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WSTĘP 

Problematyka rynku turystycznego, w tym rynku usług turystycznych, sta-

nowi podstawowy zakres badań teoretycznych oraz empirycznych w obszarze 

turystyki. Główny zakres badań dotyczy nauk ekonomicznych (ekonomii, za-

rządzania, finansów). Należy jednak zauważyć, że problematyka rynku tury-

stycznego posiada wymiar interdyscyplinarny, gdyż zagadnienia te podejmowa-

ne 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 

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 
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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 tury-

stycznego 

1. Produkty turystyczne 

2. Produkt 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. 

Aleksander Panasiuk 



 

WPROWADZENIE W ZAGADNIENIA POPYTU 
TURYSTYCZNEGO 





 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

STEFAN BOSIACKI 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

MOTYWY PRZYJAZDÓW ORAZ WYDATKI TURYSTÓW 

W POZNANIU W 2010 ROKU 

Wprowadzenie 

Polskie miasta od wielu lat przyciągają swymi atrakcjami turystów krajo-

wych i zagranicznych, tworząc dla nich bogatą i zróżnicowaną ofertę usług 

turystycznych i paraturystycznych. Jednak od kilkunastu lat zauważa się w na-

szym kraju tendencje do poszukiwania i tworzenia unikatowych produktów 

w zakresie turystyki miejskiej, takich które pozwoliłyby odróżnić dane miasto 

od miast podobnych charakterem i wielkością. 

Zgodzić się trzeba z opinią, iż „dzisiaj rynek miejscowości turystycznych 

jest tak zatłoczony, że wiele z nich zatraciło swą wyjątkowość. Turyści mogą 

obecnie do woli przebierać w miejskich ofertach turystycznych w poszukiwaniu 

najodpowiedniejszego i najbardziej dostępnego zestawu usług oraz atrakcji. 

Niemal każde miasto stara się bowiem przyciągnąć uwagę potencjalnych zwie-

dzających”
1
. 

Jak słusznie zauważył S. Anholt większość miast posiada szeroki zakres 

obiektów historycznych i kulturalnych, ale brakuje im atrakcji, które rzeczywi-

ście stwarzają atmosferę życia kulturalnego. Atrakcje te powinna charakteryzo-

                                                      

1  L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2008, s. 205. 
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wać taka kreatywność, że same w sobie są oczywistymi i silnymi markami po-

siadającymi własny rynek
2
. 

Powyższe stwierdzenie odnosi się także do polskich miast, które również 

konkurują między sobą na rynku usług turystycznych, przy czym zjawisko to 

jest z roku na rok coraz wyraźniejsze. 

W tej walce o potencjalnych turystów przodują duże aglomeracje miejskie, 

tj.: Kraków, Gdańsk, Warszawa, Poznań czy Wrocław, posiadające bogactwo 

walorów kulturowych i dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i paratury-

styczną. 

Świadomość korzyści wynikających z rozwoju turystyki dla miejsc recep-

cji turystycznej stała się przesłanką wielu inicjatyw mających na celu wykre-

owanie atrakcyjnych produktów turystycznych w oparciu o potencjał turystycz-

ny miejscowości. Wśród działań takich należy m.in. wymienić rewitalizację 

zabytków i całych fragmentów przestrzeni miejskich czy wdrażanie innowacyj-

nych rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak: nowoczesna architektura obiek-

tów noclegowych, galerii handlowych, organizowanie festiwali, koncertów, 

imprez sportowych
3
. 

Do miast podejmujących tego typu inicjatywy należy Poznań, który w Pol-

sce i na świecie postrzegany jest jako znaczący ośrodek targowy, a co się z tym 

wiąże – centrum turystyki biznesowej. 

Władze samorządowe Poznania na początku XXI wieku poczyniły wiele 

działań, których celem jest zmiana turystycznego wizerunku miasta – z ośrodka 

turystyki biznesowej na europejskie centrum turystyki kulturowej. W tym celu 

stworzono między innymi narodowy produkt turystyczny Poznania – „Trakt 

Królewsko-Cesarski w Poznaniu”, który skutecznie wypromowano na między-

narodowym rynku turystycznym poprzez wiele imprez i wydarzeń kulturalnych. 

Systematycznie rewitalizowana jest zabytkowa substancja materialna miasta 

i tworzone nowoczesne atrakcje turystyczne, np. Interaktywne Centrum Historii 

Ostrowa Tumskiego. 

                                                      

2 S. Anholt, Sprawić by przyciągały jak magnes, tłum. Making Cites Magnetic, Simon An-

holt, 2007, www.imp.org.pl. 

3 Por. S. Bosiacki, B. Hołderna-Mielcarek, Potencjał turystyczny Poznania jako podstawa 

kreowania produktów markowych, w: Potencjał turystyczny – zagadnienia podstawowe, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Wydawnic-

two Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 44. 
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Docelowo wyżej wymienione działania i wiele innych przedsięwzięć mają 

uczynić Poznań znaczącym w Europie ośrodkiem turystyki kulturowej, przy 

zachowaniu obecnej pozycji miasta w turystyce biznesowej. 

Aby jednak tak się stało, konieczna jest bardzo wnikliwa znajomość sytu-

acji na lokalnym oraz regionalnym rynku usług turystycznych. Studia nad tury-

styką w aglomeracji poznańskiej winny obejmować kilka istotnych obszarów 

problemowych, tj.: 

– analizę i ocenę popytu na poznańskim rynku usług turystycznych 

i czynników go kształtujących; 

– ocenę poziomu i struktury podejmowanych działań marketingowych 

przez władze samorządowe, branżę turystyczną i inne instytucje wspie-

rające rozwój turystyki w mieście; 

– ocenę wpływu turystyki na przestrzeń miejską oraz rozwój społeczno-

gospodarczy i kulturowy miasta. 

Wymienione zakresy prac badawczych dotyczących obecnego stanu i per-

spektyw rozwoju turystyki w Poznaniu nie wyczerpują innych, zapewne ko-

niecznych analiz i studiów, ale – zdaniem autora niniejszego tekstu – wydają się 

być najważniejsze. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ograniczoną objętość niniejszego opra-

cowania, w artykule omówiony zostanie popytowy aspekt poznańskiego rynku 

usług turystycznych i to jedynie w odniesieniu do niektórych wybranych czyn-

ników wpływających na poziom wydatków turystów w Poznaniu. 

1. Charakterystyka i metodologia badań 

W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych 

w 2010 roku w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Turystyki poznańskiej AWF 

dotyczących przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych do Poznania oraz 

wydatków z nimi związanych. 

Badanie bezpośrednie przeprowadzili przeszkoleni ankieterzy – studenci 

pod nadzorem nauczycieli akademickich poznańskiej AWF. Wywiady bezpo-

średnie wykonano w dwóch losowo dobranych grupach turystów, i tak: 

– wśród turystów krajowych zrealizowano 1130 wywiadów, gdy pierwot-

nie planowano 1110 ankiet; 

– wśród turystów zagranicznych zrealizowano 635 wywiadów. 
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Wywiady przeprowadzono w następujących wersjach językowych: angiel-

skiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej. 

Procentowa proporcja ankiet planowanych do realizacji określona została 

na podstawie danych o liczbie korzystających w 2008 roku z rejestrowanej bazy 

noclegowej w Poznaniu oraz na podstawie liczby udzielonych w tymże roku 

noclegów. 

Ze wspomnianych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynikało, że 

w 2008 roku w Poznaniu zarejestrowano 373 tys. turystów krajowych i 159,5 

tys. turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej
4
, co daje propor-

cje 70:30. Takie też proporcje przyjęto przy ustalaniu liczby ankiet dla dwóch 

grup turystów. 

Wywiady bezpośrednie przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza 

ankietowego przeprowadzono w następujących miejscach i obiektach: 

a) w obiektach noclegowych wykonano 540 wywiadów, po 135 ankiet w każ-

dej z następujących grup hoteli: 

– hotele 5- i 4-gwiazdkowe, 

– hotele 3-gwiazdkowe, 

– hotele 2-gwiazdkowe, 

– hotele 1-gwiazdkowe i pozostałe obiekty. 

Liczba ankiet do realizacji w obiektach noclegowych określona została na 

podstawie danych Instytutu Turystyki z 2008 roku, z których wynikało, że 

32,5% ogólnej liczby turystów odwiedzających Poznań stanowili turyści korzy-

stający z zakwaterowania w rejestrowanej bazie noclegowej; 

b) 350 wywiadów zrealizowano w podstawowych węzłach komunikacyjnych 

miasta, na lotnisku im. H. Wieniawskiego (200 ankiet), na dworcu PKP 

(100 ankiet), na dworcu PKS (50 ankiet); 

c) w wybranych atrakcjach turystycznych: Stary Rynek, Ostrów Tumski, Mu-

zeum Narodowe, Stary Browar – 550 ankiet; 

podczas imprez i wydarzeń przeprowadzono 330 wywiadów; były to na-

stępujące imprezy: POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska 

(24–27.11.2009 r.), Targi BUDMA (19–22.01.2010 r.), Salon Mody  

(2–4.03.2010), Poznań Media Expo (10–12.03.2010 r.), Nauka dla Gospodarki 

(8–11.06.2010 r.), XX Konferencja Samorządu w Polsce (8–9.03.2010 r.). Bli-

                                                      

4 Por. B. Radkowska, Turystyka polska w 2008 roku – wielkie miasta, Instytut Turystyki, 

Warszawa 2009. 
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sko 70 ankiet zrealizowano podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży z Ta-

ize, które odbyło się w Poznaniu w dniach 29.12.–2.01.2010 r. 

