczna kuchnia regionalna czy konkurencyjne ceny przy pomysłowej 
i doskonałej organizacji imprez turystycznych.  
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 Badania przeprowadzone przez autora w latach 2009–2011 (dotyczące 
między innymi popytu na atrakcje turystyczne w województwie podlaskim) 
dowiodły, że turyści najbardziej cenią sobie: Puszczę Białowieską z Muzeum 
Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego, Bagna Biebrzańskie 
z Muzeum Twierdza Osowiec, spływy kajakowe Czarną Hańczą, Rospudą, 
Narwią, Biebrzą i innymi rzekami województwa podlaskiego, kuchnię regio-
nalną, kolejki wąskotorowe w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Augustowskiej 
oraz Pałac Branickich w Białymstoku.  
 Ponieważ rola atrakcji turystycznych zarówno dla turystów, jak też usłu-
godawców i organizatorów turystyki jest decydująca i często najważniejsza  
w podejmowaniu decyzji o tworzeniu i kreowaniu produktów turystycznych 
oraz ich zakupie, dlatego potrzebne są dalsze badania rynku turystycznego  
w zakresie podaży i popytu na atrakcje turystyczne w regionach, a także innych 
miejscach posiadających wysoki potencjał dla rozwoju turystyki.  
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Summary 

 

 In first part of the article the author performed the literature review in the range of 

defining the notion of touristic attractions and he presented the author's classification of 

these attractions. In second part of the study, on the basis of own investigations, the 

most important touristic attractions of Podlaskie Viovodeship were presented which 

constitute the basic potential in the development of touristic products. 
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DEKOMPOZYCJA KRZYWEJ LICZBY ODWIEDZAJĄCYCH 
OBSZAR TURYSTYCZNY I PRÓBA JEJ IMPLEMENTACJI  

W POMIARZE ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ OBSZARU 

Wprowadzenie 

 Koncepcje ewolucji obszarów turystycznych często są tematem publikacji 
naukowych. Wiele z tych prac opiera się na symptomatycznych miarach wiel-
kości popytu turystycznego w postaci liczby osób odwiedzających obszar re-
cepcji turystycznej. Koncepcje te zazwyczaj mają charakter deskryptywny, co 
poddaje w wątpliwość ich praktyczną użyteczność. Podobną krytykę wielu kon-
cepcji można znaleźć w światowej literaturze, która często zarzuca ich twórcom 
brak precyzji w definiowaniu poszczególnych elementów formułowanych mo-
deli i poprzestawanie na ogólnym wyjaśnieniu zachodzących prawidłowości. 
Przykładem jest praca M. Oppermanna1, który wprost stawia zarzut badaczom 
próbującym potwierdzić koncepcję TALC (Tourism Area Life Cycle)  
R.W. Butlera2, jak i samemu autorowi koncepcji, że nie zdobywają się oni na 
definiowanie faz rozwoju obszarów, a tym samym ograniczają możliwość wy-
korzystania tej wiedzy jedynie w celach opisowych. 

                                                 
1  M. Oppermann, What is new with the resort cycle?, Comment, “Tourism Management” 

nr 19, vol. 2, Elsevier 1998, s. 179–180. 
2  R.W. Butler, The Concept of the Tourism Area Cycle Evolution: Implications for Man-

agement of Resources,The Canadian Geographers, Vol. 24/1, Canada 1980, s. 512. 
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 Zdaniem P.F. Druckera rozwiązania teoretyczne osiągają wartość ekono-
miczną dopiero wówczas, gdy znajdujemy dla nich zastosowanie w wymiarze 
praktycznym. Stają się one wówczas naszym zasobem3. Dotychczasowe próby 
zdefiniowania warunków pozwalających na identyfikację poszczególnych faz 
rozwoju obszaru turystycznego opierały się niemal wyłącznie na ogólnej cha-
rakterystyce poszczególnych etapów. Choć z biegiem czasu staje się ona coraz 
bardziej precyzyjna4, to wciąż nie sposób zdecydowanie wskazać właściwego 
etapu rozwoju określonego obszaru, a praktyczne wykorzystanie tych koncepcji 
sprowadza się do scharakteryzowania mechanizmu zmian dopiero w ujęciu post 
factum. W ostatniej dekadzie zauważa się jednak coraz częstsze próby wyja-
śnienia etapów rozwoju turystycznego obszarów za pomocą metod ilościowych.  
 Niniejsza publikacja ma na celu scharakteryzowanie zagadnień teoretycz-
nych prowadzących do zaproponowania autorskiej metody identyfikacji faz 
rozwoju obszaru turystycznego. Autor dokonuje dekompozycji krzywej doty-
czącej liczby odwiedzających obszar turystyczny, a następnie określając punkty 
wspólne z innymi koncepcjami ewolucji obszaru turystycznego, wskazuje moż-
liwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.  

1. Próba dekompozycji krzywej rozwoju obszaru turystycznego  

 Wielkość sprzedaży produktów i usług oferowanych na rynku uzależniona 
jest od wielu czynników. Jednym z nich jest częstość ich nabywania (konsu-
mowania). Kształt krzywej wielkości sprzedaży dóbr nabywanych jednorazowo 
jest odmienny od tego, jaki przybiera sprzedaż dóbr nabywanych rzadko lub 
często, czyli wielokrotnie5. Produkt turystyczny (jako miejsce) jest specyficz-
nym rodzajem produktu, którego nabywanie może mieć zarówno charakter jed-
norazowy, jak i wielorazowy (w zależności od preferencji turysty do odwiedza-
nia tego samego miejsca więcej niż jeden raz). Ten fakt bezpośrednio wpływa 
na postać krzywej sprzedaży, dlatego nie powinno dziwić spotykane zróżnico-

                                                 
3  P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.  
4  A.R. Szromek, Rozwój obszarów turystycznych i uzdrowiskowych w koncepcjach S.C. 

Ploga i R.W. Butlera, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach Nr 54, Seria: Organi-
zacja i Zarządzanie, Gliwice 2010, s. 313–330. 

5  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Felberg SJA, Warsza-
wa 1999, s. 309. 
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wanie postaci krzywych obrazujących liczebność odwiedzających poszczególne 
obszary w czasie. Jednak wśród wielu postaci krzywych obrazujących sprzedaż 
produktu turystycznego za pomocą określonej zmiennej symptomatycznej moż-
na zauważyć pewne prawidłowości, które – choć są charakterystyczne dla zja-
wisk ekonomicznych – to wciąż nie są do końca wyjaśnione. 
 Liczne badania dowodzą, że obszar turystyczny odwiedzany jest zarówno 
przez turystów, którzy odwiedzają określoną miejscowość wielokrotnie (wraca-
ją w to samo miejsce), jaki i przez turystów, którzy preferują wyjazdy (za każ-
dym razem) do nowych miejscowości turystycznych. Tym samym powatarzal-
ność lub niepowtarzalność w wyborze tego samego miejsca wypoczynku przez 
jednego turystę staje się cechą mającą wpływ na kształt sprzedaży produktu 
turystycznego (jako miejsca recepcji turystycznej). Nawiązując zatem do ob-
serwacji P. Kotlera6, można wyróżnić dwa skrajne rozkłady empiryczne sprze-
daży produktu turystycznego (wyrażonego liczbą odwiedzających): 
 A – stopniowy wzrost, po którym następuje łagodny (niemal symetryczny) 
spadek liczby odwiedzających. Rozkład A jest zbliżony do postaci rozkładu 
normalnego, gdyż zakłada jednorazowy przyjazd turystów do określonej miej-
scowości (rysunek 1). 
 B – drugi z rozkładów przyjmuje postać funkcji logistycznej. Wynika to  
z powrotów turystów na wcześniej odwiedzony obszar, a zatem z każdym ko-
lejnym okresem ich liczba zwiększa się, gdyż do turystów przybywających tam 
po raz pierwszy (ale nie ostatni) dołączają turyści, którzy przybywają tam po 
raz kolejny (rysunek 2). 

                                                 
6  Tamże, s. 309. Podobne spostrzeżenia prezentuje M. Cieślak w: Prognozowanie gospo-

darcze. Metody i zastosowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 316. 
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Rys. 1.  Rozkład liczby odwiedzających typu A – turyści preferujący pobyt jednorazowy 

w odwiedzanym miejscu  

Żródło: opracowanie własne na podstawie: P. Kotler, Marketing…, op. cit. s. 309. 

 

 
Rys. 2.  Rozkład liczby odwiedzających typu B – turyści preferujący wielokrotne od-

wiedzanie tego samego miejsca 

Żródło: opracowanie własne na podstawie P. Kotler, Marketing…, op. cit., s. 309. 

 
 
 Wynika stąd wniosek, że o kształcie krzywej powstałej z wykreślenia cał-
kowitej liczby osób odwiedzających określony obszar w określonym czasie 
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może decydować struktura odwiedzających wynikająca z intensywności zjawi-
ska powtarzalności odwiedzin określonego miejsca przez turystów. Własność tę 
zauważyli również S. Lundtorp i S. Wanhil7.  
 Jak zatem wygląda efekt sumowania grupy turystów preferujących jedno-
razowe odwiedziny określonej miejscowości oraz turystów odwiedzających ją 
po raz kolejny? Jego modelowe ujecie zaprezentowano na rysunku 3. 
 

 
 

Rys. 3. Połączenie rozkładu odwiedzających zgodnie ze strukturą A i B 

Żródło: opracowanie własne. 

 
 
 Jak łatwo zauważyć (rysunek 3), obszar określony symbolicznie A+B po-
siada modelową postać zobrazowaną w koncepcji cyklu życia obszaru tury-
stycznego R.W. Butlera. Warto jednak zwrócić uwagę, że sytuacja, w której 
obie grupy odwiedzających są podobne pod względem liczebności, jest możli-

                                                 
7  S. Lundtorp, S. Wanhill, Time Path Analysis and TALC Stage Demarcation, w: The  

tourism area life cycle, red. R.W. Butler, vol. 2 Conceptual and Theoretical Issues. Chanel View 
Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto 2006, s. 146. 
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wa jedynie teoretycznie. Powyższa analiza pozwala na sformułowanie następu-
jących wniosków: 

 kształt ostatecznej krzywej R.W. Butlera może wynikać z połączenia 
liczby turystów odwiedzających obszar po raz pierwszy i po raz wtóry; 

 przewaga liczebności odwiedzających z określonej grupy może wpły-
nąć na kształt krzywej (jej nachylenie), jednak wpływ ten jest zróżni-
cowany i zależy m.in. od proporcji obu grup odwiedzajacych; 

 odwracając proces wnioskowania, można wysunąć hipotezę, że wie-
dząc, jaki jest ostateczny kształt krzywej, można (z pewnym prawdopo-
dobieństwem popełnienia błędu) oszacować proporcje obu grup odwie-
dzajacych. 

 Wydaje się również, że krzywa przedstawiona przez R.W. Butlera częściej 
zauważalna będzie na obszarach związanych z pewną specjalizacją miejsca 
wypoczynku, a zatem z ograniczeniami związanymi z faktem możliwości za-
spokojenia określonej potrzeby jedynie w pewnych (nielicznych) miejscach.  
 Przykładem mogą być uzdrowiska, które – ukierunkowane na realizację 
funkcji zdrowotnej (leczniczej i profilaktycznej) – stanowią specyficzne, a przy 
tym również ograniczone (w powierzchni i pojemości) miejsca wypoczynku. 
Kuracjusz chcący odwiedzić uzdrowisko ma znacznie bardziej ograniczony 
wybór miejsca realizacji swoich pragnień niż turysta pragnący wypocząć  
w miejscowości turystycznej. Cecha ograniczoności tych miejsc sprawia, że  
– pomijając nawet preferencje odwiedzających odnośnie do chęci powrotu  
w raz już odwiedzone miejsce oraz kontynuację realizacji kontraktów zawiera-
nych przez miejscowe Zakłady Lecznictwa Uzdrowiskowego (ZLU) z oddzia-
łami Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – kuracjusz będzie częściej wybie-
rał te same uzdrowiska niż turysta odwiedzający miejscowość turystyczną po-
dobną do wielu innych.  
 Innym argumentem jest specjalizacja uzdrowisk w zakresie obsługiwanych 
profili leczniczych. Cecha ta znacznie bardziej ogranicza możliwości wyboru 
miejsca realizacji funkcji zdrowotnej ze względu na schorzenia występujące  
u potencjalnych kuracjuszy. Wydaje się zatem, że uzdrowiska są obszarami,  
w których częściej przebywają osoby powracające w to samo miejsce (uzdrowi-
sko) niż w przypadku innych miejscowości wypoczynkowych. Implikacją tego 
jest postać krzywej prezentującej liczbę kuracjuszy i turystów przybywających 
do uzdrowiska w ciągu roku. 
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 Na rysunkach 4–6 zaprezentowano wyniki symulacji przeprowadzonych 
na eksperymentalnie dobranych krzywych obrazujących liczbę odwiedzających 
określony obszar jedno- (A) i wielokrotnie (B), a także z uwzględnieniem prze-
sunięcia (D), czyli opóźnienia przybycia turystów określonego typu. 

 
 

Rys. 4.  Połączenie grupy turystów A i B dla przykładowych danych, gdzie populacje 
obu grup turystów są sobie równe A=B (przesunięcie nie występuje) 

Żródło: opracowanie własne. 

 
 

Rys. 5.  Wariant rozwoju, gdzie populacja gości jednokrotnych jest większa od popula-
cji gości wielokrotnych A>B (przesunięcie nie występuje) 

Żródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6. Wariant rozwoju, gdzie populacja gości jednokrotnych jest mniejsza od popula-
cji gości wielokrotnych A<B (przesunięcie wynosi 15 jednostek okresowych) 

Żródło: opracowanie własne. 

 
 
 Zaprezentowana struktura przypomina kształt krzywej liczby odwiedzaja-
cych zauważonej przez R.W. Butlera oraz wielu jego naśladowców. Wydaje się 
jednak, że jest to zbytnie uproszczenie. Powyższe rozważania zakładają, że na 
określonym obszarze turyści z obu grup preferencyjnych pojawiają się równo-
cześnie. Tymczasem liczne badania S.C. Ploga8 udowadniają, że sytuacja jest 
zupełnie inna. 

2. Zbieżność wniosków z dekompozycji krzywej z koncepcją S.C. Ploga 

 Obserwacje S.C. Ploga (będące podstawą jego koncepcji psychodramu)  
w klarowny sposób obrazują chronologię przybywania na określony obszar 
turystyczny skrajnych typologicznie grup turystów, ogólnie określonych jako 
allocentrics i psychocentrics. W pierwszej kolejności na określonym obszarze 
pojawiają się turyści, których można określić allocentrykami, odkrywcami, 
indywidualistami itp. Motywem ich przybycia jest chęć poznania nowego ob-
                                                 

8  S.C. Plog, Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, The Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly 1974, nr 14, s. 55–58 oraz S.C. Plog, Why Destination Areas 
Rise and Fall in Popularity, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 2001, nr 
42, s.13–24. 
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szaru, nieodwiedzanego jeszcze przez turystów. Przyciąga ich dziwiczość tere-
nu, brak bazy noclegowej i gastronomicznej, trudny dojazd oraz oddalenie od 
obiektów związanych ze współczesną cywilizacją. Są to osoby charakteryzujące 
się określonymi preferencjami, wśród których kluczowe (dla niniejszej analizy) 
wydaje się poszerzanie co roku swoich doświadczeń poprzez podróżowanie  
w inne miejsce, a każda podróż wzmacnia potrzebę podejmowania coraz bar-
dziej niezwykłych wypraw. Są zatem grupą turystów, którzy preferują pobyt w 
określonym miejscu tylko jeden raz. Należy zatem przypuszczać, że rozkład 
pobytów allocentryków ma postać zbliżoną do postaci rozkładu normalnego 
(typ A). 
 Podstawowy podział dokonany przez S.C. Ploga ma charakter dychoto-
miczny, a to oznacza, że cechy psychocentryków są skrajnym przeciwieństwem 
cech i zachowań allocentryków. Zatem do grupy psychocentryków S.C. Plog 
kwalifikuje osoby, które lubią wracać na odwiedzane wcześniej obszary. Można 
zatem przyjąć, że rozkład pobytów psychocentryków wynika z obrazu funkcji 
logistycznej (typ B). 
 Jak wynika z koncepcji S.C. Ploga9, allocentrycy i psychocentrycy nie 
pojawiają się na określonym obszarze jednocześnie. Pionierami są allocentrycy, 
po których pojawiają się typy pośrenie (paraallocentrycy, centrycy, parapsycho-
centrycy) i dopiero na końcu typowi psychocentrycy. Należy pamiętać, że jest 
to spojrzenie modelowe, a zatem bardzo uproszczone. W związku z tym przy-
puszcza się, że obok allocentryków (a z pewnością wśród paraallocentryków) 
pojawiają się nieliczni jeszcze psychocentrycy10. Jest to zatem początek krzywej 
logistycznej (typ B). Nie oznacza to, że od tego momentu będzie ona intensyw-
nie wzrastała, gdyż zachętą dla psychocentryków nie jest obszar nieodkryty 
turystycznie, ale wręcz przeciwnie. Zatem wraz z rozwojem funkcji turystycz-
nej na badanym obszarze zwiększać się będzie liczba psychocentryków, aż 
osiągnie znaczącą przewagą nad allocentrykami. 
 Skoro jednak allocentrycy pojawiają się znacznie wcześniej niż zasadnicza 
grupa psychocentryków, to również należy przyjąć, że obie krzywe (A i B) nie 
mają swojego początku w tym samym momencie, a ten fakt implikuje ostatecz-

                                                 
9  Tamże. 
10  Przykładem jest chociażby sytuacja, kiedy przybycie na określony obszar rodziny, w któ-

rej większość jej członków to allocentrycy (decydujący o wyborze miejsca pobytu), nie musi 
oznaczać, że pozostali członkowie rodziny (nie mający możliwości decydowania o wyborze 
miejsca) też są allocentrykami, a nie np. psychocentrykami lub parapsychocentrykami. 
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ny kształt krzywej rozwoju. Jedną z zasadniczych kwestii jest wówczas osza-
cowanie opóźnienia krzywej obrazującej liczebność turystów typu B względem 
krzywej dotyczącej liczby turystów typu A. 

3. Próba identyfikacji fazy rozwoju obszaru turystycznego 

 Kolejne symulacje (rysunek 7) uwzględniają tym razem przesunięcie 
krzywej B względem krzywej A, co umownie określa się przez D. Zauważalna 
jest interesująca prawidłowość wynikająca z zastosowania obu użytych funkcji 
(A i B). Otóż można stwierdzić, że przesunięcie D wynikające z różnicy mo-
mentu B0 i A0, czyli położenia analizowanych krzywych (D=B0-A0), odpowiada 
długości reorganizacji obszaru przed ewentualnym rozpoczęciem nowego cyklu 
rozwoju. Cechą charakterystyczną jest również wpływ oszacowanej funkcji 
logistycznej na poziom zakończenia ostatniej fazy cyklu (zgodnie z koncepcją 
TALC) – wyznacza ją właśnie punkt maksymalny (ekstremum) funkcji logi-
stycznej obrazujacej liczebność psychocentryków. Sytuacja na tym etapie roz-
woju wynika z faktu występowania już niemal wyłącznie psychocentryków, 
których z końcem cyklu z roku na rok jest coraz mniej.  

 
 

Rys. 7.  Symulacja przesunięcia krzywej B dla A=B o kolejno 0, 5, 10, 15 i 20 jednostek 
okresowych 

Żródło: opracowanie własne. 
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 Powyższe rozważania oparte są jedynie na przesłankach teoretycznych  
i wymagają weryfikacji empirycznej. Jednak przytoczone koncepcje (S.C. Ploga 
i R.W. Butlera), a także obserwacje P. Kotlera oraz innych autorów11 zdają się 
potwierdzać stawiane tezy. 
 Identyfikacja faz za pomocą dekompozycji szeregu czasowego obrazują-
cego liczbę odwiedzających jest możliwa dzięki badaniu postaci szeregu obra-
zującego liczbę gości preferujących jednorazowy pobyt w miejscowości tury-
stycznej (typ A) oraz szeregu opisujacego gości preferujących powracanie do 
poznanej już miejscowości (typ B). Jednakże wymaga to analizy kierunku 
zmian liczby odwiedzających typu A i B (0/+/-), a także tempa wzrostu lub 
spadku krótkookresowej tendencji rozwojowej (tA, tB), mierzonej np. współ-
czynnikiem kierunkowym funkcji liniowej oraz proporcji między liczebnościa-
mi typów odwiedzających (A/P). Wykonane symulacje dowodzą, że znacząca 
przewaga liczebności odwiedzających typu A nad B (lub odwrotnie) destabilizu-
je sygnały umożliwiające predykcję fazy rozwoju obszaru na postawie proporcji 
obu typów odwiedzających. Na rysunku 8 zaprezentowano przybliżone wyniki 
zmian zachodzących w cyklu opisanym przez R.W. Butlera w przypadku obu 
krzywych, a w tabeli 1 ujęto wzajemne relacje poszczególnych parametrów.  
Dokonane obserwacje wciąż nie są w pełni satysfakcjonujące, gdyż przedsta-
wiony sposób identyfikacji faz wymaga weryfikacji skuteczności metody  
w długim okresie, jednak może przybliżyć badaczy do tego celu. 
 

                                                 
11  S. Lundtorp, S. Wanhill, The resort lifecycle theory. Generating Processes and Estima-

tion, “Annals of Tourism Research” 2001, vol. 28, no. 4, s. 947–964 oraz W. Moore,  
P. Whitehall, The tourism area lifecycle and regime switching models, “Annals of Tourism Re-
search” 2005, vol. 32, no. 1, s. 112–126, a także S. Cole, A logistic tourism model. Resort Cycles, 
Globalization, and Chaos, “Annals of Tourism Research” 2009, vol. 36, no. 4, s. 689–714. 
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Tabela 1 

 

Charakterystyki faz cyklu rozwoju 
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Przyrost liczby allocentryków 0/+ + + - - 0/- 

Przyrost liczby psychocentryków 0/0 + + + + 0/+ 

Relacja liczby allocentryków do psychocen-
tryków  >1 >1 1 1 -1 

Relacja tempa przyrostu liczby allocentry-
ków i psychocentryków brak tA > tB tA  tB tA  tB tA < tB brak 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 8. Charakterystyka tempa i kierunku rozwoju składowych krzywej rozwoju 

Żródło: opracowanie własne. 

Uwagi końcowe 

 Powyższe rozważania na temat dekompozycji szeregu czasowego obrazu-
jacego rozwój obszaru turystycznego pozwoliły zidentyfikować kolejną część 
wspólną między koncepcjami ewolucji obszaru turystycznego S.C. Ploga i R.W. 
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Butlera. Choć autorzy obu koncepcji zgadzają się, że są one wobec siebie kom-
plementarne, to nie wyjaśniają, na czym polega zbieżność wniosków uzyska-
nych innymi metodami badawczymi. Punktem wspólnym może być właśnie 
powyższa dekompozycja cyklu rozwojowego z uwzględnieniem oddalenia od 
siebie krzywych obrazujących liczebność występowania allocentryków i psy-
chocentryków. 
 Prezentowana metoda identyfikacji faz rozwoju obszaru turystycznego jest 
jedynie próbą znalezienia sposobu wykorzystania sporządzonych koncepcji 
ewolucji obszaru turystycznego. Wymaga ona weryfikacji poprzez poszerzone 
badania empiryczne. Niemniej jednak zgodność przytoczonych koncepcji  
(P. Kotlera, R.W. Butlera i S.C. Ploga) pozwala mieć nadzieję, że metoda ta 
może stanowić przyczynek do dyskusji nad miarami rozwoju funkcji turystycz-
nej obszaru oraz umożliwi zwiększenie znaczenia modeli ewolucji obszarów 
turystycznych poprzez poszerzenie ich użyteczności o właściwości prospektyw-
ne.  
 
 

DECOMPOSITION OF THE CURVE OF THE NUMBER OF TOURISM AREA 

VISITORS AND ITS IMPLEMENTATION TO MEASURE OF THE TOURISM 

DEVELOPMENT 

 

 

Summary 

 

 The article describes decomposition the curve of the visitors of the tourism area, 

and indicates the points in common with other concepts of the tourism area evolution. In 

this way, attempts to identify their practical use. The subject of this work is to character-

ize the theoretical issues underlying the proposed method of the identification of tour-

ism area development phases. 
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KSZTAŁTOWANIE POPYTU  
NA REGIONALNYM RYNKU TURYSTYCZNYM  

W KONTEKŚCIE TURYSTYKI SPECJALISTYCZNEJ 

Wprowadzenie 

 Z roku na rok obserwuje się coraz większy udział dochodów z działalności 
turystycznej i okołoturystycznej w PKB. Znaczące jest, że polityka rządowa, 
regionalna i lokalna w zakresie turystyki od wielu lat skupia się na efekcie sy-
nergii, jaki może być generowany w przypadku właściwego wykorzystania 
potencjału przemysłu turystycznego. Aby było to możliwe, należy skupić się na 
właściwym zarządzaniu markowym produktem turystycznym. Doprowadzi to 
do uatrakcyjnienia turystycznego regionów w Polsce dla turystów krajowych  
i zagranicznych, poprzez nowoczesne, konkurencyjne i wysokiej jakości pro-
dukty i usługi turystyczne. Turystyka specjalistyczna może w istotnym stopniu 
przyczynić się do efektu synergii, a tym samym wpłynąć korzystnie na poprawę 
konkurencyjności polskiej turystyki. Pamiętając o tym, że oferta oraz jakość 
produktu i usługi powinny być dynamicznie dopasowywane do potrzeb rynku, 
w artykule dokonano próby oceny stanu obecnego i możliwości zwiększenia 
popytu turystycznego poprzez działania na poziomie regionalnym i lokalnym. 
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1. Znaczenie markowego produktu turystycznego i usługi turystycznej  

 Wśród motywów podróży wyróżnić można cztery podstawowe grupy mo-
tywacji, będące źródłem kreowania produktu turystycznego i rozwoju podaży: 

 wypoczynek bierny i często łącząca się z nim poprawa zdrowia; 
 wypoczynek czynny mający cele poznawcze. takie jak: poznawanie 

przyrody czy kultury; 
 uczestnictwo w różnego typu wydarzeniach, takich jak: wydarzenia 

sportowe, religijne, kulturalne, naukowe; 
 wyjazdy biznesowe i konferencyjne1. 

 Przez produkt turystyczny można rozumieć dostępny na rynku pakiet ma-
terialnych i niematerialnych składników umożliwiających realizację celu wy-
jazdu turystycznego.2 Usługa zaś to użyteczny produkt materialny wytwarzany 
przez pracę ludzką w procesie produkcji usługi, poprzez oddziaływanie na 
strukturę określonego obiektu celem zaspokojenia potrzeb ludzkich3. Jeśli przy-
jąć takie rozumienie, to obecnie jednymi z najważniejszych na rynku są usługi 
turystyczne4. Rynek turystyczny z roku na rok dostarcza coraz większych do-
chodów, a udział turystyki w generowaniu PKB wzrasta. Sytuacja taka wystę-
puje nie tylko w Polsce, ale i innych krajach Unii Europejskiej5.  
 O dużym znaczeniu usług turystycznych świadczą wyniki badań nad ryn-
kami. Usługi stanowią „wszystkie społecznie pożyteczne czynności służące 
zaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych i niematerialnych, czyli du-
chowych człowieka”6.  