Należy podkreślić, iż wszystkie zaprojektowane wersje językowe ankiety 

poddane zostały starannej weryfikacji w trakcie badań pilotażowych przepro-

wadzonych pod koniec 2009 roku, co pozwoliło na korektę semantyczną niektó-

rych pytań oraz poprawę technicznej strony kwestionariuszy
5
. 

Wyniki badań ankietowych poddano statystycznej ocenie z punktu widze-

nia ich reprezentatywności przy zastosowaniu testu Chi-kwadrat. Analiza wy-

kazała, że zebrane dane można generalnie uznać za reprezentatywne dla popu-

lacji turystów odwiedzających Poznań. 

2. Cele przyjazdów turystów do Poznania 

Z corocznych badań Instytutu Turystyki w Warszawie wynika, że do Po-

znania przyjeżdżało w ostatnich latach średnio 0,7-0,8 mln turystów krajowych 

oraz 0,6-0,7 mln turystów zagranicznych
6
. 

Turyści krajowi przyjeżdżają do Poznania w bardzo różnych celach (tabe-

la 1). 

Motywacje przyjazdów turystów krajowych do Poznania były w 2010 roku 

podobne do tych uzyskanych w badaniach w 1999 roku. W 1999 roku turyści 

krajowi przyjeżdżali do Poznania w celu odwiedzenia krewnych lub znajomych 

(30,8% ogółu badanych), w stricte turystycznych celach (23,3%), dla uczestnic-

twa w imprezach targowych (19,3%) oraz w celach zakupowych (15,3% re-

spondentów). W celu uczestnictwa w konferencjach lub kongresach przyjechało 

wówczas 7,2% badanych
7
. 

Porównując powyższe dane z wynikami uzyskanymi w badaniach w 2010 

roku, łatwo zauważyć, iż ranking najbardziej popularnych celów przyjazdów 

turystów krajowych jest dość stabilny. Sumując szeroko rozumiane cele tury-

                                                      

5  Szerzej na temat metodologii omawianych badań w pracy: S. Bosiacki, J. Śniadek, 

B. Hołderna-Mielcarek, K. Majchrzak, Rozwój rynku turystycznego Poznania w latach  

2000–2030, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2011, s. 109–113. 

6 Por. B. Radkowska, Turystyka polska w 2008 roku – wielkie miasta, op. cit. 

7 Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu, red. S. Bosiacki, AWF w Poznaniu, 

Instytut Turystyki, Miasto Poznań, Poznań 2000, s. 49. 
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styczne, stwierdzono, iż w 2010 roku stanowiły one blisko 1/3 ogółu przyjaz-

dów; podobną wielkość stanowią przyjazdy w ramach turystyki biznesowej. 

Tabela 1  

Cele przyjazdów turystów krajowych do Poznania w 2010 roku 

Lp. Cele przyjazdu do Poznania Odpowiedzi respondentów 

  Lb. (%) 

1 udział w targach; 197 15,3 

2 uczestnictwo w kongresie, konferencji; 50 3,9 

3 interesy, sprawy służbowe; 154 12,0 

4 odwiedziny rodziny, znajomych; 196 15,2 

5 zakupy; 130 10,1 

6 leczenie, wizyty u lekarza; 30 2,3 

7 udział w imprezach religijnych; 34 2,6 

8 turystyka (zwiedzanie, wycieczka); 190 14,8 

9 uczestnictwo w imprezie kulturalnej, sportowej; 183 14,2 

10 tranzyt; 21 1,6 

11 impreza motywacyjna; 8 0,6 

12 inne cele, np. kształcenie; 74 5,8 

13 brak odpowiedzi. 19 1,5 

Ogółem 1286 100,0 

Uwaga: respondenci mogli wskazać więcej niż jeden cel. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych z 2010 roku. 

Turyści krajowi odwiedzający Poznań to przede wszystkim osoby, które 

były już w tym mieście. Tylko 1/5 badanych odwiedziła Poznań po raz pierw-

szy. Turyści krajowi planując swój pobyt w Poznaniu korzystają z różnych źró-

deł informacji na temat miasta. 

Jak wykazują dane przytoczone w tabeli 2, wśród licznych źródeł informa-

cji dominującą pozycję uzyskał Internet. To nowoczesne medium zyskało popu-

larność nie tylko wśród konsumentów – turystów, ale także wśród podmiotów 

gospodarczych działających na poznańskim rynku usług turystycznych. 

Uwzględniając fakt, że turyści krajowi przyjeżdżali do aglomeracji po-

znańskiej bardzo często w celu odwiedzin rodziny lub znajomych, a także mając 

na uwadze przytoczoną wcześniej strukturę źródeł informacji, należy odnoto-

wać dominujący sposób organizacji przyjazdów. Aż 73% badanych turystów 

krajowych organizowało swój przyjazd do Poznania samodzielnie, a tylko 5,7% 

pobytów organizowały biura podróży lub organizacje społeczne (głównie reli-



 Motywy przyjazdów oraz wydatki turystów… 17 

gijne w związku z organizacją Spotkania Młodych z Taize). Potwierdza się 

zatem opinia, że polskie biura podróży nastawione są głównie na obsługę seg-

mentu zagranicznej turystyki wyjazdowej, a tylko nieliczne zajmują się obsługą 

turystów, którzy chcieliby zorganizować podróż lub pobyt w polskich miastach. 

Powyższe stwierdzenie odnosi się także do turystów zagranicznych odwiedzają-

cych Poznań. 

Tabela 2  

Źródła informacji wykorzystywane przez turystów krajowych w 2010 roku  

przy organizacji przyjazdów do Poznania 

Lp. Rodzaj źródła informacji Odpowiedzi respondentów 

Lb. (%) 

1 Internet; 650 47,8 

2 organizator podróży i pobytu; 29 2,1 

3 specjalistyczne wydawnictwa turystyczne, np. 

katalogi; 
85 6,2 

4 rodzina, znajomi; 251 18,4 

5 media (TV, radio, prasa); 91 6,7 

6 inne źródła, np. książki historyczne, wystawy; 5 0,4 

7 nie korzystałem z żadnego źródła informacji; 217 15,9 

8 brak odpowiedzi. 34 2,5 

Ogółem  1362 100,0 

Uwaga: respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź, stąd ich suma > 1130. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych z 2010 roku. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w 2010 roku zmniejszył się odse-

tek turystów zagranicznych, dla których podstawowym celem przyjazdu do 

Poznania był udział w imprezach organizowanych na terenach Międzynarodo-

wych Targów Poznańskich (tabela 3). Taki stan rzeczy ma kilka przyczyn. Po 

pierwsze kryzys ekonomiczny zmusił firmy do ograniczenia kosztów uczestnic-

twa w targach. Drugą znaczącą kwestią jest dynamiczny rozwój multimedial-

nych form komunikacji biznesowej, które ograniczają bezpośrednie formy ne-

gocjacji biznesowych. 
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Tabela 3 

Cele przyjazdów turystów zagranicznych do Poznania w latach 1999 i 2010  

Lp. Cele przyjazdów turystów zagranicznych odpowiedzi w roku (%) 

1999 2010 

1 udział w imprezach MTP; 52,0 23,9 

2 turystyka, wypoczynek; 23,2 22,0 

3 odwiedziny krewnych, znajomych; 15,7 23,5 

4 konferencje, kongresy; 13,1 7,1 

5 tranzyt; 5,1 2,2 

6 zakupy; 4,0 9,7 

7 imprezy sportowe; 1,5 2,7 

8 motywy religijne; - 7,7 

9 inne, np. wymiana studencka. 9,6 9,1 

Uwaga: respondenci mogli deklarować więcej niż jeden cel. 

Źródło: dane dla 1999 roku, por. Strategia rozwoju rynku turystycznego…, dane dla 

2010 roku na podstawie badań ankietowych. 

Spośród turystów zagranicznych, którzy w 2010 roku odwiedzili aglome-

rację poznańską, 2/3 organizowało przyjazdy samodzielnie, zaś w przypadku 

16,4% badanych wyjazd organizowały firmy. Z usług biur podróży skorzystało 

8,8% turystów zagranicznych. 

Turyści zagraniczni przybywający do Poznania pochodzą z różnych 

państw, jednak od wielu lat dominują wśród nich obywatele Niemiec (tabela 4). 

Tabela 4 

Turyści zagraniczni odwiedzający Poznań w 2010 roku wg krajów zamieszkania 

Lp. Kraj stałego zamieszkania odpowiedzi respondentów (%) 

1999 2010 

1 Niemcy 32,1 33,6 

2 Wielka Brytania 8,7 19,1 

3 Francja 9,2 4,7 

4 USA 6,6 3,2 

5 Włochy 6,1 2,5 

6 Holandia 9,2 2,2 

7 Inne kraje 28,1 27,4 

Źródło: dane dla 1999 roku, por. Strategia rozwoju rynku turystycznego…, dane dla 

2010 roku na podstawie badań ankietowych. 
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4, w 2010 roku zmniejszył się, 

w porównaniu do roku 1999, odsetek turystów przyjeżdżających do Poznania 

z krajów byłego ZSRR. 

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż z roku na rok wzrasta liczba turystów 

zagranicznych przyjeżdżających w typowych celach turystycznych (zwiedzanie 

miasta, udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp.). Można zatem 

przyjąć, że w perspektywie kilku najbliższych lat uda się rzeczywiście zmienić 

turystyczny wizerunek Poznania – z centrum turystyki biznesowej na centrum 

turystyki kulturowej. 

3. Wydatki turystów w Poznaniu w 2010 roku 

Opisane uprzednio motywy przyjazdów turystów krajowych i zagranicz-

nych do Poznania, a także wybrane formy zakwaterowania, żywienia czy średni 

czas pobytu w tym mieście, to niektóre z czynników wpływających na wyso-

kość wydatków ponoszonych przez turystów w Poznaniu. 

W roku 2010 turyści krajowi podczas pobytu w Poznaniu wydali średnio 

675 złotych w przeliczeniu na osobę. 