                                                 
1  M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M.  Olszewski, Przedsiębiorstwo tury-

styczne, Ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,  
s. 32. 

2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
–Poznań 2002, s. 67. 

3  M. Daszkowska, Usługi w procesie reprodukcji społecznej, Rozprawy i monografie nr 
82, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1987, s. 33. 

4  A. Hadzik, S. Nowak, Usługi aktywności rekreacyjno-sportowej w turystyce zdrowotnej 
uzdrowisk, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red.  
W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 
Gdańsk 2008, s. 85. 

5  S. Nowak, A. Hadzik, J. Szopa, Selected Aspects of Organization and Management of 
Spa Tourism, w: Wellness and Success, vol. 2., red. G. Olchowik, Wyd. NeuroCentrum, Lublin 
2009, s. 177–185. 

6  W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 230. 
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 Usługa turystyczna jest współcześnie jednym z najważniejszych narzędzi  
i środków zaspokajających potrzeby turystyczne. Pełni ona trzy podstawowe 
funkcje: 

 udostępniania walorów turystycznych, umożliwiając tym samym osią-
gnięcie celu podróży; 

 dostarczania towarów zaspokajających podstawowe potrzeby człowie-
ka, a także towarów o charakterze turystycznym; 

 funkcję bezpośredniego oddziaływania na turystę oraz na posiadane 
przez niego przedmioty, czyli zapewnienie turyście warunków do wy-
poczynku7. 

 Zakres i rodzaj usług turystycznych najlepiej regulowany jest poprzez 
popyt turystyczny. Szeroki i zróżnicowany zakres produktów i usług turystycz-
nych powodowany jest różnorodnymi potrzebami turystów. Wraz z upływem 
czasu zmieniają się trendy, a co za tym idzie jedne produkty i usługi turystyczne 
się pojawiają, a inne – zanikają z rynku. Na polskim rynku turystycznym sto-
sunkowo nowym zjawiskiem jest tworzenie produktów markowych w turystyce. 
  Po raz pierwszy pojęcie to wprowadzono w 1997 roku, gdy Urząd Kultury 
Fizycznej i Turystyki przyjął Strategię rozwoju krajowego produktu turystycz-
nego Polski. Jej głównymi przesłaniami było sprostanie konkurencji na rynku 
międzynarodowym oraz utrzymanie popytu na turystykę krajową, mimo rosną-
cej konkurencji międzynarodowej.  
 W strategii tej sformułowano potrzebę stworzenia silnych produktów mar-
kowych polskiej turystyki. Proces tworzenia produktów markowych był ukie-
runkowany na współpracę branży turystycznej z instytucjami rządowymi oraz 
organami samorządu lokalnego. Działania te opierać się miały na czterech pod-
stawowych założeniach. Po pierwsze założono koncentrację środków na tych 
produktach turystycznych, które mają największą szansę na odniesienie sukcesu 
oraz koordynację działań na rzecz tworzenia produktów markowych w powią-
zaniu z innymi programami rozwoju regionalnego. Drugim założeniem było 
ustalenie ściśle zdefiniowanych „tożsamości” produktów, umożliwiające odpo-
wiednie ukierunkowanie działań marketingowych. Trzecie założenie dotyczyło 
nawiązania współpracy władz państwowych i samorządowych z sektorem pry-
watnym i podjęcia wspólnego działania na rzecz przyciągania niezbędnych 

                                                 
7  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 116 

–117. 
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inwestycji. Czwarte założenie odnosiło się do zapewnienia właściwie przygo-
towanej informacji dla potencjalnych inwestorów, określającej w sposób precy-
zyjny priorytetowe sektory rozwoju produktu. 
 Przy wyborze dziedzin, w których miałyby funkcjonować markowe pro-
dukty turystyczne, kierowano się najwyższym potencjałem. Potencjał ten 
uwzględniał aktualny popyt na daną ofertę turystyczną oraz istniejące zasoby  
i możliwości. W ten sposób wyznaczono pięć następujących dziedzin do two-
rzenia produktów markowych: 

 turystyka biznesowa obejmująca kongresy, wystawy, targi oraz podróże 
motywacyjne; 

 turystyka w miastach i turystyka kulturowa obejmująca trasy objazdo-
we, indywidualne pobyty w miastach, imprezy kulturalne oraz zwie-
dzanie muzeów i zabytków historycznych; 

 turystyka na terenach wiejskich obejmująca wszelkie formy turystyki,  
w tym pobyt w gospodarstwach rolnych, imprezy folklorystyczne, rze-
miosło ludowe, także ekoturystykę, zwiedzanie parków narodowych 
oraz rezerwatów przyrody; 

 turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna obejmująca szeroki 
zakres rekreacji, imprezy specjalistyczne, pobyty wypoczynkowe,  
w tym również w uzdrowiskach i sanatoriach oraz wszystkie rodzaje 
specjalistycznych zainteresowań, takich jak na przykład turystyka et-
niczna czy religijna; 

 turystyka przygraniczna i tranzytowa, obejmująca jednodniową turysty-
kę przygraniczną w celu robienia zakupów, wzięcie udziału w impre-
zach lub krótkie wizyty. 

 W przypadku wszystkich typów produktów markowych pierwszym zasad-
niczym działaniem jest zorganizowanie współpracy osób i instytucji, które będą 
tworzyć konkretny produkt markowy. Dlatego strategia rozwoju krajowego 
produktu turystycznego Polski zakładała zatrudnienie menedżerów produktów 
markowych, których najważniejszym zadaniem było zorganizowanie „sieci” 
obiektów turystycznych i przedsiębiorstw wspólnie działających na rzecz two-
rzenia produktu markowego oraz, przy ich współpracy, kanałów dystrybucji na 
rynkach krajowych i zagranicznych.  
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2. Znaczenie turystyki specjalistycznej w Polsce i na świecie na przykładzie 
turystyki pielgrzymkowej 

 Kategoria turystyki specjalistycznej obejmuje swoim znaczeniem wszelkie 
formy turystyki ukierunkowane na jeden konkretny cel, taki jak: pielgrzymki, 
powrót do korzeni czy wyprawy etnograficzne. Do tego typu produktu marko-
wego zalicza się również turystykę religijną. Głównym motywem turystyki 
religijno-pielgrzymkowej są aspekty religijno-poznawcze lub poznawcze. Tury-
styka ta ma zróżnicowany zakres przestrzenny: lokalny, regionalny, krajowy 
oraz międzynarodowy. Sobór Watykański II, dokonując bardzo głębokich 
zmian w Kościele katolickim, próbował określić stosunek Kościoła do współ-
czesnego świata. Był to również duży impuls do pielgrzymowania, a co za tym 
idzie do rozwoju turystyki religijnej. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat 
można obserwować ciągłe rozszerzanie się i pogłębianie dialogu interreligijne-
go, zarówno pomiędzy wyznaniami, jak i pomiędzy religiami8.  
 Na świecie turystyka religijna nie jest rzadkością. Wiele milionów wy-
znawców islamu co roku przybywa do Mekki – najświętszego miasta muzuł-
manów. Według wyznawców islamu jest to miejsce urodzenia Mahometa oraz 
miejsce objawienia sur mekkańskich. Drugim co do istotności miejscem piel-
grzymowania dla muzułmanów jest Medyna. W Indiach miejscem najliczniej-
szych pielgrzymek jest Waranasi, nazywane dawniej Benares. Miejsce to jest 
znane z rytualnych kąpieli w świętej dla hindusów rzece Ganges. Jest 
to również miejsce kremacji zwłok na tzw. ghatach. Dla wyznawców judaizmu 
ważnymi miejscami pielgrzymowania są: Ściana Płaczu w Jerozolimie i Safed 
w Galilei, dla chrześcijan – między innymi: Rzym czy miasto Meksyk z sanktu-
arium w Guadelupe.  
 W Europie tradycja pieszych pielgrzymek zachowała się w dwóch krajach, 
a są to: Polska i Hiszpania. W Hiszpanii trasy piesze prowadzące do Santiago 
de Compostela stanowią jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych. Każ-
dego roku od maja do końca października trasami tymi pielgrzymują setki ty-
sięcy osób. Jedną ze starszych tras pielgrzymowania – nazywaną Drogą 
Mleczną – opisał Paulo Coelho w jednej ze swoich najsłynniejszych książek pt. 
Pielgrzym.  

                                                 
8  K. Przesławski, Turystyka a dialog interreligijny, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwo-

ju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 177–186. 
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 W Polsce w tej formie turystyki uczestniczy około 6–7 milionów osób 
rocznie. Jej produktem markowym, a zarazem głównym punktem docelowym 
pielgrzymek krajowych, jest Częstochowa. Jednakże w Polsce trasy pielgrzy-
mowania na Jasną Górę nie są postrzegane w podobny sposób jak odpowiednie 
trasy w Hiszpanii, choć w różnych opracowaniach podkreśla się, że polskie 
pielgrzymowanie piesze na Jasną Górę w Częstochowie jest fenomenem na 
skalę europejską. Dodatkowo w okresie ostatniego dziesięciolecia zaczęły tam 
pielgrzymować grupy rowerzystów, motocyklistów, pojawiły się pielgrzymki 
konne, a także na rolkach. 
 Proces wytwarzania i dystrybucji produktu turystycznego wymaga spraw-
nego współdziałania różnych podmiotów. Zarządzanie produktem turystycznym 
jest działaniem polegającym na identyfikowaniu i pozyskiwaniu zasobów, na 
dysponowaniu nimi zgodnie z założonymi celami oraz na ich promowaniu  
i dystrybucji warunkowanej zaspokojeniem potrzeb klientów9. 
 Identyfikacja produktu turystycznego wymaga zauważenia, że jest on nie-
zwykle różnorodny i ma złożony charakter. Składa się on z wielu, często bardzo 
odmiennych, elementów występujących w różnych wersjach i zestawieniach. 
Tworzenie i promocja produktu turystycznego to działanie zmierzające do 
strukturyzacji i uatrakcyjnienia dla klientów produktu turystycznego, choćby 
poprzez narzędzia public relations. Dystrybucja produktu turystycznego  
w przestrzeni rynkowej to działania podejmowane w celu udostępnienia odbior-
com produktu lub jego składowych. Zarządzanie rozwojem produktu turystycz-
nego może być dodatkowo wspomagane poprzez wykorzystanie dywersyfikacji. 

3. Projekt Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie jako przykład 
markowego produktu turystycznego i jego relacja do polityki rządowej, 
regionalnej i lokalnej w zakresie turystyki 

 Choć trasy pielgrzymowania na Jasną Górę w Częstochowie stanowią 
unikatowy produkt turystyczny w skali europejskiej, to nie jest on promowany 
jako specyficzny produkt turystyczny województwa śląskiego. Brakuje również 
inwentaryzacji szlaków pielgrzymkowych oraz ich promocji w kraju i za grani-

                                                 
9  R. Panfil, Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją, Państwowa Wyższa Szkoła Za-

wodowa im. Jana Adama Komeńskiego, Leszno 2008, s. 136–154. 
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cą. Problem ten wynika z braku odpowiednich środków finansowych, które 
zagwarantowałyby wypromowanie Dróg Maryjnych w odpowiednio dużej ska-
li, docierając do dużej liczby odbiorców.  
 W związku z powyższym, w 2010 roku zainicjowany został projekt pod 
nazwą Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie. Beneficjentem projektu 
była Częstochowska Organizacja Turystyczna (CzOT) – jedna z Lokalnych 
Organizacji Turystycznych. Projekt finansowany był ze środków pochodzących 
z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2007–2013, Działanie 3.4. Promocja turystyki (85% całko-
witych kosztów projektu), a także przy użyciu środków własnych beneficjenta.  
 Projekt ten idealnie wpisał się w zadania określone dla lokalnych organi-
zacji turystycznych, wśród których wymienić można takie działania, jak: wspie-
ranie rozwoju charakterystycznego dla obszaru działania produktu markowego, 
opracowanie i wdrażanie nowych podproduktów w celu wspierania rozwoju 
produktów markowych, opracowanie programów operacyjnych dla lokalnych 
strategii we współpracy z podmiotami branży turystycznej, promowanie i wdra-
żanie zadań wynikających z programów operacyjnych opracowanych dla po-
szczególnych produktów markowych, utworzenie i aktualizacja bazy danych 
statystycznych dotyczących turystyki na obszarze działania. Ponadto wśród 
zadań lokalnych organizacji turystycznych wymienić można współpracę ze 
Śląską Organizacją Turystyczną oraz tworzenie profesjonalnego portalu interne-
towego w celu upowszechniania informacji związanych z turystyką. 
 Kluczowy problem dotyczący projektu Drogi Maryjne na Jasną Górę  
w Częstochowie stanowiły niewystarczające działania promocyjne ukierunko-
wane na turystykę na obszarze całego województwa śląskiego, a także słaby 
rozwój informacji turystycznej w regionie. 
 Trasy szlaków pielgrzymkowych od dawna zostały wytyczone, jednak 
brakowało ich pełnej inwentaryzacji, oznakowania i w dalszym etapie zagospo-
darowania. Inwentaryzacja szlaków była pierwszym etapem projektu Drogi 
Maryjne na Jasną Gorę w Częstochowie. Dzięki świetnemu wpisaniu się  
w rozwój turystyki w regionie projekt ma szansę zwiększyć ruch turystyczny. 
Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na powstawanie nowych usług zwią-
zanych z obsługą ruchu pielgrzymkowego i turystycznego. 
 Głównym celem projektu było zinwentaryzowanie istniejących szlaków 
pielgrzymkowych wiodących z terenu całej Polski na Jasną Górę w Częstocho-
wie. Cel ten był realizowany poprzez: 
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 współdziałanie z diecezjami i organizatorami pielgrzymek w celu pełnej 
inwentaryzacji istniejących szlaków pielgrzymkowych; 

 naniesienie szlaków na mapę Polski i wydanie mapy z naniesionymi 
szlakami z podziałem na szlaki piesze, rowerowe, konne w liczbie 10 
tys. sztuk; 

 wydanie informatora zawierającego wykaz szlaków i obiektów godnych 
zwiedzania na trasie w liczbie 10 tys. sztuk; 

 kreowanie pozytywnego wizerunku turystyki religijnej w kraju i za gra-
nicą, również za pomocą Internetu; 

 wzrost liczby pielgrzymów i turystów wędrujących szlakami piel-
grzymkowymi. 

 Realizacja wyżej wymienionych celów umożliwiła przeprowadzenie pro-
fesjonalnej inwentaryzacji, która z kolei przyczyni się w przyszłości do zwięk-
szenia ruchu turystycznego, a w rezultacie – wzrostu gospodarczego regionu. 
Projekt w założeniu nie miał przynosić bezpośredniego dochodu, w związku  
z czym zachowanie jego trwałości10 wiązało się jedynie z zachowaniem nie-
zbędnej dokumentacji, kolportażem materiałów do organizatorów turystyki 
pielgrzymkowej, diecezji w Polsce, sieci informacji turystycznej, sanktuariów 
na trasach pielgrzymkowych, a ponadto z udostępnieniem i zamieszczeniem 
informacji o zrealizowanym projekcie na stronie internetowej beneficjenta pro-
jektu (www.czestochowa–czot.pl).  
 Realizacja projektu Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie jest 
zgodna z najważniejszymi dokumentami strategicznymi, a w szczególności ze: 

 Strategią Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007–2013; 
 Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 

–2013; 
 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 

2007–2013. 
 Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce 2007–201311 jest podstawowym 
dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju 

                                                 
10  Por. A. Pasternak, J. Kantyka, Finansowanie kultury fizycznej i turystyki jako zadań wła-

snych jednostek samorządu terytorialnego, w: Współczesne tendencje w zarządzaniu kulturą 
fizyczną i turystyką, red. J. Kantyka, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Ku-
kuczki w Katowicach, Katowice 2010, s. 121–133. 

11  Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata 2007–2013, www.rcie.katowice.pl/ doku-
menty/2/strategia-rozwoju-turystyki.pdf. 
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turystyki w Polsce, a także warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Zgod-
nie ze strategią, turystyka będzie rozwijana jako dziedzina synergiczna w sto-
sunku do innych. Przyczyni się do tworzenia istotnej części dochodu narodowe-
go, budowania pozytywnego obrazu Polski wśród jej mieszkańców oraz 
wzmacniania wizerunku Polski na świecie. Ponadto turystyka ma eksponować  
i wykorzystywać cenny potencjał kraju, w szczególności: dziedzictwo kultury  
i tradycji oraz bogactwo przyrody. Ma to doprowadzić do uatrakcyjnienia tury-
stycznego Polski dla turystów krajowych i zagranicznych, ze skutecznie funk-
cjonującym przemysłem turystycznym oraz nowoczesnymi, konkurencyjnymi  
i wysokiej jakości produktami i usługami turystycznymi. 
 W Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 
–201312 zapisano, że rozwój turystyki ma stworzyć nowe szanse i możliwości 
rozwojowe województwa śląskiego. Spełnienie tych założeń jest możliwe dzię-
ki realizacji celów strategicznych, między innymi poprzez rozwój produktu 
markowego, jakim jest turystyka miejska i kulturowa, w tym poszerzenie ofert 
turystyki pielgrzymkowej.  
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 
–201313 jest instrumentem polityki regionalnej województwa. Zawiera on więk-
szość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne 
jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej. Celem głównym RPO województwa śląskiego jest stymulowanie dy-
namicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej regionu. Projekt Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie 
jest spójny z celem szczegółowym RPO, jakim jest wzrost konkurencyjności 
turystycznej regionu. Projekt wpisał się w realizację celu priorytetu III – wzrost 
rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej, działanie 3.4 – promocja 
turystyki. W ramach tego działania projekt wpisał się w tzw. trzeci typ projektu, 
czyli przygotowanie programów rozwoju i/lub promocji markowych produktów 
turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie 
analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz 
ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków 
promocji, narzędzi i technik promocyjnych.  
                                                 

12  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004–2013, 
www.slaskie.pl/zalaczniki/2009/08/13/1248426005/1250148628.pdf. 

13  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, 
rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2007/01/08/1168266000.pdf. 
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4. Komplementarność turystycznego produktu markowego  

 Projekt Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie mający na celu 
wypromowanie produktu markowego korespondował swym charakterem i za-
sięgiem z innymi prowadzonymi lub zakończonymi projektami. Na szczególną 
uwagę zasługuje projekt COESIMA Europejska Współpraca Ważnych Ośrod-
ków Pielgrzymkowych. Był realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. 
Projekt realizowało siedem ośrodków pielgrzymkowych: Altoetting, Często-
chowa, Fatima, Loreto, Lourdes, Patmos i Santiago de Compostela w latach 
2004–2007. Dążono do stworzenia sieci siedmiu miast mających podobne do-
świadczenia w przyjmowaniu pielgrzymów i turystów celem lepszego dostoso-
wania gospodarki tych ośrodków do oczekiwań odwiedzających, poprawy jako-
ści obsługi i dostosowania obiektów sakralnych do potrzeb odwiedzających 
turystów. 
 W tym kontekście należy wyróżnić również projekt pod nazwą Miejski 
System Informacji Turystycznej. Projekt ten był realizowany w latach 2007 
–2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z działania 
1.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem 
projektu było ułatwienie dostępu do obiektów turystyki i kultury poprzez rozwi-
janie kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej. Konse-
kwencją projektu był wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego 
rozwój społeczno-gospodarczy. Informacja turystyczna jest jednym z najważ-
niejszych elementów infrastruktury turystycznej. Dzięki realizacji projektu 
wzrosła liczba osób korzystających z informacji turystycznej poprzez umożli-
wienie szerszego i szybszego dostępu do informacji oraz poprawę standardu 
obsługi turystycznej. W efekcie miało to skutkować wzrostem liczby turystów 
przybywających do Częstochowy oraz wydłużeniem pobytu pielgrzymów  
i turystów w mieście i regionie. 
 Ponadto projekt Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie stanowił 
element szerszego przedsięwzięcia i był komplementarny w stosunku do projek-
tu realizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną wspólnie ze Związkiem 
Gmin Jurajskich i Euroregionem Beskidy w ramach RPO Województwa Ślą-
skiego 2007–2013. Projekt nosi tytuł Tym razem Śląskie i stanowi promocję 
województwa śląskiego poprzez udział w polskich i zagranicznych targach tu-
rystycznych.  
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Uwagi końcowe 

 Markowy produkt turystyczny jest narzędziem, które może przyczyniać się 
do wzrostu znaczenia oraz rozwoju regionu. Turystyka stwarza nowe szanse  
i możliwości rozwojowe dla województwa śląskiego, między innymi poprzez 
rozwój produktu markowego, jakim jest turystyka specjalistyczna, a w szcze-
gólności – turystyka pielgrzymkowa. Popularyzacja idei pielgrzymowania, jak 
również aktywne wykorzystywanie możliwości rozwojowych związanych ze 
wzrostem zainteresowania turystyką pielgrzymkową i kulturową, daje szansę na 
wzrost liczby turystów krajowych i zagranicznych biorących udział w piel-
grzymkach do miejsc kultu religijnego.  
 Cele projektu Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie bezpośrednio 
korespondują ze słabymi stronami wykazanymi w analizie SWOT dla Strategii 
Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim, którymi są: niewydolny system 
promocji turystycznej i słabe zagospodarowanie szlaków turystycznych. Projekt 
miał na celu poprawę tej sytuacji oraz usystematyzowanie działań związanych  
z rozwojem i promocją turystyki religijnej. Głównymi problemami związanymi 
z promowaniem produktu markowego w postaci tras pielgrzymowania były: 
zbyt małe środki finansowe na promocję turystyki pielgrzymkowej, zbyt mała 
liczba informacji w mediach, brak promocji szlaków pielgrzymkowych i ogra-
niczona informacja turystyczna na uczęszczanych szlakach pielgrzymkowych.  
Z problemów tych wynika brak zagospodarowania turystycznego szlaków piel-
grzymkowych, brak oznakowania szlaków pielgrzymkowych, niewykorzystanie 
istniejących szlaków dla ruchu indywidualnego, słaby rozwój bazy okołotury-
stycznej, mniejszy rozwój gospodarczy i brak promocji szlaków pielgrzymko-
wych. 
 Projekt Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie pozwala na kre-
owanie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych. Tworzenie i roz-
wijanie markowych produktów turystycznych przyczyni się do potęgowania 
efektów synergii, koncentracji zasobów, a w efekcie wpłynie korzystnie na po-
prawę konkurencyjności polskiej turystyki i spełnienie rosnących wymagań 
klientów. 
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MANAGEMENT OF TOURISM BRAND PRODUCT AS A TOOL FOR 

DEVELOPMENT OF TOURISM MARKET DEMAND IN THE REGION 

 

 

Summary 

 

 From year to year we can observed an increasing share of income from tourism 

activities and about tourism in GDP. It is significant that the government, regional and 

local policies in tourism for many years focused on the effect of synergies that can be 

generated if the proper use of the potential of the tourism industry. To do this the focus 

must be on proper management of tourist brand product. This will lead to more attrac-

tive tourist regions in Poland for domestic and foreign tourists, through a modern, com-

petitive and high quality products and tourism services. Specialist tourism can signifi-

cantly contribute to the synergy effect, and may have favored the improvement of com-

petitiveness of Polish tourism. Remembering that the offer and the quality of the prod-

uct and services should be dynamically adapted to market needs, the article made efforts 

to assess the present state and possibilities of increasing tourism demand through ac-

tions at regional and local levels. 

 

Translated by Agnieszka Ulfik 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 
 

MIROSŁAW ZALECH 
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

ZNACZENIE WIZERUNKU MIEJSC  
W KREOWANIU POPYTU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie  

 Globalny dynamiczny rozwój turystyki jest faktem. Proces ten następuje 
pomimo wystąpienia wielu niekorzystnych zjawisk, jakie miały miejsce  
w ostatniej dekadzie – zarówno tych o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodo-
wym. Na świecie liczba przyjazdów turystycznych od roku 1990 do roku 2010 
wzrosła z 435 do 940 milionów. Nawet kryzys gospodarczy, jaki miał miejsce, 
jedynie nieznacznie i krótkookresowo zmienił ten trend z 917 milionów w 2008 
roku do 882 milionów w roku 2009. Pozytywną tendencję rozwoju rynku po-
dróży nakreślają prognozy Światowej Organizacji Turystyki, które przewidują, 
że liczba przyjazdów międzynarodowych na świecie wzrośnie do 1,6 miliarda  
w 2020 roku. W Europie będzie to wzrost z 476,6 milionów w roku 2010 do 
717 milionów w roku 20201. Dane te pokazują, że sektor turystyczny w wielu 
krajach będzie zajmował coraz ważniejszą pozycję gospodarczą i społeczną. 
Potwierdzeniem tego jest również jego duża odporność na negatywne wydarze-
nia, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach2.  

                                                 
1  UNWTO Tourism Highlights 2011 Edition, (www.mkt.unwto.org/). 
2  T.T. Hung, I.E. Schneider, W.C. Gartner, Image of Vietnam Held by US Tourists: Initial 

Inquiry, “Asia Pacific Journal of Tourism Research” 2006, nr 11(2), s. 147–159. 
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 Wzrost ruchu turystycznego i procesy globalizacyjne przyczyniły się do 
wyznaczenia nowych zadań w obszarze budowania przewagi konkurencyjnej. 
Zaostrzeniu także uległa rywalizacja poszczególnych krajów, regionów i miej-
scowości o zajęcie jak najbardziej wyraźnej pozycji na turystycznej mapie świa-
ta. Wizerunek miejsc stał się jedną z najpotężniejszych broni marketingu.  
S. Baloglu i K.W. McCleary twierdzą, że istnieją trzy rodzaje wizerunku: po-
znawczy, afektywny i ogólny. Pierwszy odnosi się do przekonań i wiedzy osób 
na temat atrybutów fizycznych miejsca docelowego. Drugi budowany jest na 
bazie emocji w stosunku do cech i otoczenia, a trzeci – ogólny – jest połącze-
niem tych dwóch3. Każdy z nich kształtowany jest przez wiele czynników  
i podmiotów, takich jak: atrakcje turystyczne, zasoby naturalne, ludzie, firmy, 
zagospodarowanie i inne. Stworzenie pozytywnego, silnego, rozpoznawalnego  
i niepowtarzalnego ogólnego obrazu pozwala na skuteczne pozycjonowanie 
jednostki terytorialnej na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, a tym samym 
wskazuje na potrzebę zróżnicowania strategii marketingowych w taki sposób, 
aby były one dostosowane do poszczególnych segmentów rynku4. Pozytywny 
wizerunek przestrzeni jest częścią składową podwyższającą wartość i atrakcyj-
ność samego miejsca, produktów i usług tam wytwarzanych. Dlatego jednym  
z głównych zadań wizerunku w turystyce jest przekazanie obietnicy niezapo-
mnianych wrażeń z podróży, które są związane z miejscem przeznaczenia, czyli 
wpływanie na decyzje konsumentów.  
 Celem niniejszej pracy jest identyfikacja i wskazanie związków, jakie wy-
stępują pomiędzy wizerunkiem miejsc a czynnikami mającymi wpływ na decy-
zje konsumentów dotyczące wyboru destynacji turystycznej. 