Tabela 5  

Poziom średnich wydatków turystów krajowych podczas pobytu w Poznaniu  

w 2010 roku (zł/os.) 

Lp. Średni wydatek (zł/os.) odpowiedzi respondentów 

(%) 

1 do 200 zł 15,2 

2 201–399 zł 26,7 

3 400–599 zł 25,0 

4 600–799 zł 8,2 

5 800–999 zł 5,0 

6 1000–1199 zł 9,7 

7 1200–1399 zł 1,4 

8 1400–1599 zł 2,3 

9 powyżej 1600 zł 6,5 

Ogółem 100,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych z 2010 roku. 
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Porównując dane przytoczone w tabeli 5 z danymi z 1999 roku, można za-

uważyć między nimi istotne podobieństwa. W 1999 roku 72,3% badanych tury-

stów krajowych podczas pobytu w mieście wydało mniej niż 600 złotych na 

osobę. W 2010 roku odsetek osób, które taką kwotę wydały, wyniósł 66,9%. 

W obu badanych latach podobny był także odsetek osób wydających powyżej 

1500 złotych. 

Turyści zagraniczni podczas pobytu w Poznaniu w 2010 roku wydawali 

średnio 503 euro. Poziom tych wydatków był zróżnicowany w zależności od 

charakteru pobytu w mieście. Relatywnie najmniej wydawali turyści odwiedza-

jący rodzinę lub znajomych, najwięcej zaś turyści przyjeżdżający do Poznania 

w celach biznesowych, jednak także w tym segmencie rynku wydatki były 

zróżnicowane (tabela 6). 

Tabela 6 

Wydatki turystów zagranicznych przyjeżdżających w 2010 roku do Poznania  

w celach biznesowych 

Średni wydatek podczas poby-

tu (EUR/os.) 

Odsetek turystów przyjeżdżających 

na imprezy targowe na konferencje, kon-

gresy, w celach han-

dlowych 

do 199 26,8 22,6 

200-399 24,4 25,8 

400-599 31,7 24,2 

600 i więcej 17,1 27,4 

Ogółem 100,0 100,0 

Średni wydatek (EUR/os.)  439,0 534,5 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych z 2010 roku. 

Porównując dane z tabeli 6 z poziomem wydatków turystów zagranicz-

nych z roku 1999, można zauważyć ich wyraźną stabilizację. W 1999 roku aż 

2/3 turystów zagranicznych podczas pobytu w Poznaniu wydało łącznie mniej 

niż 2000 złotych na osobę. Poziom wydatków w 2010 roku jest bardzo podob-

ny
8
. 

                                                      

8 Strategia rozwoju rynku turystycznego…, s. 64. 
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W strukturze wydatków ponoszonych przez turystów zagranicznych domi-

nują wydatki na usługi noclegowe oraz wyżywienie. Niewielkie są natomiast 

wydatki na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz na przejazdy środ-

kami komunikacji publicznej
9
. 

Na podstawie przytoczonych danych należy stwierdzić, że poziom wydat-

ków ponoszonych przez turystów (krajowych i zagranicznych) podczas poby-

tów w Poznaniu jest relatywnie niski w stosunku do oferty turystycznej i paratu-

rystycznej miasta. Jest to zastanawiające, jeśli weźmie się pod uwagę dokonane 

przez turystów oceny jakości poszczególnych rodzajów usług. Turyści krajowi 

i zagraniczni bardzo pozytywnie ocenili jakość usług czasu wolnego w Pozna-

niu (87% ocen bardzo dobrych i dobrych ze strony turystów krajowych 

i odpowiednio 75% takich ocen ze strony turystów zagranicznych). Dobrze 

oceniono także ofertę i jakość usług oferowanych przez obiekty noclegowe 

w Poznaniu, a także profesjonalizm kadr obsługujących turystów. 

Wydaje się, że w przyszłości trzeba podjąć intensywne, nowoczesne dzia-

łania w sferze turystycznej promocji miasta oraz działania na rzecz integracji 

sektora turystycznego po to, aby turysta przyjeżdżający do Poznania zechciał 

przebywać w nim dłużej i był skłonny wydać więcej pieniędzy na zakup usług 

turystycznych i paraturystycznych. 

Uwagi końcowe 

Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego artykułu przedstawiono w nim 

wybrane wyniki specjalnych badań zrealizowanych w 2010 roku na poznańskim 

rynku turystycznym wśród turystów krajowych i zagranicznych. Z badań tych 

wynika, że Poznań stopniowo zmienia swój turystyczny wizerunek, ale niestety 

nadal wydatki turystów w Poznaniu są relatywnie niskie w porównaniu do po-

tencjału turystycznego miasta. 

                                                      

9 Tamże, s. 64. 
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MOTIVES AND EXPENSES ARRIVALS TOURISTS IN POZNAN 

IN 2011 

Summary 

The article presents results of research carried out in 2010 on the Poznan market 

of tourist services, which were the basis to formulate the diagnosis of this market and to 

develop the concept of its development up to 2030. The study focused on the objectives 

of tourist arrivals and their expenditure during the stay in Poznan and the factors that 

influence the level and structure of these expenditures. 

Translated by Stefan Bosiacki 
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WZORCE AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ STUDENTÓW 

TURYSTYKI I REKREACJI W UCZELNI WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO
1
 

Wprowadzenie 

Problematyka aktywności turystycznej stanowi centralny punkt odniesień 

w badaniach nad fenomenem turystyki. Wiedza na temat uwarunkowań, pozio-

mu i struktury aktywności turystycznej społeczeństwa stanowi bowiem podsta-

wowy wyznacznik polityki turystycznej państwa, pełniąc także rolę czynnika 

decydującego o działalności biznesu turystycznego
2
. 

W tematyce badawczej nauk zajmujących się turystyką ważny segment 

stanowi problematyka aktywności młodzieży studenckiej. Badanie uczestnictwa 

studentów w ruchu turystycznym nabiera szczególnego znaczenia w okresie 

przemian społecznych. Przemiany cywilizacyjne i tendencje edukacyjne wywie-

rają bowiem znaczący wpływ na świadomość młodzieży, przekształcając ich 

preferencje dotyczące celów, dążeń i stylów życia. 

                                                      

1 Praca powstała w ramach projektów badań BW.III/29 i DS.177, finansowanych przez 

MNiSW. 

2 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, „Studia 

i Monografie” AWF, nr 56, Kraków 2009, s. 433–434. 
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Prezentowane opracowanie jest próbą dokonania diagnozy aktywności tu-

rystycznej młodzieży studiującej na kierunku turystyka i rekreacja (TiR) na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu (WWFiS) warszawskiej AWF 

w Białej Podlaskiej. Badania podjęto z zamiarem identyfikacji postaw i zacho-

wań turystycznych oraz określenia czynników determinujących uczestnictwo 

studentów w turystyce.  

Materiał źródłowy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzo-

nych w roku akademickim 2011/2012 wśród 186 studentów drugiego stopnia 

TiR.  

„Wzorców” aktywności turystycznej poszukiwano w oparciu o studia po-

równawcze dwóch grup, wyróżnionych spośród respondentów ze względu na 

częstotliwość odbywanych wyjazdów. Grupę pierwszą, nazwaną umownie A, 

stanowili studenci deklarujący uczestnictwo w wyjazdach turystycznych kilka 

razy w roku (N = 114), zaś pozostali – rzadziej podróżujący – stanowili grupę 

B (N = 72). Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat 

i testu t-Studenta, uznając za znaczące różnice na poziomie istotności p < 0,05.  

1. Wyniki badań  

1.1.  Charakterystyka badanych 

Analiza wyróżnionych grup A i B pokazała znaczne podobieństwo 

w strukturze cech charakteryzujących studentów. Wśród badanych nieznacznie 

częściej wystąpili mężczyźni (52%) oraz mieszkańcy miast (64%). Ponad poło-

wa respondentów oceniła swoją sytuację materialną jako przeciętną (53%), zaś 

dalsze 39% – jako dobrą. Badanych nie różnicował także poziom kompetencji 

formalnych mierzonych średnią ocen ze studiów, przy czym większość (37%) 

stanowili studenci ze średnią z przedziału 4,1–4,5. Wśród respondentów domi-

nowali studenci kontynuujący kształcenie na kierunku TiR (ok. 70%), zaś jedy-

nie co piąty z badanych ukończył studia licencjackie na kierunku wychowanie 

fizyczne. Gros badanych nie pracowało zawodowo w czasie studiów (69%). 

1.2.  Motywy wyjazdów turystycznych 

Przy podejmowaniu próby określenia postaw i zachowań turystycznych 

studentów AWF w czasie wolnym niezbędne było ustalenie okoliczności de-
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terminujących uczestnictwo w turystyce. Badano m.in. motywy podróżowania, 

które są czynnikami kształtującymi aktywność turystyczną studentów
3
, zaś ich 

znajomość może stanowić cenną informację, chociażby przy kreowaniu oferty 

turystycznej
4
. 

Analiza zgromadzonego materiału pokazała, że podejmując decyzję o wy-

jeździe, kierowano się zazwyczaj kilkoma przesłankami, przy czym najważniej-

sze okazało się dążenie do zaspokojenia potrzeby wypoczynku i rozrywki 

(średnie ocen powyżej 4,0 w skali 5-punktowej). Ważna była także realizacja 

funkcji poznawczej, nakierowanej na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc 

(3,85). Z kolei najniżej w hierarchii ważności znalazły się: motywy religijne, 

edukacyjne i zdrowotne (średnie ocen poniżej 3,0).  

Przeprowadzona analiza porównawcza pokazała ponadto, że podejmując 

wyjazdy turystyczne, studenci z grupy A (wyższy poziom aktywności tury-

stycznej) bardziej cenili rolę rozrywki, poznania i rekreacji, niż to odnotowano 

wśród przedstawicieli grupy B (różnice istotne statystycznie; p < 0,05). Zostało 

to zobrazowane na rysunku 1. 