1. Wpływ wizerunku na zachowania i decyzje turystów 

 Wizerunek jest elementem wartości miejsca, jaka jest postrzegana przez 
potencjalnych i obecnych turystów, partnerów, inwestorów. Kształtuje on decy-
zje dotyczące wyboru kierunku podróży oraz warunkuje przyszłe postępowanie 

                                                 
3  S. Baloglu, K.W. McCleary, A model of destination image formation, “Annals of Tour-

ism Research” 1999, nr 26(4), s. 868–897. 
4  M. Kostaszuk-Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarzeń w kreowaniu 

wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa 
Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 163–180. 
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turystów. Poprawa postrzegania przez odwiedzających miejsca wpływa na ich 
zachowania poprzez ujawnianie intencji dotyczących ponownego przyjazdu do 
tego kraju, regionu, miejscowości, jak i wystawianie pozytywnych rekomenda-
cji. Jest to szczególnie ważne dla miejsc, których zdolność do przyciągania 
nowych turystów jest z jakichś względów ograniczona5. Występuje także pozy-
tywny i bezpośredni związek pomiędzy wizerunkiem miejsca docelowego 
(elementów) i wizerunkiem ogólnym, co oznacza, że obraz jest reprezentacją 
holistyczną, która jest odmienna od poszczególnych jej składników. Wizerunek 
taki pełni kluczową rolę w poprawie lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej 
poprzez wzmocnienie w świadomości odwiedzających pozytywnego obrazu, co 
potencjalnie może mieć wpływ na ich zachowanie po podróży6. Zarówno funk-
cjonalne, jak i psychologiczne cechy wizerunku marki są bardzo ważne w pro-
cesie podejmowania decyzji przez turystów dotyczących powtórnego zamiaru 
odwiedzenia danego miejsca. Istnieje silny związek między wizerunkiem a lo-
jalnością wobec celu podróży. Pokazuje to, że sukces turystyczny miejsca wy-
stępuje wówczas, gdy zachodzi faktyczne dopasowanie doznań turystów do 
obietnic złożonych im przed podróżą7. Następuje zestawienie wizerunku jako 
reprezentanta oczekiwań z rzeczywistością. Zatem ścieżkę podróży można 
przedstawić według następującego schematu: wizerunek miejsca przeznaczenia 
turystycznego – cechy, walory miejsca, usług – spostrzegana wartość – satys-
fakcja – przyszłe zachowania, zamiary. Ścieżka ta pokazuje, że obraz przezna-
czenia nie tylko wpływa na proces podejmowania decyzji, ale też na przyszłe 
zachowania turystów w ogóle8. Dlatego dążenie do zbudowania lub poprawy 
wizerunku miejsca powinno przyczynić się do pozyskania lojalnych gości  
i prowadzenia przez nich działań informacyjnych i rekomendacyjnych. 
 Dokonanie zmian w wizerunku turystycznym miejsca najczęściej ma na 
celu zwiększenie liczby odwiedzających lub też wydłużenie czasu ich pobytu, 

                                                 
5  C.G.Q. Chi, H. Qu, Examining the structural relationships of destination image, tourist 

satisfaction and destination loyalty: An integrated approach, “Tourism Management” 2008, nr 
29(4), s. 624–636. 

6  G. Prayag, Tourists’ Evaluations of Destination Image, Satisfaction, and Future Behav-
ioral Intentions - The Case of Mauritius, “Journal of Travel & Tourism Marketing” 2009, nr 26,  
s. 836–853. 

7  P. Naidoo, P. Ramseook-Munhurrun, R. Durbarry, Tourists’ Perspective of the Brand 
Image of Mauritius, “International Journal of Management and Marketing Research” 2010, nr 
3(3), s. 95–106. 

8  J. Bigne, M. Sanchez, J. Sanchez, Tourism image, evaluation variables and after pur-
chase behavior: Inter-relationships, “Tourism Management” 2001, nr 22(6), s. 607–616. 
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toteż zmiany te muszą być pozytywne i przebiegać wzdłuż charakterystycznych 
wymiarów (ważnych dla turystów z danego rynku) składających się na obraz 
docelowy (np.: bezpieczeństwo, czystość, walory przyrodnicze, wygoda, zago-
spodarowanie i innych). W przypadku dużych imprez można zauważyć, że ko-
munikaty o wydarzeniu stają się istotne, gdy wizerunek wydarzenia jest przeno-
szony do wizerunku miejsca. Uzyskanie korzyści z takiego transferu wymaga 
aktywnego zarządzania polegającego na wykorzystywaniu zalet, jakie płyną  
z wydarzenia9. Dodatkowo, aby ustalić, czy wydarzenie może mieć pozytywny, 
czy negatywny wpływ na wizerunek miejsca docelowego, wymagane jest po-
znanie informacji niesionych przez trzy obrazy: (1) przeznaczenia, (2) wydarze-
nia i (3) tego, jak dane miejsce chce być postrzegane, lub stwierdzić, czy wize-
runek docelowy jest zgodny z przekazem, jakiego dostarcza impreza. Duże 
zainteresowanie tego typu wydarzeniami ze strony mediów – zarówno przed,  
w trakcie, jak i bezpośrednio po ich zakończeniu – przyczynia się do poniesie-
nia świadomości danego miejsca, kraju, w jakim wydarzenie zostało zorgani-
zowane, co może być bodźcem do jego odwiedzenia lub przynajmniej infor-
mowania o nim. Wzrost aktywności turystycznej zależy także od tego, w jakim 
stopniu miejsca wydarzeń staną się powszechnie znane i cenione jako cel tury-
styki oraz jaki będzie czas tego rozpoznania10.  
 Poprawa postrzegania danego miejsca może nastąpić poprzez udział od-
wiedzających w dużych imprezach. Turyści zagraniczni mieli bardziej pozy-
tywny wizerunek Korei Południowej po mistrzostwach świata w piłce nożnej 
niż przed ich rozpoczęciem. Wśród tych osób obniżył się także poziom akcepta-
cji negatywnych wypowiedzi na temat tego kraju11. Pokazuje to, że wizerunek 
miejsca może być zmieniony w krótkim okresie i podlega wahaniom – jest pro-
cesem dynamicznym12. Potwierdza to także tezę, że osoby, które lepiej poznały 
dany kraj, miasto, mają tendencję do posiadania bardziej pozytywnego wize-

                                                 
9  H.J. Gibson, Ch. Xueqing Qi, J.J. Zhang, Destination Image and Intent to Visit China 

and the 2008 Beijing Olympic Games, “Journal of Sport Management”, 2008, nr 22(4), s. 427 
–450. 

10  H. Hughes, Olympic tourism and urban regeneration, “Festival Management and Event 
Tourism” 1993, nr 1(4), s. 157–162. 

11  S.S. Kima, A.M. Morrsion, Change of images of South Korea among foreign tourists af-
ter the 2002 FIFA World Cup, “Tourism Management” 2005, nr 26(2), s. 233–247. 

12  K-S. Chon, Tourism destination image: Marketing implications, “Tourism Management” 
1991, nr 12(1), s. 68–72; W.C. Gartner, J. Shen, The impact of Tiananmen Square on China’s 
tourism image, “Journal of Travel Research” 1992, nr 30(4), s. 47–52. 
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runku; dotyczy to także tych potencjalnych turystów, którzy przejdą od fazy 
świadomości miejsca do fazy jego znajomości, wówczas wraz ze wzrostem 
zainteresowania nim wzrasta chęć jego odwiedzenia13.  
 Inną przyczyną, jaka może mieć wpływ na kształtowanie popytu tury-
stycznego, jest relacja łącząca markę usług z marką przestrzeni14. W turystyce 
można spotkać się z efektem „halo”, transferem wizerunku kraju na wizerunek 
konkretnych miejsc i produktów, ale także dostrzec wpływy odwrotne – po-
strzegania kraju przez pryzmat wyróżniającego go produktu czy charaktery-
stycznej przestrzeni. Można przypuszczać, że przenoszenie takie następuje 
wówczas, gdy wiedza osób na temat danej jednostki terytorialnej jest znikoma 
bądź ogólna. Potwierdzają to przytoczone powyżej spostrzeżenia oraz fakt, że 
znacznie większy wpływ na decyzje dotyczące odwiedzenia danego miejsca 
wywierają doświadczenia z przeszłości, czyli szersza wiedza praktyczna, niż te 
informacje, jakie pochodzą ze źródeł zewnętrznych15. Wykorzystywanie przez 
konsumentów wizerunku kraju do oceny towarów i usług wynika bardzo często 
z braku możliwości określenia rzeczywistej ich jakości przed eksploatacją czy 
też poznania atrybutów niewymiernych. W przypadku turystyki może to być 
atmosfera kraju, piękno obiektów. Wizerunek w takim ujęciu pełni funkcję ana-
logiczną do ceny, czyli jest substytutem innych informacji. Kiedy konsumenci 
nie znają danego miejsca odwiedzin, obraz kraju może służyć jako zwierciadło, 
na podstawie którego wnioskują o atrybutach, co pośrednio może wpływać na 
ich nastawienie do marki i postawy wobec miejsca16. 

2. Negatywne wydarzenia jako niepożądane komponenty wizerunku miej-
sca i ich wpływ na ruch turystyczny 

 Jedno z negatywnych zjawisk, jakie dotyczy ruchu turystycznego i ma 
duży wpływ na decyzje konsumentów podczas wyboru miejsca odwiedzin, 

                                                 
13  A. Milman, A. Pizam, The role of awareness and familiarity with a destination: The Cen-

tral Florida case, “Journal of Travel Research” 1995, nr 33(3), s. 21–27. 
14  A. Panasiuk, Założenia koncepcji marki turystycznej, „Marketing i Rynek” 2004, nr 8,  

s. 2–6. 
15  D. Mazursky, Past experience and future tourism decisions, “Annals of Tourism Re-

search” 1989, nr 16(3), s. 333–344. 
16  C. Min Han, Country Image: Halo or Summary Construct?, “Journal of Marketing Re-

search” 1989, nr 26(2), s. 222–229. 
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związane jest z kwestią zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeń-
stwo w tych wyborach rozumiane jest bardzo szeroko i obejmuje – oprócz zna-
czenia podstawowego, kojarzonego najczęściej z fizycznym jego aspektem  
– także bezpieczeństwo rozumiane w kontekście braku możliwości zarażenia się 
jakąś chorobą czy też utraty wartości materialnych w trakcie podróży i pobytu.  
 Zawirowania społeczno-polityczne, jakie miały miejsce w 2011 roku  
w Północnej Afryce, znacznie zmniejszyły poczucie bezpieczeństwa osób tam 
przebywających i planujących podróż. Wpłynęło to na duże ograniczenie popy-
tu turystycznego w krajach, w których dochody z tego typu działalności miały 
znaczny udział w dochodach państwa.  
 Wystąpienia mieszkańców, jakie zostały zapoczątkowane w grudniu 2010 
roku w Tunezji przeciwko złej sytuacji materialnej, bezrobociu, nepotyzmowi 
władz i braku swobód obywatelskich, doprowadziły w styczniu do ustąpienia 
prezydenta kraju. Strajki i zamieszki mające miejsce w tym czasie spowodowa-
ły znaczne zmniejszenie ruchu turystycznego. Liczba odwiedzających w ciągu 
pierwszych pięciu miesięcy 2011 roku obniżyła się w stosunku do roku po-
przedniego o 919 000 osób. Porównując dane z pierwszych siedmiu miesięcy 
2011 roku z tymi z 2010 roku, miesiąc do miesiąca, można zauważyć, że naj-
większy spadek liczby podróżnych nastąpił w styczniu i wyniósł 46,65%. Po-
mimo szybkiego zakończenia zimowej rewolucji, kolejne miesiące nie przynio-
sły znacznej poprawy. W lutym spadek wyniósł 43,28%, a w kolejnych pięciu 
miesiącach oscylowały na granicy 40% (rysunek 1).  
 W Egipcie – podobnie jak w Tunezji – pogarszająca się sytuacja material-
na, korupcja, brak pracy, perspektyw i swobód obywatelskich doprowadziły 
pod koniec stycznia 2011 roku do wybuchu rewolucji. Liczne protesty, strajki  
i starcia z policją skłoniły w lutym do ustąpienia z urzędu prezydenta Egiptu. 
Okres ten relacjonowany był w mediach przez pryzmat masowych demonstra-
cji, brutalnych reakcji policji, licznych kradzieży, dewastacji i ogólnego chaosu, 
co miało wpływ na decyzje turystów – w lutym ich liczba zmniejszyła się  
w stosunku do roku 2010 aż o 80,3%. Kolejne miesiące przyniosły stopniową 
poprawę. W czerwcu zanotowano spadek już tylko o 28,92% (tabela 1). 
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*Uwaga: dane za sześć miesięcy 2011 roku (brak danych z czerwca) 

Rys. 1. Liczba odwiedzających Tunezję według miesięcy (tys.) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z National Institute of Statistics  
– Tunisia, Ministry of the Interior and Local Development, 
www.ins.nat.tn/indexen.php 

 

Tabela 1 

 

Liczba turystów odwiedzających Egipt 

 
Miesiąc 2010 2011 Zmiana % 

Marzec 1 338 991 535 111 -60,04 

Kwiecień 1 244 101 800 458 -35,66 

Maj 1 198 014 708 784 -40,84 

Czerwiec 1 029 282 731 601 -28,92 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Central Agency for Public Mobili-
zation and Statistics - Arab Republic of Egypt, www.capmas.gov.eg/?lang=2 
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 Dane charakteryzujące udział w sprzedaży imprez turystycznych do Tune-
zji i Egiptu przedstawione na rysunku 2 pokazują, jak polscy klienci postrzegali 
wydarzenia, jakie miały miejsce w tych krajach i jak obraz kształtowany przez 
media wpłynął na ich decyzje zakupowe. Udział w sprzedaży Egiptu w 2011 
roku w styczniu, lutym i marcu uległ znacznemu obniżeniu, ale sukcesywnie  
z każdym następnym miesiącem odrabiano straty, aby w czerwcu zanotować 
wzrost w stosunku do tego samego miesiąca w 2010 roku o 1%. W przypadku 
Tunezji spadek w okresie drugiego kwartału utrzymał się na stałym poziomie 
3–4% (rysunek 2). Przeprowadzona analiza ruchu turystycznego w tych dwóch 
krajach pokazała, jak protesty i zamieszki niekorzystnie wpłynęły na ich wize-
runek. Pomimo że kurorty w minimalnym stopniu zostały objęte negatywnymi 
wydarzeniami, to dostarczane przez media sceny ewakuowanych turystów  
i relacje z rozruchów w znaczący sposób nadszarpnęły ogólny pozytywny obraz 
tych państw, co przełożyło się na wizerunek wszystkich miejscowości. Można 
zatem stwierdzić, że negatywny obraz którejś części kraju czy miasta determi-
nuje obraz innych części, miejscowości, a pogorszenie wizerunku w aspekcie 
braku bezpieczeństwa, swobody poruszania się i niedostępności niektórych 
usług prowadzi do znacznego spadku odwiedzin.  
 Na podstawie danych zawartych na rysunku 1 i w tabeli 1 można sądzić, 
że odbudowa pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej w odniesie-
niu do Egiptu następuje znacznie szybciej, niż ma to miejsce w przypadku Tu-
nezji, pomimo obserwowanego wcześniej większego załamania przyjazdów. 
Przykład Egiptu pokazuje, że zmiana wizerunku jest także uzależniona od pań-
stwa, z jakiego pochodzą turyści. W Polsce na podstawie danych dotyczących 
wielkości sprzedaży można wnioskować, że już w czerwcu wizerunek tego 
kraju był zbliżony do tego sprzed rewolucji; takiej tezy nie można sformułować 
w odniesieniu do Tunezji (rysunek 2).  
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Rys. 2. Udział kierunków (Egipt i Tunezja) w ogólnej sprzedaży Wakacje.pl i Easy-
Go.pl  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportów miesięcznych 2011, Co, gdzie, jak, 
z kim i dokąd? Analiza turystycznych wyborów internautów, www.wakacje.pl/ 
centrum-prasowe/raporty.html. 