1.3.  Oczekiwania studentów wobec oferty turystycznej 

Ważnym etapem procesu decyzyjnego przed podjęciem podróży jest wy-

bór oferty turystycznej. Studentów poproszono zatem o ocenę znaczenia róż-

nych elementów charakteryzujących ofertę w skali 5-punktowej (1 – mało waż-

ne, 5 – bardzo ważne). Według deklaracji badanych, przy podejmowaniu tego 

rodzaju decyzji istotnymi okazały się: cena, walory krajobrazowe i warunki 

klimatyczne, a także zaplecze zapewniające odpowiedni poziom rozrywki 

w czasie pobytu (średnie ocen powyżej 4,0), przy czym ten ostatni element wy-

żej ocenili studenci aktywniej uczestniczący w turystyce (grupa A). Najmniej-

sze znaczenie dla ogółu badanych miały z kolei takie czynniki, jak: odległość 

i walory kulturowe docelowego miejsca wypoczynku (rysunek 2).  

                                                      
3 K. Łopaciński, Aktywność turystyczna polskich studentów w 1988 roku, „Problemy Tury-

styki” 1989, nr 3, s. 14. 

4  E. Szulc-Dąbrowiecka, Preferencje w turystyce wyjazdowej studentów Warszawy (na 

przykładzie zachowań studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji WSTiR), „Turyzm” 2001, 
nr 1, s. 77. 
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* różnice istotne statystycznie; średnie ocen w skali 1–5; 5 – bardzo ważne; p < 0,05 

Rys. 1. Znaczenie wybranych motywów przy podejmowaniu wyjazdów turystycznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

* różnice istotne statystycznie; średnie ocen w skali 1–5; 5 – bardzo ważne; p < 0,05 

Rys. 2. Czynniki rzutujące na wybór oferty turystycznej 

Źródło: opracowanie własne. 
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2. Kierunek i formy uczestnictwa studentów w turystyce 

Przyjmując jako wskaźnik aktywności turystycznej odsetek osób uczestni-

czących w turystyce w stosunku do ogółu badanej populacji
5
, ustalono, że prze-

ciętny poziom uczestnictwa wynosił ok. 99% i jedynie dwóch respondentów 

przyznało, że w ciągu kilku ostatnich lat nie wyjeżdżało w celach turystycz-

nych. Studenci decydowali się głównie na wyjazdy w czasie wakacji letnich 

(93%), organizując je najczęściej prywatnie, wspólnie z grupą znajomych 

(65%). Jedynie co piąty badany korzystał tu z pośrednictwa biura podróży.  

Analiza charakteru i form konsumpcji turystycznej pokazała, że wyraźnie 

większą popularnością cieszyło się podróżowanie po kraju (74% wskazań) niż 

wyjazdy zagraniczne (26%). Obie grupy studentów odbywały podróże tury-

styczne w podobnych kierunkach, przy czym najbardziej atrakcyjną formą spę-

dzania wolnego czasu był wypoczynek nad polskimi jeziorami (43%) i morzem 

(29%). Ponadto blisko co trzeci z badanych jako miejsce docelowe pobytu wy-

bierał góry. Mniejszym zainteresowaniem badanych cieszyły się duże miasta 

(17%).  

3. Inhibitory aktywności turystycznej badanych 

Ze względu na pożądane jak najszersze uczestnictwo społeczeństwa w tu-

rystyce, która oprócz funkcji ekonomicznych pełni także wiele innych ważnych 

funkcji (wypoczynkowe, zdrowotne, wychowawcze itp.), priorytetowym kie-

runkiem w badaniach nad aktywnością turystyczną staje się zjawisko „ekskluzji 

turystycznej”
6
.  

Podjęta próba identyfikacji czynników utrudniających uczestnictwo w tu-

rystyce pokazała, że w przypadku ankietowanych studentów największe zna-

czenie odegrała sytuacja materialna, przy czym konsekwentnie trudności finan-

sowe częściej deklarowali studenci podróżujący rzadziej (grupa B – 90%) niż 

reprezentanci grupy A (69%). Istotnym utrudnieniem dla ponad połowy respon-

dentów był również brak wolnego czasu, sygnalizowany częściej przez studen-

                                                      
5 W. Alejziak, Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wy-

branych krajach, w: Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzy-
staniem na rekreację ruchową i turystykę, AWF, Wrocław 2000, s. 167. 

6 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie..., op. cit., s. 435. 
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tów z grupy A (61% vs. 47%). W mniejszym stopniu poziom konsumpcji tury-

stycznej determinowała sytuacja rodzinna badanych, przy czym częściej doty-

czyło to studentów z grupy B (15% vs. 4%). Ponadto co dziewiąty z ogółu re-

spondentów wskazywał na brak odpowiednio atrakcyjnej oferty turystycznej, 

zaś tylko nieliczni na takie czynniki, jak sytuacja zawodowa czy stan zdrowia 

(rysunek 3).  

 

* różnice istotne statystycznie; p < 0,05 

Rys. 3. Czynniki utrudniające podejmowanie aktywności turystycznej (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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zarobkowej (61%), własne oszczędności (36%) i pochodzące od rodziców (co 

trzeci badany). Deklaracje studentów z grup A i B były w tym przypadku zbież-

ne. 

4. Mobilność turystyczna studenta jako element kompetencji 

zawodowych 

Aktywność turystyczna, będąc istotnym elementem stylu życia współcze-

snego człowieka, stanowi szczególną wartość w przypadku studenta kierunku 

turystyka i rekreacja realizowanego w AWF. Za aktywnym uczestnictwem 

w turystyce studentów uczelni wychowania fizycznego przemawia ich poten-

cjalna rola jako propagatorów i animatorów kultury fizycznej w przyszłych 

środowiskach pracy. Postawy wykształcone w tym zakresie stanowią – obok 

wiedzy i umiejętności – ważny składnik edukacji absolwentów badanego kie-

runku. Podejmując próbę określenia wpływu doświadczeń turystycznych stu-

dentów na kształtowanie i pogłębianie się ich kompetencji zawodowych, usta-

lono, że opinie ankietowanych były w tym względzie zróżnicowane (rysunek 4).  

 

* różnice istotne statystycznie; oceny w skali 1–5; 5 – max; p < 0,05 

Rys. 4. Wpływ doświadczeń turystycznych na kształtowanie się kompetencji zawodo-

wych (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Znacząco silniej rolę tego czynnika zaakcentowali studenci z grupy czę-

ściej podróżujących (A), oceniając doświadczenia turystyczne jako bardzo waż-

ne w procesie kształtowania kompetencji zawodowych (43% vs. 20%; rysu-

nek 4). 

Uwagi końcowe 

Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały wysoki poziom uczestnictwa 

badanych w turystyce, głównie krajowej, przy czym do najczęściej uczęszcza-

nych miejsc należą: jeziora, morze i góry.  

Biorąc pod uwagę zarówno wyniki prezentowanych badań, jak też rezulta-

ty ustaleń wcześniejszych dotyczących uczestnictwa w turystyce studentów 

badanego kierunku, można wnioskować, że turystyka stanowi istotny element 

stylu życia młodzieży studiującej na kierunku turystyka i rekreacja w uczelni 

wychowania fizycznego. Przyjmując ponadto, że udział w ruchu turystycznym 

jest odpowiedzią na chęć realizacji określonych potrzeb kształtujących w kon-

sekwencji motywy podjęcia podróży
7
, można wnioskować, że badani dążą do 

zrealizowania wielu celów związanych najczęściej z wypoczynkiem, rozrywką 

czy poznawaniem świata.  

Przeprowadzone badania pokazały, że nie ma „wzorcowego” doświadcze-

nia turystycznego
8
, bowiem określone zachowania nazywane jako turystyczne 

kształtowane są pod wpływem wielu czynników i okoliczności. Ustalono jed-

nak, że częstotliwość podejmowania tej formy aktywności jest funkcją głównie 

możliwości finansowych badanych i ich „wolnego czasu”, zaś zmienne spo-

łeczno-demograficzne odgrywają tu znacznie mniejszą rolę. Poziomu uczestnic-

twa w turystyce nie różnicowały także średnia ocen i rok studiów. 

Porównując przytaczane rezultaty badań z ustaleniami odnotowanymi 

w materiale z lat 2006/2007
9
, należy stwierdzić, że zarówno poziom aktywności 

turystycznej, preferencje wyjazdowe studentów TiR Wydziału WFiS warszaw-

skiej AWF w Białej Podlaskiej, jak i determinanty uczestnictwa młodzieży 

                                                      
7 R. Seweryn, Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, „Problemy Tury-

styki” 2004, nr 3–4, s. 16–17. 

8 J. Urry, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 14. 

9 K. Buchta, M. Skiert, Aktywność turystyczna studentów uczelni wychowania fizycznego, 

w: Turystyka aktywna i jej rozwój na roztoczu – regionie pogranicza, red. A. Świeca, K. Kała-
mucki, Wyd. Kartpol s.c., Lublin 2006, s. 97–104.  
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w turystyce były w obu okresach podobne. Z kolei próba porównania wyników 

prezentowanych badań z ustaleniami badawczymi nad aktywnością turystyczną 

studentów innych uczelni, mimo znacznych trudności – głównie metodologicz-

nych (zróżnicowane narzędzia badawcze, różne systemy klasyfikacji i typologi-

zacji), pozwoliła na ustalenie pewnych prawidłowości dotyczących przede 

wszystkim: 

– motywów wyjazdów, przy czym do najważniejszych zaliczano: wypo-

czynek i relaks, rozrywkę i zabawę oraz cele poznawcze
10

; 

– sposobów organizacji wyjazdów – najczęściej prywatnie, z grupą przy-

jaciół
11

; 

– kierunków podróży turystycznych, gdzie preferowano popularne regio-

ny Polski (morze, jeziora i góry)
12

; 

– czynników determinujących uczestnictwo w turystyce (sytuacja mate-

rialna, brak czasu, ceny usług turystycznych)
13

. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić szczególne zna-

czenie problematyki uczestnictwa w turystyce studentów uczelni wychowania 

fizycznego. Ukształtowane w trakcie studiów wzorce postaw i zachowań są 

bowiem zwykle kontynuowane przez późniejszego absolwenta, a w konse-

kwencji mają duże szanse na upowszechnianie się w szerszym środowisku spo-

łecznym. Podjęta problematyka wpisuje się także w nurt przypisanych uczelni 

działań zmierzających do poprawy „zatrudnialności” absolwentów, a także 

przygotowania ich do funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce opartej na 

wiedzy. Zgodnie z ustaleniami procesu bolońskiego, szkolnictwo wyższe ma 

przekazywać studentom nie tylko wiedzę teoretyczną umożliwiającą rozumienie 

                                                      
10 J. Rodziewicz-Gruhn i wsp., Aktywność turystyczna studentów Akademii im. Jana Długo-

sza w Częstochowie – badania pilotażowe, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, red. 

D. Umiastowska, Wyd. Promocyjne Albatros, Szczecin 2008, s. 232; E. Szulc-Dąbrowiecka, 
Preferencje w turystyce..., op. cit., s. 77. 

11 E. Szulc-Dąbrowiecka, Preferencje w turystyce..., s. 77. 

12 J. Latosińska, D. Ludwicka, Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykła-

dzie wyższych uczelni w Łodzi, „Turyzm” 2010, nr 1, s. 25; E. Szulc-Dąbrowiecka, Preferencje 
w turystyce..., op. cit., s. 74. 

13 G. Gołembski, B. Hołderna-Mielcarek, A. Niezgoda, P. Szmatuła, Model zachowań tury-

stycznych w czasie wolnym polskiej młodzieży studiującej, „Problemy Turystyki” 2002, nr 1–2, 

s. 75; Z. Pawlak, A. Smoleń, Turystyka w stylu życia wybranych grup społecznych, w: Strategia 

rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla prakty-
ki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, AWF, Warszawa 2006, s. 356. 
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współczesnego świata i umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie dzia-

łalności zawodowej, ale powinno także sprzyjać formowaniu określonych po-

staw społecznych i etycznych
14

. Jedną z możliwości jest kształtowanie postaw 

proturystycznych u studentów kierunku turystyka i rekreacja.  

ACTIVITY PATTERNS OF TOURISM AND RECREATION 

STUDENTS FROM UNIVERSITIES OF PHYSICAL EDUCATION 

Summary 

The model of active relaxation poses new demands for institutions of higher edu-

cation which train tourism and recreation specialists prepared to undertake roles as 

promoters and animators of physical education in their prospective workplaces. 

The aim of the research was to determine the pro-tourism patterns of attitudes and 

behaviour of Tourism and Recreation students of the Faculty of Physical Education and 

Sport (FPES) in Biała Podlaska. The research was conducted by means of a diagnostic 

poll with the use of the random survey technique. 

Results of the analyses indicate a high level of participation of students in tourism, 

mainly in its active form. Students who plan touristic journeys do it generally with the 

focus on relaxation and entertainment. Touristic activities of the respondents are also 

determined by cognitive and economic factors. Students who are active in tourism ap-

preciate a positive role of journeys in the process of moulding their own work expe-

rience. 

Translated by Krystyna Buchta 

 

                                                      
14 M. Wójcicka, Zmiany w szkolnictwie wyższym z procesem bolońskim w tle, „Przegląd So-

cjologiczny” 2009, nr 3, s. 11. 
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WPŁYW SIECI SPOŁECZNYCH NA AKTYWNOŚĆ 

REKREACYJNĄ NA PRZYKŁADZIE ODWIEDZAJĄCYCH 

TORUŃSKĄ BARBARKĘ 

Wprowadzenie 

Postawy i zachowania nabywcze, również te związane z aktywnością tury-

styczną i rekreacją, stanowią problem trudny do jednoznacznego opisania i wy-

jaśnienia. Dzieje się tak na skutek złożoności i nakładania się licznych czynni-

ków kształtujących zarówno potrzeby decydujące o motywacjach, jak i możli-

wości i ograniczenia ich realizacji. Obok wielu zewnętrznych uwarunkowań 

szeroko rozumianej aktywności turystycznej i rekreacyjnej coraz większe zna-

czenie zyskują aspekty społeczne i psychologiczne
1
. 

 
Ze względu na swoją spe-

cyfikę – przede wszystkim niematerialny i bardzo zindywidualizowany charak-

ter – znacznie trudniej oszacować ich wpływ na postawy i zachowania nabyw-

cze. Niezależnie jednak od pojawiających się w tym zakresie obiektywnych 

trudności, zarówno bezpośredniej obserwacji i pomiaru oraz interpretacji uzy-

skanych wyników, ich ranga jest niepodważalna. W publikacjach na ten temat 

                                                      
1
 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wyd. AE, Poznań 2006, s. 70; A. Niezgoda, Czynniki wpływające na postępowanie nabywców 
usług turystycznych, „Rynek Turystyczny” 1999, nr 15–16, s. 14–15. 
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można odnaleźć wiele interesujących rozważań oraz teoretycznych propozycji 

wyjaśniania społecznych i psychologicznych aspektów zachowań
2

. 

Celem niniejszej analizy jest poszerzenie wiedzy na temat społecznych 

czynników decydujących o zachowaniach rekreacyjnych. W podjętym badaniu 

autorki zdecydowały się spojrzeć na problem zachowań rekreacyjnych z per-

spektywy teorii sieci społecznych. Jak wiadomo działają one na wielu pozio-

mach, tworząc „ustrukturyzowany zbiór relacji społecznych między jednostka-

mi”
3
. Relacje te mogą mieć różny charakter poczynając od bardzo silnych 

kształtujących się w gronie rodziny czy przyjaciół, po słabsze więzi społeczne. 

Teoria sieci społecznych z dużym powodzeniem stosowana jest do opisu i in-

terpretacji współczesnych migracji. Wartość omawianej koncepcji wynika 

z faktu, że sieci społeczne w istotnym stopniu kształtują wielkość i dynamikę 

przepływów oraz wpływają na ich kierunki
4
. Stanowią przy tym ważny kanał 

dystrybucji informacji branych pod uwagę w procesie decyzyjnym, który po-

przedza przemieszczenie. Jeśli uwzględnić specyfikę turystyki (w tym rekreacji 

w strefach podmiejskich), której istotą są przepływy ludności w przestrzeni, 

zasadna wydaje się próba przeniesienia koncepcji sieci społecznych na grunt tej 

dyscypliny. Dlatego przyjęto, że zaprezentowana w dużym skrócie teoria może 

dać nowe możliwości interpretacji zachowań związanych z aktywnością tury-

styczną i rekreacyjną. 

W toku kompleksowych badań prowadzonych w strefie rekreacyjnej To-

runia zwrócono uwagę na korzystające z niej grupy w kontekście łączących je 

relacji społecznych. Skłoniło to do postawienia tezy mówiącej o tym, że oto-

czenie społeczne, na które składa się nie tylko najbliższa rodzina, ma (obok 

innych udowodnionych) istotny wpływ na zachowania rekreacyjne konsumenta. 

W ramach sieci dokonuje się przepływ informacji na temat miejsc i możliwości 

                                                      
2 L. Nowak, Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Wyd. AE, Poznań 1995; 

H. Szulce, Wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na zachowania konsumentów, w: Rozwój 

usług turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Gołembski, Wyd. AE, Wrocław 1999; A. Niezgo-

da, Rola motywacji w turystyce, „Rynek Turystyczny” 1999, nr 13–14, s. 16–17; A. Niezgoda, 

Społeczne determinanty popytu turystycznego, „Problemy Turystyki” 2003; nr 1/4, s. 49–59; 

A. Niezgoda, Społeczne i psychologiczne aspekty trendów w popycie turystycznym, „Prac. Nauk. 

AE we Wrocławiu” 2003, z. 1000, s. 231–240; P.L. Pearce, Tourist behaviour: themes and con-
ceptual schemes, Channel View Publications, Clevedon 2005, s. 241. 

3 D. Gurak, F. Cases, Migration networks and the shaping of migration systems, w: „Inter-

national Migration Systems: A Global Approach”, red. M. Kritz, L. Lim, H. Zlotnik, Clarendon 
Press, Oxford 1992. 

4 J. Arango, Explaining migration: a critical view, Blackwell Publishers 2000, UNESCO. 

http://bg.ae.poznan.pl/cgi/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fbgae%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=0&cond=AND&mask=0&F_00=06&V_00=Rynek+Turystyczny+
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spędzania wolnego czasu. Sieć może zatem stymulować aktywność rekreacyjną 

i decydować o jej charakterze.  

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie relacje (rodzinne, towarzyskie) 

zachodzą wśród badanej ludności, ustalono, w jakich grupach respondenci naj-

częściej spędzają czas wolny w strefie rekreacyjnej. Podzielono ich na katego-

rie, co pozwoliło oddzielić wyjazdy indywidualne oraz te, które odbywają się 

w wąskim gronie najbliższej rodziny, od pozostałych. Przyjęto bowiem, że 

w obrębie ostatniej wymienionej grupy może się zaznaczyć poszukiwany aspekt 

wpływu sieci społecznych na zachowania rekreacyjne. Za istotny przejaw tego 

zjawiska potwierdzający przyjętą tezę uznano sam fakt dobrowolnego uczestni-

czenia w wyjazdach rekreacyjnych w grupie szerszej niż najbliższa rodzina.  