 
 
 Inne tragiczne wydarzenie, jakie wpłynęło na zniekształcenie wizerunku 
kraju i ruch turystyczny, miało miejsce 16 marca 2011 roku w Japonii. Było to 
potężne tsunami wywołane przez trzęsienie ziemi, które pochłonęło wiele ofiar  
i dokonało ogromnych zniszczeń, a także doprowadziło do awarii elektrowni  
w Fukushimie i wydostania się radioaktywnej pary. Media relacjonowały wów-
czas cały dramat, podając liczby ofiar, pokazując zniszczenia, trudności w do-
stępie do wody i żywności oraz przemieszczanie się radioaktywnej chmury. 
Kataklizm ten dotknął tylko część Japonii, ale wizerunek, jaki został wykre-
owany przez środki masowego przekazu, przeniósł się na cały kraj. Liczba od-
wiedzających w marcu zmniejszyła się o ponad 50% w stosunku do analogicz-
nego okresu w roku 2010. Najwyższy spadek odnotowano wśród osób przyjeż-
dżających w celach turystycznych w kwietniu i było to prawie 82%, ale nastąpił 
wzrost liczby osób przyjeżdżających w innych celach niż turystyczne i bizne-
sowe o 79,69% (w liczbach bezwzględnych było to nieco ponad 44 tys. osób). 
O ile liczba przyjeżdżających do Japonii w celach biznesowych w czerwcu po-
wróciła niemal do stanu sprzed tragedii, to liczba turystów nadal była mniejsza 
o prawie 45% w stosunku do analogicznego miesiąca roku 2010 (tabela 2). 
Obecnie wydaje się, że Japonia powróciła do równowagi, a wiele międzynaro-
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dowych organizacji i stowarzyszeń zachęca turystów do powrotu do tego kraju. 
Niekorzystna zmiana wizerunku, jaka nastąpiła po przejściu tsunami, jest 
znacznie trwalsza niż po rewolucji w Egipcie czy Tunezji. Skutki, jakie pozo-
stawił żywioł i obawa przed promieniowaniem, będą wymagały od władz reali-
zacji wielu działań mających na celu zmianę postrzegania kraju w takim kon-
tekście. Na podstawie analizy liczby odwiedzających w poszczególnych miesią-
cach można przypuszczać, że grupy podróżujące w różnych celach posługują 
się odmiennymi wizerunkami. Liczba podróżujących w interesach w lipcu pra-
wie zrównała się z tą, jaka była w tym samym miesiącu w 2010 roku, a tury-
stów nie (tabela 2).  
 

Tabela 2 

 

Liczba odwiedzających Japonię w pierwszym półroczu 2010 i 2011 roku 

 
Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 

Ogółem 

2010 640 346 664 982 709 694 788 212 721 348 677 064 878 582 

2011 714 099 679 398 352 666 295 826 357 783 432 883 561 489 

%* 11,52 2,17 -50,31 -62,47 -50,40 -36,06 -36,09 

Turystyka 

2010 437 752 514 106 484 298 601 872 536 880 511 123 714 623 

2011 505 543 506 452 190 723 108 820 183 800 282 167 396 639 

%* 15,49 -1,49 -60,62 -81,92 -65,77 -44,79 -44,50 

Biznes 

2010 105 349 94 588 123 965 113 791 119 961 116 699 110 539 

2011 111 444 109 945 75 951 56 643 89 301 101 352 108 056 

%* 5,79 16,24 -38,73 -50,22 -25,56 -13,15 -2,25 

Inne cele 

2010 97 245 56 288 101 421 72 549 64 507 49 242 53 420 

2011 97 112 63 001 85 992 130 363 84 682 49 364 56 794 

%* -0,14 11,93 -15,21 79,69 31,28 0,25 6,32 

*zmiana w stosunku do roku 2010 w % 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Japan National Tourism Organiza-
tion, www.seejapan.co.uk/media/statistics. 

 
 
 Zamachy terrorystyczne znacząco obniżają poczucie bezpieczeństwa  
i potęgują niezadowolenie społeczne mieszkańców. W takiej sytuacji decyzje 
turystów, którzy mają zamiar odbyć podróż do dotkniętego atakiem kraju, naj-
częściej ograniczają się do wyboru pomiędzy pozostaniem w domu lub poszu-
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kaniem innego, bezpiecznego miejsca. Przynosi to znaczące straty dla branży 
turystycznej kraju cierpiącego z powodu terroryzmu. Przykładem jest Egipt, 
który zanotował spadek przychodów z turystyki o 43% – jako rezultat zama-
chów terrorystycznych z 1992 roku17. W lipcu 2001 roku w Izraelu niezadowo-
leni z trudnych warunków życia Palestyńczycy w proteście przeciwko okupacji 
terenów przez Izrael wzniecili drugie powstanie (intifadę), które straciło na sile 
dopiero w 2004 roku. Skutki, jakie dotknęły sektor turystyki, były bardzo po-
ważne. Liczba odwiedzających w tym okresie znacznie spadła (rysunek 3). Sta-
tystyki wskazują jednoznacznie, że ryzyko zmiany wzorców popytu podróży 
turystycznych w takich przypadkach jest bardzo duże. Obawa przed atakami 
terrorystycznymi, w dużej części samobójczymi, skierowanymi także przeciwko 
ludności cywilnej spowodowały znaczne obniżenie poczucia bezpieczeństwa 
nie tylko wśród mieszkańców, ale także wśród przybywających i potencjalnych 
odwiedzających.  
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*Uwaga: dane za sześć miesięcy (styczeń–czerwiec) 

Rys. 3. Liczba odwiedzających Izrael w latach 1998–2011 (tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z The Central Bureau of Statistics, 
www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_Folder?ID=141.  

  

                                                 
17  S. Sönmez, Y. Apostolopoulos, P. Tarlow, Tourism in Crisis: Managing the Effects of 

Terrorism, “Journal of Travel Research” 1999, nr 38(1), s. 13–18. 
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 Nie wszystkie negatywne wydarzenia mają znaczenie dla międzynarodo-
wego ruchu turystycznego – niektóre z nich wpływają jedynie na ruch krajowy, 
lokalny. Dobrym przykładem jest obniżenie zapotrzebowania na usługi tury-
styczne na skutek spadku liczby odwiedzających, do którego przyczynił się 
niekorzystny wizerunek wykreowany przez media po powodzi w Sandomierzu 
w 2010 roku. Nieistotne okazało się to, że największe atrakcje nie ucierpiały, 
zabytkowa część miasta nie została dotknięta żywiołem. Media, relacjonując 
sytuację, nagłaśniały zalanie prawobrzeżnej części miasta, ewakuację ludności, 
pokazywano zniszczone domy, ulice. Ten obraz wpłynął na zachowania klien-
tów, którzy masowo zaczęli odwoływać rezerwacje, nastąpiła masowa (ponad 
85%) rezygnacja z przyjazdu wycieczek szkolnych, które stanowiły w okresie 
maja i czerwca główną grupę klientów18. Pozytywny wizerunek został odtwo-
rzony dopiero po przeprowadzeniu kampanii, której celem była promocja marki 
Sandomierz oraz unikalnych atrakcji turystycznych, kulturalnych i historycz-
nych miasta. Ważnym elementem budowania zaufania turystów krajowych do 
miasta było również lokowanie miejsc i obiektów sandomierskich w lubianym 
przez widzów serialu telewizyjnym.  

Uwagi końcowe  

 Niematerialny charakter oferty turystycznej sprawia, że wybór miejsca 
podróży w dużej mierze zależy od jego pozytywnego wizerunku. Niektóre 
czynniki kształtujące obraz są uważane przez potencjalnych turystów za bar-
dziej istotne niż inne. Prowadzenie skutecznego marketingu turystycznego wy-
maga wiedzy na temat tego, jakie elementy obrazu mogą mieć kluczowe zna-
czenie dla potencjalnych turystów (segmentów), a tym samym wpłynąć na ich 
przyszłe wybory dotyczące miejsca podróży.  
 Zaprezentowane w pracy przykłady oraz dane statystyczne potwierdzają 
dużą siłę, jaką wizerunek turystyczny miejsca tworzony przez media na bazie 
niekorzystnych wydarzeń wywiera na popyt turystyczny. Obecnie niewiele 
miejsc na świecie może sobie pozwolić na rezygnację z dochodów z turystyki, 
dlatego tak ważne staje się opracowanie przez władze zagrożonych jednostek 

                                                 
18 www.podroze.gazeta.pl/podroze/1,114204,7933559,Wladze_Sandomierza_do_ 

turystow__nie_rezygnujcie_z.html, 12.11.2011. 
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terytorialnych strategii i procedur pozwalających na szybkie niwelowanie nega-
tywnych skutków oraz prowadzenie działań marketingowych pozwalających na 
jak najszybsze odbudowanie niekorzystnego wizerunku. Proces ten wymaga 
dużo czasu i poniesienia znacznych nakładów finansowych. Podstawą w takich 
przypadkach staje się usunięcie skutków, jakie dana katastrofa wyrządziła  
w przestrzeni, ale nie tylko tych fizycznych – również tych zakorzenionych  
w świadomości potencjalnych turystów. 
 
 

THE MEANING OF A PLACE IMAGE IN CREATING TOURIST DEMAND 

 

 

Summary 

 

 An increase in tourism movement and in the meaning of tourist sector in the econ-

omy of numerous countries contributed to harsher competition on this market. Local 

government units started to notice the significance of a positive, distinctive and properly 

profiled image in order to compete more effectively for limited resources (e.g. tourists, 

investments). In this work an attempt was made at identifying factors which determine 

consumers’ decisions and behaviours concerning tourist destinations. Moreover, the 

analysis of the influence of negative events on tourist movement was made. Information 

and numerical data included in the article show how significant it is for local govern-

ment units to present a desired image. Additionally, it was indicated how necessary it is 

to elaborate anti-crisis procedures at the national, regional and municipal levels which 

would make it possible to counteract the occurring unfavourable phenomena as quickly 

as possible.  
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DYFUZJA INNOWACJI W SEKTORZE USŁUG TURYSTYCZNYCH  
– PODEJŚCIE POPYTOWE 

Wprowadzenie 

 We współczesnym świecie globalizacji i zaostrzonej konkurencji rynkowej 
wśród organizacji branży usług turystycznych i rekreacyjnych istotnego zna-
czenia nabiera postrzeganie przez konsumentów innowacyjnych rozwiązań  
w tym sektorze. Znajomość podstawowych reguł i zasad towarzyszących proce-
sowi akceptacji innowacji w sektorze usług turystycznych w istotny sposób 
będzie budować przewagę organizacji w jej turbulentnym otoczeniu. Należy 
jednak zauważyć, że innowacje w branży turystycznej mogą dotyczyć zarówno 
usług, procesów, jak i regionów. Zatem postrzeganie przez klientów/turystów 
innowacji w branży turystycznej może być identyfikowane nie tylko z konkret-
nym przedsiębiorstwem usług turystycznych czy rekreacyjnych, lecz jako in-
nowacyjny złożony produkt turystyczny regionu. Turysta kształtując swoje 
zachowania nabywcze, poddawany jest procesowi dyfuzji innowacji.  
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki związa-
nej z dyfuzją innowacji wśród konsumentów usług turystycznych. Zakłada się, 
że w dobie wzrostu konkurencyjności rynku turystycznego wzrasta rola inno-
wacji w podejmowaniu decyzji konsumenckich, a ich dyfuzja prowadzi do 
zwiększenia popytu w tym sektorze.  