Próbując zweryfikować założenie, że sieci społeczne są odpowiedzialne za 

wielkość przepływów (stymulują napływ w danym kierunku i wpływają na jego 

ewentualną zmianę), sprawdzono, jaka jest ich rola w przekazywaniu informa-

cji. Dyfuzja informacji jest bowiem traktowana jako jeden z istotniejszych efek-

tów działania sieci. Uzyskiwana w ten sposób wiedza ma większe znaczenie 

przy podejmowaniu różnych decyzji niż pochodząca z innych źródeł. W tym 

celu zapytano respondentów m.in. o to, skąd dowiedzieli się o istnieniu Barbar-

ki jako strefy rekreacyjnej. 

1. Metodyka i charakterystyka obszaru badań  

Prezentowane poniżej wyniki stanowią tylko fragment szerszych badań 

prowadzonych w toruńskiej Barbarce. Warto w tym miejscu dokonać krótkiej 

charakterystyki tego obszaru. Barbarka stanowi fragment większego kompleksu 

leśnego położonego w północno-wschodniej części miasta. Pomimo tego, że od 

1951 roku znajduje się ona w granicach administracyjnych Torunia, stanowiąc 

część dzielnicy Wrzosy, jest wyraźnie odizolowana od obszaru zabudowy miej-

skiej – leży w odległości ok. 3 km od najbliższych osiedli mieszkaniowych oraz 

ok. 13 km od centrum miasta. Ze względu na znaczne oddalenie zdecydowana 

większość odwiedzających to miejsce korzysta z różnych środków transportu, 

znacznie rzadziej przybywa tu pieszo. Miejsce to cechuje słaba dostępność, jeśli 

chodzi o komunikację miejską. Prowadzi tu jedna linia autobusowa, a stałe bez-

pośrednie połączenie obsługiwane jest tylko w weekendy w okresie od maja do 

końca października. Zdecydowana większość mieszkańców Torunia ma zatem 



36 Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka  

ograniczone możliwości bezpośredniego, a co za tym idzie łatwego i taniego 

dojazdu środkami komunikacji miejskiej. Z tego powodu znaczna część wypo-

czywających na Barbarce wykorzystuje w tym celu własny samochód, przy 

czym pewien problem stanowić może zbyt mała liczba miejsc parkingowych. 

Wyżej należy ocenić rozwój infrastruktury służącej aktywności fizycznej: ob-

szar posiada liczne trasy rowerowe, ponadto w 2011 roku otwarto ścieżkę rowe-

rową łączącą Barbarkę z miastem, stwarzając rowerzystom możliwość bez-

piecznego dotarcia w to miejsce. 

Obszar ten pełnił funkcję rekreacyjną już na przełomie XIX i XX wieku, 

przy czym wyraźny wzrost popularności odnotowano w okresie międzywojen-

nym. Po II wojnie światowej funkcja ta została na długi czas zapomniana, bo-

wiem miejsce to kojarzono przede wszystkim jako cmentarz ofiar terroru hitle-

rowskiego. Dopiero na początku stycznia 2004 roku na mocy umowy zawartej 

pomiędzy Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia” a Prezydentem 

Miasta Torunia powołano do życia Szkołę Leśną na Barbarce. Od tego czasu 

teren Osady Leśnej ulega ciągłym przeobrażeniom. Obecnie stanowi kompleks 

składający się z budynków o funkcji handlowej, noclegowej, edukacyjnej i re-

kreacyjnej, a także rozbudowanego placu zabaw wraz z towarzyszącymi mu 

miejscami do siedzenia na świeżym powietrzu, pełniącymi rolę kawiarni oraz 

polany górnej (miejsce organizacji pikników rodzinnych) i polany dolnej będą-

cej placem do gier zespołowych i przedsięwzięć plenerowych. W kwietniu 2008 

roku zainstalowano tu park linowy. Należy podkreślić, że oferta turystyczno-

rekreacyjna Barbarki jest bardzo szeroka – łącząc walory edukacyjne z wypo-

czynkiem, daje możliwość spędzania wolnego czasu zarówno w sposób aktyw-

ny (trasy rowerowe, ścieżki ekologiczne) lub pasywny (np. odpoczynek przy 

kawie i lodach). Wszystko to sprawia, że zainteresowanie tym miejscem ze 

strony mieszkańców Torunia stale rośnie.  

Adekwatną do charakteru problemu metodykę badań stanowiły wywiady 

kwestionariuszowe. Zbierając opinie respondentów, posłużono się metodą ba-

dania ankietowego w technice PAPI – Paper and Pencil Interview. Wywiady 

kwestionariuszowe przeprowadzono w opisanej powyżej strefie rekreacyjnej 

Torunia, którą wytypowano jako poligon badawczy. Formularz ankiety skon-

struowano w klasyczny sposób, posługując się w przeważającej większości 

pytaniami zamkniętymi z zastosowaniem skali dychotomicznej, nominalnej 

i zmodyfikowanej wersji skali Likerta. Ankietyzację prowadziło kilkunastu 

przeszkolonych ankieterów realizujących zadanie od początku maja do końca 
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czerwca 2010 roku. Badanie właściwe poprzedził pilotaż, który wskazał na 

konieczność przebudowania w dwóch przypadkach skali nominalnej.  

W badaniu, stosując schemat doboru nielosowego, zdecydowano się na 

dobór oparty na dostępności badanych. Należy zaznaczyć, że brak możliwości 

oszacowania liczebności populacji odwiedzających Barbarkę utrudnił określenie 

wielkości próby. Liczba przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych 

była uzależniona od możliwości pozyskania respondentów.  

Łącznie wykonano około 700 ankiet, a po ich weryfikacji z 668 ankiet 

zbudowano bazę danych w programie PASW Statistics, której zawartość pod-

dano dalszej analizie statystycznej. Przebadana próba nie ma w sensie staty-

stycznym reprezentatywnego charakteru, wydaje się jednak, że znaczna liczba 

zebranych opinii daje możliwość ostrożnego wnioskowania i uogólniania wyni-

ków.  

2. Sieci społeczne a preferencje w zakresie sposobu spędzania czasu 

wolnego 

Przystępując do badania wpływu więzi społecznych na aktywność tury-

styczną, warto na wstępie wskazać uwarunkowania, które sprzyjają tworzeniu 

i utrzymywaniu bliskich relacji między członkami danej społeczności (rodziny, 

grupy społecznej). Do czynników takich należy zaliczyć: aktywność zawodową, 

posiadanie dzieci, rozwój zainteresowań i realizację swoich pasji w różnego 

rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach czy nieformalnych grupach. Ważną 

rolę w kształtowaniu ogólnej aktywności (w tym również w zakresie rekreacji 

i turystyki) odgrywa wysokość uzyskiwanego dochodu. Pomimo tego, że ogra-

niczenia finansowe nie są czynnikiem wykluczającym możliwość dużej aktyw-

ności, to swoboda wynikająca z dobrej sytuacji materialnej jest z pewnością 

okolicznością sprzyjającą większej aktywności w zachowaniach rekreacyjnych. 

W odniesieniu do konkretnego przykładu Osady Leśnej Barbarka kwestie te 

wydają się szczególnie ważne ze względu na jej położenie w stosunku do obsza-

ru zabudowanego (obszarów rezydencjalnych) i znaczne utrudnienia w korzy-

staniu z tego kompleksu dla osób niedysponujących własnym środkiem trans-

portu. 

Wśród odwiedzających Barbarkę dominują osoby z wykształceniem wyż-

szym (53%) dobrze sytuowane materialnie (49% uzyskuje dochody powyżej 
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2000 złotych na 1 osobę w gospodarstwie domowym). Te zaskakujące na 

pierwszy rzut oka wyniki łatwo wyjaśnić, uwzględniając fakt, że to ludzie wy-

kształceni są bardziej świadomi znaczenia wypoczynku w życiu człowieka. 

Przekłada się to na potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego w naturalnym 

otoczeniu, które sprzyja dbałości o zdrowie. Relatywnie dobra sytuacja mate-

rialna jest dodatkowym czynnikiem ułatwiającym poszukiwanie atrakcyjnych 

miejsc wypoczynku nie tylko w okresie urlopu, ale również weekendowego 

i codziennego (po pracy lub szkole).  

Istotny wpływ na wybór miejsca wypoczynku i rekreacji mają indywidual-

ne preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu (w tym przypadku 

poza urlopem czy wakacjami). Jak wykazała analiza, zdecydowana większość 

ankietowanych stara się aktywnie spędzać swój czas wolny: 17% chodzi na 

spacery lub rajdy, prawie 15% wyjeżdża poza miasto, 12% deklaruje, że dba 

o kondycję fizyczną lub uprawia sport. Wśród odwiedzających Barbarkę znala-

zły się również osoby, które lubią odpoczywać we własnym domu (ok. 11%). 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że najczęściej wybierano odpo-

wiedź: „spędzam czas ze znajomymi” (19%), akcentując przede wszystkim to, 

„w jakim towarzystwie”, a nie „gdzie” lub „w jaki sposób”, co wskazuje na 

istotną rolę grup społecznych w kształtowaniu indywidualnych zachowań i de-

cyzji nabywczych. 

Powyższe spostrzeżenie potwierdziła analiza odpowiedzi na pytanie: 

„Z kim odwiedza Pan/Pani Barbarkę?”. Jak wskazują zebrane dane, 46% bada-

nych realizowało swoje wyjazdy w gronie najbliższej rodziny: z partnerem 

(16%), z dziećmi (5%) lub całą rodziną (z partnerem i dziećmi 25%). Z kolei na 

towarzystwo znajomych wskazało jeszcze więcej, bo 49% ankietowanych. 

W tej grupie swój czas wolny ze znajomymi, ale bez dzieci spędza 20% bada-

nych, ze znajomymi i z dziećmi – 14% oraz w większej grupie (z bliższą i dal-

szą rodziną i znajomymi) – 15% (rysunek 1). 
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Rys. 1. Skład grupy społecznej, w ramach której respondenci realizowali wyjazdy do 

Osady Leśnej Barbarka 

Źródło: opracowanie własne. 

Znaczenie więzi społecznych w przepływie informacji, a tym samym 

w kształtowaniu zachowań rekreacyjnych, potwierdzono poprzez zbadanie 

skąd/od kogo respondenci po raz pierwszy usłyszeli o Barbarce oraz z jakiego 

źródła uzyskują aktualne informacje dotyczące m.in. organizowanych tu im-

prez. W pierwszym przypadku największą grupę stanowią osoby mieszkające 

w Toruniu i znające Barbarkę od dzieciństwa (40%). Kolejną kategorią są re-

spondenci, którzy po raz pierwszy usłyszeli o Barbarce od znajomych (34%) 

oraz od członka rodziny (16%). Pozostałe źródła informacji, takie jak: telewizja, 

prasa, Internet, wskazywane były przez bardzo niewielką liczbę osób (ok. 3% 

respondentów) (rysunek 2). Dużo większe jest znaczenie mediów (zarówno 

tradycyjnych, jak i Internetu) w zakresie informowania o aktualnej ofercie 

i organizowanych imprezach. Tylko co czwarty ankietowany uzyskał tego typu 

wiedzę od członków swojej rodziny lub znajomych.  
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Rys. 2. Źródła informacji, z których respondenci dowiedzieli się o istnieniu Osady 

Leśnej Barbarka 

Źródło: opracowanie własne. 

Preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu (uwzględniając 

również wielkość i skład grupy) w dużej mierze uzależnione są od cech spo-

łeczno-demograficznych, takich jak: wiek, stan cywilny, wykształcenie i ak-

tywność zawodowa. W gronie ankietowanych wypoczywających na Barbarce 

z rodziną dominowały osoby w wieku 25–34 lat oraz 35–44 lat (łącznie ponad 

80%), przeważnie aktywne zawodowo i dobrze wykształcone. Podobną struktu-

rę wieku stwierdzono w odniesieniu do grupy przebywającej na Barbarce 

w towarzystwie znajomych z dziećmi. A zatem faza cyklu rodziny w znacznym 

stopniu decyduje o składzie grupy, w ramach której zaspokajane są potrzeby 

wypoczynku weekendowego i codziennego. Analiza pozostałych danych po-

zwala na potwierdzenie tego spostrzeżenia (rysunek 3). Wśród spędzających 

czas wolny w towarzystwie znajomych bez dzieci zdecydowanie najwięcej było 

osób młodych do 24 lat (ponad 40%). W grupie osób dojrzałych (powyżej 

44 lat) wraz z wiekiem wyraźnie wzrasta odsetek przyjeżdżających do Leśnej 

Osady tylko w towarzystwie partnera lub indywidualnie.  
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Rys. 3. Wiek a skład grupy społecznej, w której ankietowani spędzali czas wolny  

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi końcowe 

Reasumując uzyskane wyniki, należy podkreślić, że teoria sieci społecz-

nych wydaje się być interesującą i właściwą płaszczyzną odniesienia w bada-

niach postaw i zachowań dotyczących realizacji potrzeby wypoczynku i rekre-

acji. Jak udowodniono, sieci społeczne kształtują aktywność w tym zakresie 

i jej charakter. Empirycznie potwierdzono, że znaczny odsetek respondentów 

spędza wolny czas nie tylko w kręgu najbliższej rodziny, ale także w grupie 

znajomych i dalszej rodziny. Udział obu tych kategorii jest prawie taki sam 

(odpowiednio 46% i 49%). Znaczenie roli sieci społecznych w przekazywaniu 

informacji (a tym samym w kształtowaniu skali i kierunku przemieszczeń lud-

ności) zweryfikowano, szukając odpowiedzi na pytanie: skąd respondenci czer-

pią wiedzę o strefie rekreacyjnej. Po wyłączeniu kategorii osób odwiedzających 

opisywane miejsce od dzieciństwa okazało się, że otoczenie społeczne jest 

głównym kanałem dystrybucji tej informacji. 

Prezentowane w artykule wyniki warto zamknąć kilkoma spostrzeżeniami, 

które otwierają pole do dalszych badań nad kwestią znaczenia powiązań siecio-

wych i wpływem czynników społecznych i psychologicznych na zachowania 

konsumentów.  
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W toku obserwacji terenowych wydzielono kilka odrębnych kategorii osób 

korzystających z atrakcji omawianego obszaru rekreacyjnego. Pierwszą z nich 

są rodziny z dziećmi, wśród których pewną podgrupę stanowią rodziny powią-

zane wzajemnie relacjami towarzyskimi z innymi osobami i rodzinami, co 

wskazuje, że posiadanie dzieci i konieczność opieki nad nimi może być oko-

licznością sprzyjającą kształtowaniu się relacji społecznych, a nie tylko – jakby 

się mogło wydawać – czynnikiem ograniczającym możliwości swobodnego 

decydowania o sposobie spędzania czasu wolnego. 

Druga wyróżniająca się kategoria to osoby odwiedzające Barbarkę bez 

dzieci (około 40% respondentów). W tym przypadku wyraźnie zaznacza się 

podgrupa młodych osób wypoczywających wraz ze znajomymi – około 75% 

z nich ma poniżej 35 lat. Statystycznie niezbyt liczną, jednak interesującą ze 

względu na obserwowane w rekreacji trendy jest podgrupa seniorów, którzy 

odwiedzają strefę rekreacyjną w sposób zorganizowany. Są to osoby w star-

szym wieku zrzeszone w organizacjach promujących aktywność turystyczną 

seniorów. 

Powyższe spostrzeżenia wydają się raz jeszcze potwierdzać rolę środowi-

ska społecznego w zachowaniach rekreantów i skłaniać ku dalszym badaniom 

w tym kierunku. 

THE IMPORTANCE OF SOCIAL NETWORKS IN RECREATION 

ON THE BASIS OF STUDIES OF TOURISTS VISITING 

BARBARKA NEAR TORUN, POLAND 

Summary 

The aim of the presented studies was enriching our knowledge in relation to social 

factors determining leisure activities. From the perspective of recreation, the importance 

of social networks became a central issue. The analysis of data was based on question-

naires, which attempted to discover the amount and intensity of various social relations 

existing between tourists. The results confirmed the thesis which claimed that the choice 

of leisure time activities depends on social networks to a large extent. Networking sti-

mulates recreation and determines the selection of particular activities, besides provid-

ing a channel for exchanging information. 

Translated by Mikołaj Sobociński 
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TRÓJCZYNNIKOWA KONCEPCJA MOTYWACJI 

TURYSTYCZNEJ 

Wprowadzenie 

Zrozumienie motywacji konsumenta – turysty, zwłaszcza jego motywacji 

turystycznej
1
, która w efekcie prowadzi do zakupu produktu turystycznego jest 

zasadniczą przesłanką konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, jak 

również ważną determinantą kształtowania atrakcyjności turystycznej obszaru 

recepcji turystycznej (ORT)
2
. Przyjmując, że kluczowym komponentem licz-

nych teorii motywacyjnych są potrzeby (teoria potrzeb), turystyka może być 

                                                      
1 W licznych badaniach i opracowaniach z zakresu turystyki i rekreacji pojęcie „ motywacja 

aktywności turystycznej” w swej istocie pojmowane jest podobnie, lecz określane w nieco od-

mienny sposób. Przykładowo w pracach autorów zagranicznych często używa się pojęcia „moty-

wacja turystyczna” (tourist motivation, tourism motivation), zob. S. Hudson, Tourism and Hospi-

tality Marketing. A Global Perspective, SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 

2008, s. 43; J. Krippendorf, The Holidaymarkers, Heinemann, London 1987. Podobny termin 

znaleźć można u Winiarskiego i Zdebskiego, zob. R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 52. Inni autorzy dzieł wykorzy-

stanych w artykule posługują się pojęciami: „motywy wyjazdów turystycznych” (K. Przecław-

ski), „motywacja podróży turystycznych” (W.W. Gaworecki) „motywy uczestnictwa w turystyce” 

(V.T.C. Middleton), „czynniki motywujące do podróżowania” (R.W. McIntosh, Ch.R. Goeldner), 

motywacja aktywności turystycznej (R. Winiarski, J. Zdebski) itp. Dla celów dalszych analiz 
pojęcia te potraktowano jako bliskoznaczne. 

2 Wśród wybranych ważniejszych czynników zachowania konsumenta na rynku wymienia 

się: motywację, kulturę, wiek i płeć, pozycję społeczną, styl życia, okres (stopień) życia rodzin-
nego, opinie grup społecznych, por. S. Hudson, Tourism… 
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formą zaspokojenia potrzeb człowieka, podobnie jak wiele innych dziedzin 

ludzkiej aktywności
3
. Może również potrzeby te zaspokajać bezpośrednio

4
. 

Teoretyczną podstawę do traktowania turystyki jako aktywności (aktyw-

ności turystycznej), w której człowiek zaspokaja swoje podstawowe potrzeby 

i potrzeby wyższego rzędu, np. samorealizacji, stanowi koncepcja Maslowa
5
. 

Koncepcja ta jest stale rozbudowywana i poszerzana, a jego teoria potrzeb po-

służyła teoretykom turystyki jako podstawa do klasyfikacji motywów podróży 

czy – szerzej – czynników motywacji turystycznej determinujących popyt tury-

styczny. Kwestie te przedstawiono obszerniej w następnej części artykułu. 