Zbigniew Zontek, Ewa Lipianin-Zontek 564 

2. Proces dyfuzji innowacji  

 Rosnące znaczenie gospodarcze innowacji i innowacyjności znajduje wy-
raz w literaturze przedmiotu oraz w praktyce gospodarczej i społecznej. Źródło 
pojęcia „innowacja” znajduje się w języku łacińskim, gdzie słowo „innovare” 
oznacza tworzenie czegoś nowego. Innowacja jest więc związana z takimi poję-
ciami, jak: nowość, twórczość, zmiany, reformy czy przedsiębiorczość. Niejed-
nokrotnie wraz z pojęciem innowacja używane są łącznie inne określenia, np. 
innowacje produktowe i wtedy można odczytać te terminy jako precyzujące to, 
co innowacja z sobą niesie.  
 W potocznym rozumieniu innowacja to nowe rozwiązanie pewnych za-
gadnień, kwestii, które wiążą się ze zmianą obecnego stanu rzeczy i odgrywają 
istotną rolę w rozwoju konkretnej dziedziny, np.: techniki, organizacji, zarzą-
dzania czy też ekologii1. Należy zwrócić uwagę, że termin „innowacja” nie 
zawsze musi znaczyć „nowe” w świecie, może również oznaczać „nowe” dla 
danej jednostki gospodarczej2.  
 W opracowaniach dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
innowacyjność to: „wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej: nowego lub 
znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub 
usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Innowacyjne rozwiązanie może 
być wynikiem własnej działalności B+R przedsiębiorstwa, współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy  
w postaci niematerialnej lub materialnej”3. 
 Pionierem w dziedzinie terminologii dotyczącej innowacji i innowacyjno-
ści jest J.A. Schumpeter, który zdefiniował innowacje jako zastosowanie i upo-
wszechnianie w praktyce nowych rozwiązań4. Wskazał on, że w cyklu innowa-
cyjnym wyróżnić można trzy następujące po sobie sekwencje: invention – in-
novation – diffusion (rysunek 1).  

                                                 
1  M. Stróżyński, Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej, Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 128. 
2  F. Damanpour, Organizational complexity and innovation: Developing and testing mul-

tiple contingency models, “Management Science” 1996, nr 42, s. 693–716. 
3  Dotacje na innowacje, Innowacyjna gospodarka, 2007–2013, www.funduszestruktural-

ne.gov.pl/NR/rdonlyres/4C87A99D-41DE-4CBB-8FC3-
DA87AADF67B5/46250/broszuraDotacjenaInnowacjepl.pdf, 14.10.2011.  

4  J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 60. 
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Rys. 1. Triada Schumpetera 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospo-
darczego, op. cit., s. 61–63.  

 
 
 Koncepcja triady Schumpetera różnicuje pojęcie wynalazku i innowacji, 
która rozumiana jest jako proces wdrażania i praktycznego zastosowania nowe-
go produktu, procedury lub wzorca postępowania – jeśli spełniają one cechy 
nowości5. Cykl innowacyjny kończy się tzw. dyfuzją innowacji. Należy w tym 
miejscu dodać, że bez procesów dyfuzji nie byłoby szerszego ekonomicznego 
oddziaływania i efektów ekonomicznych innowacji6. 
 Dyfuzja innowacji jest pojęciem zaczerpniętym z łaciny i oznacza „roz-
przestrzenianie się”. Można więc sądzić, że oznacza sposób, w jaki nowe idee, 
produkty/usługi lub praktyki rozprzestrzeniają się w społeczeństwie. Zjawisko 
dyfuzji jest zjawiskiem wieloaspektowym i może dotyczyć zarówno: 

 przemieszczania się innowacji z jednej komórki organizacyjnej przed-
siębiorstwa do innej (dyfuzja wewnątrzorganizacyjna); 

 przemieszczania się innowacji z jednego przedsiębiorstwa do innego  
w ramach gałęzi gospodarki (dyfuzja międzyorganizacyjna) lub do in-
nej gałęzi gospodarki; 

 przemieszczania się innowacji z jednego państwa do innego (dyfuzja 
międzypaństwowa)7. 

 Jeszcze inny podział mechanizmów dyfuzji innowacji spotkać można  
w dokumencie OECD, gdzie wymienia się takie rodzaje transferu, jak: między 

                                                 
5  R. Brol, Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, w: Gospodarka lokalna i re-

gionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, 
Wrocław 2009, s. 53, www.dbc.wroc.pl/Content/3957/PN_46.pdf, 121.09.2011.  

6  Por. Wytyczne wg Regionalnego Systemu Innowacji, www.rsi.org.pl/index.php/pl/ 
DYFUZJA-INNOWACJI-31,18.html, 14.10.2011. 

7  Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, 
Warszawa 2001, s. 105. 

INVENTION 
INWENCJE 
(WYTWÓR 
WIEDZY) 

INNOVATION 
INNOWACJE 

(ZASTOSOWANA 
INWENCJA) 

DIFFUSION 
IMITACJA 

(DYFUZJA) 



Zbigniew Zontek, Ewa Lipianin-Zontek 566 

firmami, do firm z publicznego sektora B+R (w tym szkół wyższych) oraz do 
firm poprzez pośredników8. 
 Dyfuzja innowacji może również nastąpić jako rezultat działań podmiotów 
wdrażających innowacje w celu przyswajania nowych produktów przez konsu-
mentów. Konsumenci w procesie konsumpcji niejednokrotnie przekazują treści 
o innowacjach w koncepcji działania marketingu szeptanego. Zjawisko to wyja-
śnia model Rogersa9, zgodnie z którym dokonuje się podziału konsumentów 
pod względem akceptacji nowości na pięć grup: innowatorów, wczesnych na-
śladowców, wczesną większość, późną większość oraz maruderów. Innowacja 
kończy się, gdy na rynek wchodzą konkurenci z podobnymi produktami, a kon-
sumenci przyjmują zachowania przypisane „wczesnej większości”.  

3. Źródła innowacji  

 Każda innowacyjna działalność podmiotów rynku uzależniona jest od do-
stępu źródeł innowacji rozumianych jako miejsce jej powstania. Źródłem inno-
wacji może być wszystko, pod warunkiem że wywołuje powstawanie konkret-
nych idei, pomysłów oraz może stanowić przyczynę wywołującą określone 
zjawisko. Można wskazać, że źródłem innowacji jest każde zjawisko inspirują-
ce człowieka do dokonania zmian10. Według P. Druckera źródła te można po-
dzielić na dwie zasadnicze grupy odpowiadające miejscu ich powstania, a mia-
nowicie: 

 źródła wewnętrzne (endogeniczne) – ich pochodzenia można upatrywać 
wewnątrz organizacji, a innowacje mogą stanowić wynik pracy własne-
go zaplecza badawczo-rozwojowego. W większości przypadków doty-
czą one małych innowacji, ale korzystanie z nich jest najtańsze, nato-
miast korzyści są wszechstronne. Źródła te to również wiedza ukryta 
pracowników oraz ich mobilność. Innowacje mogą być powodowane 
nieoczekiwanym powodzeniem, niepowodzeniem lub niezgodnością 

                                                 
8  Technology and industrial performance, OECD, Paris 1997. 
9  Szerzej na ten temat: E. Rogers, Diffusion of innovations, The Free Press, New York 

1995, za: J. Wonglimpiyarata, N. Yuberk, In support of innovation management and Roger’s 
Innovation Diffusion theory, “Government Information Quarterly” 2005, nr 22, s. 416. 

10  W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, 
Warszawa 2007, s. 27. 
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między rzeczywistością z wyobrażeniami o niej. Innowacja może być 
odpowiedzią na zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, może także 
wynikać z potrzeb procesu;  

 źródła zewnętrzne (egzogeniczne) – wypływają zarówno z makrooto-
czenia, jak i otoczenia konkurencyjnego, a są nimi np.: czynniki demo-
graficzne, zmiany w postrzeganiu, normach, wartościach, nowa wiedza 
w różnych dziedzinach naukowych. Zazwyczaj pochodzą one z wyspe-
cjalizowanych jednostek badawczo-rozwojowych i stanowią wynik na-
uki i procesów badawczych. Stwarzają one możliwość szybkiego wzro-
stu poziomu technologicznego firmy i unowocześnienia technologii. 
Źródła zewnętrzne (np. wiedza partnerów organizacji) to także takie, 
które prowadzą do kumulowania (budowania) specyficznych, unikal-
nych i wyróżniających umiejętności przedsiębiorstwa11. 

 Inny podział źródeł innowacji proponuje A. Szarek, wyróżniając wśród 
nich trzy kategorie: osobowe, komercyjne oraz niezależne (tabela 1). Granice 
pomiędzy źródłami innowacji są nieostre, jednakże wśród mechanizmów po-
wstawania innowacji jako pierwszy wymienić należy czynnik zewnętrzny,  
a szczególnie – konkurencję. Konkurencję nie tylko w ujęciu klasycznym (kon-
kurencję na rynku), lecz konkurencję idei, wartości, ideologii itp.12 Konkurencja 
i poszczególni oferenci starają się przyciągnąć klientów, oferując „nowości”  
i wymuszając na rynku działania innowacyjne. Mogą to być dwojakiego rodzaju 
innowacje: imitacje (np. wprowadzenie karnetów turystycznych „Karta Tatrzań-
ska” na podobieństwo kurortów austriackich i szwajcarskich czy też wpływ 
budowy basenów termalnych na Słowacji na rozwój tego typu inwestycji na 
Podhalu) lub tzw. innowacje wyprzedzające – oferowane potencjalnym odbior-
com po raz pierwszy.  
 Przykładem takiej innowacji jest nordic walking, który pojawił się po raz 
pierwszy w Finlandii w latach 70. XX wieku – najpierw jako forma treningu 
biathlonistów, a w latach 90. jako nowa forma rekreacji. Nordic walking został 
oficjalnie zarejestrowany i skodyfikowany w 1997 roku13. Źródłem takich in-
nowacji jest tzw. rozumowanie przez analogię. Innowacje te powstają jako ko-

                                                 
11  Zob. C. Prahalad, G. Hamel, The Core Competence of Corporation, „Harvard Business 

Review” 1990, s. 79–91. 
12  A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie  

i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 393.  
13  www.nordicwalkingonline.com/history.php, 11.10.2011. 
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pie wzorców z innych dziedzin życia czy działalności gospodarczych. Działania 
przez analogię opierają się na zasadzie: „sprawdziło się w innym kraju, regio-
nie, więc sprawdzi się również u nas”. 
 

Tabela 1 

 

Klasyfikacja źródeł informacji o produktach 

 
Rodzaj źródła Nadawca 

Osobowe Wewnętrzne Zewnętrzne 
 sam zainteresowany konsu-

ment 
 rodzina 
 znajomi, przyjaciele 
 inni nabywcy produktu 
 media (informacje przekazywane 

wyłącznie w oparciu o opinie kon-
sumentów)  

przykłady: pamięć i przekonania 
konsumenta 

przykłady: rozmowy bezpośrednie lub 
wirtualne za pomocą komunikatorów 
internetowych, fora internetowe, 
portale społecznościowe 

Komercyjne  producenci 
 sprzedawcy 
 pośrednicy (w tym konsumenci, jeśli pierwotnym nadawcą informacji 

jest przedsiębiorstwo) 
przykłady: rozmowa ze sprzedawcą, strona internetowa producenta, pro-
spekty handlowe, działania promocyjne w prasie, radiu, telewizji i Interne-
cie 

Niezależne  organizacje i stowarzyszenia konsumenckie 
 instytucje państwowe 
 organizacje przeprowadzające niezależne porównawcze testy produktów 
 organizacje branżowe  
przykłady: wyniki niezależnych testów produktów, certyfikaty i znaki 
jakości, oznaczenia informacyjne, programy edukacyjne i konsumenckie, 
czasopisma konsumenckie 

Źródło: A. Szarek, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a problem asymetrii informa-
cyjnej na rynku, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania 
Wiedzą” nr 52, Bydgoszcz 2011, s. 131, na podstawie: J.M.F. Box, Product 
quality assessment by consumer – the role of product information, „Industrial 
Management & Data Systems” 2000, vol. 83, no. 3–4, s. 26–28, H. Thorelli,  
S. Thorelli, Consumer Information Systems and Consumer Policy, Ballinger 
Publishing Company, Cambridge 1977, s. 26–27. 
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 Podstawowym źródłem informacji w turystyce jest systematyczna obser-
wacja tego, co się dzieje na rynkach i umiejętność dostosowania się do zmian. 
Obserwację taką powinny prowadzić nie tylko przedsiębiorstwa zaangażowane 
w proces innowacji, ale również instytucje wspierające rozwój turystyki. Przy-
kładem takiego działania jest tzw. baza wsparcia turystyki prowadzona przez 
organizację zarządzającą turystyką – Tourism Queensland w Australii. Baza ta 
zawiera kompleksowe informacje na temat dostępnych programów, dotacji  
i źródeł finansowania branży turystycznej. Opracowany przez tę organizację 
specjalny przewodnik zawiera wiele porad, wskazówek dotyczących wyboru 
odpowiedniego programu oraz przygotowania wniosków o dotację. Wśród po-
tencjalnych beneficjentów pomocy finansowej wymienia się potencjalnych, 
nowych i istniejących operatorów turystycznych, organizacje społeczne i non-
profit, a także osoby fizyczne. Pomoc może przyjmować formę pożyczki, kre-
dytów, jednorazowych dotacji oraz partnerstwa, a oferowana jest przez banki  
i inne instytucje finansowe, spółdzielnie budowlane, państwowe i lokalne agen-
cje rządowe14. 

4. Popytowe podejście do tworzenia innowacji w sektorze usług turystycz-
nych 

 Akceptacja innowacji przez konsumentów rynku turystycznego jest proce-
sem rozłożonym w czasie. Ujmuje to klasyczny cykl życia produktu, w którym 
produktem nowym może być zarówno produkt całkowicie innowacyjny, jak  
i nowy na danym rynku. Produkty wchodzące na rynek jako nowe podlegają 
procesowi tzw. dyfuzji innowacji. Dyfuzja oznacza wówczas rozłożone w cza-
sie przenikanie produktu na rynek konsumenta, co przebiega w kilku niejedno-
rodnych fazach. Pierwszą fazą jest faza uświadomienia, w której potencjalny 
klient zauważa istnienie nowego produktu lub usługi i poszukuje o nim infor-
macji. W następnej fazie (tzw. zainteresowania) na skutek dostarczonej infor-
macji zarówno o samym produkcie, jak i o korzyściach płynących z zakupu, 
klient dostrzega produkt i rośnie jego zainteresowanie produktem. Następnie 
rozważany jest już zakup i związane z nim korzyści, a dokonuje się to w fazie 

                                                 
14  Tourism Queensland, Tourism Assistance Database, www.tq.com.au/tqcorp_06/ in-

dex.cfm?140DFEA1-D5E7-CD2D-4789-ACF01D03FBA6, 11.10.2011. 
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szacowania wartości. Po tej fazie następuje faza próby, kiedy konsument podda-
je testom nowy produkt od strony użytkowej (w sektorze usług turystycznych 
faza ta jest ograniczona przez cechy niematerialne usług). Ostatnią fazę stanowi 
faza akceptacji, która jest związana z podjęciem decyzji o zakupie. Długość 
poszczególnych faz zależy zarówno od cech osobowości danego klienta/turysty, 
jak i od zastosowanej strategii wprowadzania produktu na rynek. 
 Proces akceptacji innowacji przez konsumenta może mieć istotny wpływ 
na budowanie jego relacji z przedsiębiorstwem. Kształtowanie relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwem a klientem nierozerwalnie łączy się z pojęciem marketingu 
relacji. Według Ch. Grönroosa, przedstawiciela tzw. szkoły nordyckiej, „marke-
ting relacji to tworzenie, utrzymanie i wzbogacanie więzi z klientami i ich part-
nerami w taki sposób, aby cele obu stron zostały osiągnięte poprzez obustronną 
wymianę i realizację poczynionych obietnic”15. Natomiast M. Armstrong  
w swojej definicji porównał tę koncepcję marketingową z tradycyjnym marke-
tingiem-mix, wskazując, że „marketing relacji to koncepcja, w zgodzie z którą 
do tradycyjnego marketingu-mix dodaje się obsługę klienta i jakość”16. 
 Marketing relacyjny w szerszym ujęciu, obejmujący różnych partnerów 
organizacji, przedstawili M. Rydel i C. Ronkowski, twierdząc, że „marketing 
relacji oznacza koncepcję zarządzania i działania na rynku, według której sku-
teczność rynkowa firm zależna jest od nawiązania partnerskich stosunków  
z uczestnikami rynku. Koncepcja ta zakłada budowę związków lojalnościowych 
z klientami i aliansów strategicznych z partnerami w biznesie”17. Definicja ta 
nie ogranicza się tylko do kontaktów z klientami, ale wskazuje również na na-
wiązywanie więzi z partnerami firmy, z innymi uczestnikami rynku. 
 Odpowiednio stosowane instrumenty marketingu relacji mogą prowadzić 
do tzw. innowacyjnej presumpcji polegającej na ściślejszej współpracy organi-
zacji z jej klientami18. Klient traktowany jest wówczas jako koproducent (ang. 
co-producer), stając się w działalności usługowej współtworzącym usługę, 
wpływając niejednokrotnie na sam proces produkcji usługi. Staje się więc on 

                                                 
15  M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wyd. Fachowe CedeWu, Warszawa 

2008, s. 33. 
16  M. Kowalska, Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketin-

gu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 40–41. 
17  M. Rydel, C. Ronkowski, Marketing partnerski, „Marketing i Rynek” 1995, nr 9. 
18  Por. Ł. Gajewski, Prosumpcja – praktyki konsumenckiej innowacyjności, „e-mentor” 

2009, nr 2, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych SGH.  
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współzarządzającym (jeżeli dochodzi do zjawiska interakcji pomiędzy produk-
cją a konsumpcją19). Współtworzenie organizacji wraz z klientami w procesie 
tworzenia usługi pozwala na przystosowanie już istniejących potrzeb do kon-
kretnych użytkowników, tzw. klientyzację (ang. customisation). Coraz większe 
uczestnictwo klienta w tworzeniu usługi przejawia się również w wykonywaniu 
przez niego zadań, które wcześniej należały do tradycyjnego obszaru działań 
producenta usług. Za przykład mogą służyć takie procesy, jak: udzielanie in-
formacji o produkcie, samodzielne kreowanie oferty oraz jej kalkulacja, które są 
możliwe dzięki wykorzystaniu nowych technologii (np. internetowe biura po-
dróży). 
 Poszukiwanie nowych źródeł innowacji na zewnątrz organizacji, wśród 
klientów jest podstawą do formułowania koncepcji innowacji popytowych. 
Współcześnie istnieje kilka podejść nastawionych na kreowanie nowych pomy-
słów i rozwiązań w oparciu o wiedzę i potrzeby konsumentów. Poniżej przed-
stawiono przykładowe koncepcje tworzenia innowacji przy udziale konsumen-
ta20: 

 User-Driven Innovation (UDI); 
 Design thinking;  
 Open innovation; 
 Blue Ocean Strategy21. 

 User-Driven Innovation (UDI) – jest to proces wykorzystania wiedzy 
użytkowników/konsumentów w celu kreowania nowych produktów, usług oraz 
koncepcji, a który opiera się na założeniu lepszego zrozumienia jawnych oraz 
ukrytych wymagań, potrzeb i oczekiwań konsumentów poprzez wykorzystanie 
informacji płynących od nich samych22. 

                                                 
19  Prosumpcja – termin określający zjawisko, gdzie konsument dobra jest jednocześnie jego 

producentem. Idea opiera się na koncepcji konsumpcji innowacyjnej i przedsiębiorczej. Prosump-
cja często określana jest jako „inteligentna konsumpcja” i przejawia się w takich działaniach, jak: 
tworzenie klubów opinii klienta, zapraszanie klientów na wspólne wyjazdy z firmą, organizacja 
„drzwi otwartych” czy fora internetowe. 

20  www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/PARP_tresci/Wojciech_Pander.pdf, 11.10.2011. 
21  A. Smolarz, Tworząc swój błękitny ocean, www.ekonomicznie.pl/artykuly.php? 

art_id=26, 12.10.2011.  
22  Ekspertyza: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących  

z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation), www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/ 
7B61C99B-557E-4B4F-92EC-B557E197F4C7/52673/Ekspertyzauserdriveninnovation.pdf, 
15.10.2011.  
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 Proces ten zakłada, że podstawą nowych innowacji jest rozumienie potrzeb 
konsumentów i równoczesne (systematyczne) angażowanie ich w proces roz-
woju produktów/usług organizacji23. Zachodzi więc pytanie: jaka jest różnica 
pomiędzy dotychczasowymi działaniami przedsiębiorstwa skierowanymi na 
potrzeby klienta a nową koncepcją. We współczesnym marketingu klient i jego 
preferencje są wartością nadrzędną, jednakże w podejściu UDI zakłada się cią-
głe poszukiwanie metod i możliwości rozpoznawania potrzeb klientów (nawet 
tych ukrytych) w podziale na rodzaje działań: 

 słuchanie głosu konsumenta – koncentrowanie się na identyfikacji ukry-
tych potrzeb konsumentów oraz na pobudzeniu ich kreatywnego myśle-
nia w celu poprawy istniejących już na rynku produktów/usług; 

 uznanie przewodnictwa konsumenta – oznacza poszukiwanie, identyfi-
kację oraz rozwój nowych rozwiązań pochodzących od konsumentów. 

 Kolejną metodologią podejmowania działań innowacyjnych, których 
przedmiotem odniesienia jest człowiek, a ściślej konsument i jego potrzeby, jest 
design thinking (myślenie projektowe). Metoda ta oparta jest na zastosowaniu 
narzędzi podobnych do tych służących projektowaniu produktów, takich jak: 
obserwacja użytkowników, analiza kontekstu użycia, prototypowanie, testowa-
nie w celu tworzenia strategii biznesowej i marketingowej. Koncepcja ta zakła-
da pracę zespołową w zakreślaniu obszaru współpracy tak odmiennych dyscy-
plin, jak: technologia, marketing czy rzemiosło24. Innowacyjność można osią-
gnąć, gdy koncentrujemy się na problemach konsumenta (obserwacja uczestni-
cząca), a następnie poszukujemy sposobów ich rozwiązania, co w konsekwencji 
prowadzi do prototypowania i eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami25.  
 Open innovation – to metoda kreowania innowacji przez angażowanie 
podmiotów zewnętrznych do procesów jej tworzenia i wdrażania. Innowacyjne 
pomysły mogą powstawać w przedsiębiorstwie lub pochodzić z prawie nieogra-
niczonej liczby zewnętrznych źródeł. Charakterystyczne dla otwartego procesu 
innowacji jest to, że interakcja z zewnętrznymi źródłami i rynkami ma ten sam 

                                                 
23  Nordic Innovation Centre, User-Driven Innovation, Context and Cases in the Nordic Re-

gion, 2008, www.nordicinnovationreportudi_context_and_cases_in_the_nordic_region_web.pdf, 
za: A. Ostrowska, Konsumenci źródłem innowacji w firmach, www.pi.gov.pl/ 
PARP/chapter_86197.asp?soid=12E1ABC98DC54623ABEF5BAD3FF788B2, 06.04.2011. 

24  Design thinking – myślenie projektowe, www.wsnhid.pl/design-management-dm-799/co-
to-jest-design-thinking.html, 15.10.2011.  

25 Por. B. Serafiński, Design thinking – myśl rozwiązaniami, www.touch-ideas.com/ 
PDF/Design_thinking.pdf, 15.10.2011.  
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status, co dotychczasowe badania wewnętrzne, rozwój i komercjalizacja26. Pro-
cesy open innovation mogą się między sobą różnić, i można wśród nich wymie-
nić: 

 proces outsider-in, który obejmuje wszystkie środki i metody zwiększa-
jące innowacyjność przedsiębiorstwa dzięki integracji zewnętrznej wie-
dzy (może to być inwestycja w rozbudowę kooperacji z klientami, do-
stawcami, jak również zakup zewnętrznego know-how i licencji); 

 proces inside-out, czyli udostępnienie na zewnątrz wewnętrznie gene-
rowanej wiedzy (np. poprzez powielanie licencji, wiedzy i innowacyj-
nych technologii); 

 proces coupled łączący dwa poprzednie procesy. Korzystanie z ze-
wnętrznej wiedzy i wprowadzania na rynek własnej wiedzy poprzez 
tworzenie strategicznych sieci oraz alianse ze wspólnie wykorzystywa-
nym know-how (określone mianem wzajemnej poufności i użytku).  
W tym podejściu przedsiębiorstwa mogą współpracować z konkurencją, 
dostawcami, uczelniami wyższymi i klientami w celu nawiązania dłu-
gotrwałego partnerstwa w badaniach i rozwoju projektów27. 

 Blue Ocean Strategy – istotą tej strategii jest innowacja wartości oraz kre-
owanie przez przedsiębiorstwa wolnej i niezagospodarowanej jeszcze prze-
strzeni rynkowej. Wprowadzając innowacje na nowe rynki, przedsiębiorstwa 
wykorzystują w pełni innowacyjność do kształtowania swojej pozycji, której 
celem jest koncentrowanie się na wytwarzaniu nowych wartości dla klientów  
i własnego przedsiębiorstwa28. 

Uwagi końcowe 

 Podejście popytowe to obecnie nowa płaszczyzna teorii zarządzania  
w zakresie kreowania innowacji. Konsument do tej pory traktowany był jako 

                                                 
26  H. Chesbrough, Open Innovation – Researching a New Paradigm, Oxford 2006;  

O. Gassmann, E. Enkel, Towards a Theorie of Open Innovation: Three Core Pro-cess Archetypes, 
Working Paper, St. Gallen 2004, za: I. Tokarski, Koncepcja open innovation jako metoda 
osiągania przewagi konkurencyjnej, www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/index.php?strona= mag_ 
stud55&nr=55&p=, 15.10.2011.  

27  O. Gassmann, E. Enkel, Towards…, op. cit., s. 1–14. 
28  A. Smolarz, Tworząc…, op. cit. 
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finalny odbiorca dóbr i usług. Rozwój nowoczesnych technologii na styku rela-
cji przedsiębiorstwo–klient umożliwiło zaangażowanie konsumentów do proce-
sów innowacyjnych. Procesy te istnieją już w dużych korporacjach międzyna-
rodowych, takich jak: Procter & Gamble, Intel Corporation czy też IBM29. 
Można sądzić, że będą wkraczać także w sferę usług, w tym turystycznych, 
gdzie wzajemne interakcje z klientem zauważalne są w formie opinii na forach 
internetowych, oceny jakości usług turystycznych oraz możliwości kalkulacji 
oferty turystycznej. Jest to początek drogi do kreowania innowacji przez czyn-
nik popytowy w sferze usług turystycznych. Autorzy sądzą, że wpływ konsu-
mentów na rozwój przedsiębiorstw turystycznych będzie wzrastał, zwłaszcza  
w aspektach związanych z kreowaniem innowacyjnych produktów turystycz-
nych.  
 
 

DIFFUSION OF INNOVATION IN THE TOURIST SERVICES SECTOR  

– DEMAND APPROACH 

 

 

Summary 

 

 In today's world of globalization and increased competition in the market of tour-

ist services, the relevance of consumer perception takes on innovative solutions in this 

sector. Knowledge of basic principles and rules surrounding the process of acceptance 

of innovation in the sector of tourism is an important advantage to build an organization 

in the turbulent environment. The purpose of this paper is to present issues related to the 

diffusion of innovation among consumers of tourism services. It is assumed that in the 

era of increased competitiveness of the tourism market, increasing role of innovation in 

consumer decision making, and their diffusion leads to an increase of demand in this 

sector. 
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29  Szerzej na ten temat: I. Tokarski, Koncepcja…, op. cit. 