Diagnozując czynniki motywacji, warto przytoczyć niektóre przynajmniej 

definicje motywacji, często powtarzane w licznej już i rozległej literaturze, 

ważne z punktu widzenia planowanych badań. Otóż M. Armstrong wskazuje, że 

motywacja zajmuje się czynnikami wpływającymi na ludzi, by zachowali się 

w określony sposób
6
. W pewnej mierze podobną definicję podaje F. Rheinberg, 

pisząc, że jest to „aktywizujące ukierunkowanie aktualnego aktu życiowego na 

pozytywnie oceniany stan docelowy
7
”. Ta skądinąd zwięzła definicja wymaga 

dodatkowych wyjaśnień. Otóż określenie „aktywizujące ukierunkowanie” czy 

też „pozytywnie oceniany stan docelowy” trzeba rozpatrzyć w wielu znacze-

niach. Dla przykładu można podać, że motywacja to różne stany i zachowania, 

takie jak: chcenie, usiłowanie, pragnienie dążenia do czegoś; może ona również 

oznaczać: unikanie, wzdraganie się, niechęć, obawę przed niepożądanymi zda-

rzeniami, przeżyciami. Stąd, zdaniem autora, motywacja unikania czegoś różni 

się pod wieloma względami od motywacji dążenia do czegoś. Stwierdzenie to 

jest szczególnie ważne i wciąż aktualne w odniesieniu do motywacji turystycz-

nej.  

                                                      
3 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia…, s. 47. 

4 T. Kocowski, Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Ossolineum, Wrocław 1982, 

s. 196–197. 

5 Dla przykładu można podać szeroko zakrojone badania nad motywacją turystyczną prze-

prowadzone w latach 80. ubiegłego wieku, które potwierdziły ów związek jednoznacznie. 

W szczególności wskazano silne powiązania między hierarchią potrzeb a motywacją podróży, 

a nawet zauważono tę relację w przypadku jej namiastki, tj. motywacji studiowania literatury 
podróżniczej. 

6  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 

Biznesu, Kraków 2006, s. 210. 

7 F. Rheinberg, Psychologia motywacji, WAM, Kraków 2006, s. 18. 
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Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego kształtu koncepcji klasyfika-

cji czynników motywacji turystycznej, która stanowi uzupełnienie dotychcza-

sowej teorii, dzięki której problematykę popytu turystycznego można opisać 

w bardziej wiarygodny sposób, w miarę precyzyjnie. Ze względu na ograniczo-

ne ramy artykułu nie podano jej operacjonalizacji, zwłaszcza narzędzi analizy. 

Niemniej jednak może ona w swej istocie zainteresować teoretyków zarządza-

nia turystyką oraz praktyków, a nawet studentów. 

1. Klasyfikacja czynników motywacji turystycznej 

W literaturze podano wiele klasyfikacji rodzajów motywacji mających 

uzasadnienie w teoriach psychologicznych i nie tylko. Jedną z nich jest rozróż-

nienie motywacji na wewnętrzną (intrinsic) i zewnętrzną (extrinsic). Pojęcie 

motywacji wewnętrznej – zwanej również motywacją autoteliczną, endoge-

niczną – stosuje się do takich form aktywności, które są spełniane jedynie ze 

względu na samą czynność. Natomiast pojęcie motywacji zewnętrznej (egzoge-

nicznej, instrumentalnej) odnosi się do aktywności ukierunkowanej na bodziec 

zawarty w celach czy skutkach
8
. 

Aktywność turystyczna może być dla jednostki wartością autoteliczną. 

Zgodnie z teorią W.N. Dembera i R.W.Earla podstawowym wydaje się być 

motyw eksploracji wynikający z ludzkiej ciekawości oraz chęć podporządko-

wania sobie środowiska przyrodniczego. Realizacja tych zamierzeń daje jedno-

stce poczucie kompetencji, doskonalenia się, rozwoju, a tym samym jest źró-

dłem silnych doznań emocjonalnych, oczywiście pozytywnych
9
. 

Przedmiot rozważań ograniczono głównie do czynników zewnętrznych, 

instrumentalnych, zwłaszcza tych, które wzbudzają zainteresowanie z punktu 

widzenia zarządzania marketingowego, odnoszą się do konkretnych działań 

podejmowanych przez przedsiębiorstwo turystyczne, organizacje turystyczne 

czy władzę publiczną. 

Na podstawie teorii potrzeb opracowano wiele interesujących klasyfikacji 

motywów podróży, a następnie determinant motywacji turystycznej. Jedną 

                                                      
8 M. Gange, E. L. Deci, Self-determination theory and work motivation, „Journal of Orga-

nizational Behavior” 26, s. 331 i nast. 

9 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia…, s. 52. 



46 Leszek Kozioł  

z pierwszych przedstawił G.M.S. Dann. Nawiązując do koncepcji Maslowa, 

wyróżnił on dwie grupy czynników motywacyjnych pojmowanych jako deter-

minanty, motywatory ruchu turystycznego (tourism motivators), a mianowicie: 

czynniki skłaniające do aktywności turystycznej (push factors) oraz czynniki 

wpływające na wybór destynacji (pull factors)
10

. Wielokrotnie podkreślał, że 

obie kategorie czynników, tj. czynniki „popychania” (push), jak i czynniki 

„przyciągania” (pull) stanowią podstawę podejmowania decyzji o podróży tury-

stycznej. Z kolei J.M. Crompton podjął próbę rozwinięcia i zoperacjonalizowa-

nia tej koncepcji, wskazując na dziewięć rodzajów motywacji turystycznej, przy 

czym siedem z nich potraktował jako czynniki socjopsychologiczne (push mo-

tives), a dwie jako czynniki „przyciągania” (pull motives)
11

. 

Pierwszą grupę czynników stanowią: ucieczka od otaczającego świata, do-

świadczeń i oceny siebie, relaksu, prestiżu, powrotu, wzmacniania rodzinnych 

więzi, nawiązywania interakcji społecznych. W drugiej grupie wymieniono: 

nowości, nowatorstwo oraz uczenie się. 

R.W. McIntosh i Ch.R. Goeldner wybrali cztery podstawowe czynniki mo-

tywujące do podróżowania, a mianowicie
12

: 

– czynniki fizyczne – związane z wypoczynkiem, uprawianiem sportów, 

odprężającą rozrywką. Redukują one napięcie psychiczne oraz inne do-

legliwości związane z pracą i życiem pozazawodowym poprzez aktyw-

ność fizyczną; 

– czynniki kulturalne – wyrażające się chęcią poznania innych stron świa-

ta, ich folkloru, zabytków, sztuki, religii, tradycji; 

– czynniki interpersonalne – skłaniające do poznania nowych ludzi ich 

sposobów bycia, zachowania, odwiedzenia przyjaciół lub krewnych; 

– czynniki statusu i prestiżu – obejmujące wewnętrzne potrzeby i ogólny 

rozwój osobowości człowieka. Odbycie podróży pozwala na poszerze-

nie wiedzy z różnych dziedzin nauki czy zdobycie uznania w swym 

środowisku. 

                                                      
10 G.M.S. Dann, Anomie, ego-enhancement and tourism, „Annals of Tourism Research” 

1977, nr 4, s. 184–194. 

11 J.L. Crompton, Why people go on pleasure vacation, „Annals of Tourism Research” 

1979, nr 6 (4), s. 408–424. 

12 R.W. McIntosh, Ch.R. Goeldner, Tourism, Principles, Practices, Philosophy, John Wi-

ley&Sons, New York 1986. 
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Dużą popularnością, zwłaszcza wśród ekonomistów, cieszy się koncepcja 

V.T.C. Middletona, który wyróżnił sześć głównych motywów uczestnictwa 

w turystyce
13

:  

– motywy kulturalne, psychologiczne, edukacyjne (np. udział w wydarze-

niach kulturalnych, realizacja własnych zainteresowań, krajoznawstwo); 

– motywy fizjologiczne oraz związane z kulturą fizyczną (chęć wypo-

czynku, relaksu, aktywność turystyczna jako źródło sprawności i zdro-

wia); 

– motywy towarzyskie i etniczne (np. wyjazdy w gronie znajomych, pra-

gnienie poznania miejsc związanych z tradycją rodzinną); 

– motywy związane z zabawą i rozrywką (służą ich zaspokajaniu wszel-

kiego rodzaju parki rozrywki czy imprezy masowe); 

– motywy religijne (np. odwiedzenie miejsc kultu religijnego); 

– motywy związane z pracą (np. tzw. turystyka konferencyjna lub bezpo-

średnio związana z wykonywaną pracą). 

Poglądy W.W. Gaworeckiego dotyczące motywacji turystycznych spro-

wadzają się do podania trzech rodzajów motywów: motywacje społeczne, mo-

tywacje rodzinne lub plemienne, motywacje osobiste lub egoistyczne. Warto 

zwrócić uwagę na pewien ich wspólny aspekt, a mianowicie to, że turystyka 

stała się modą, zwyczajem, „rytuałem naśladownictwa”, który powoduje, że 

podejmujemy określone działania ze względu na istniejące standardy społeczne, 

zwyczaje
14

. Nadto Gaworecki zamieścił propozycję czynników motywacyjnych 

stymulujących, jak i ograniczających odbywanie podróży turystycznych. Uza-

leżniają one podjęcie aktywności turystycznej od spełnienia określonych wa-

runków brzegowych, tj.: zaspokojenia przez jednostkę elementarnych potrzeb, 

posiadania wolnego czasu, mieszkania w środowisku wywierającym określone 

naciski, podlegania negatywnym wpływom rozwoju przemysłowego, zerwania 

kontaktów z naturalnym środowiskiem, podlegania różnym, często sprzecznym 

bodźcom, dysponowania wystarczającymi środkami komunikacji, konieczności 

naśladowania wzorców obowiązujących w środowisku, do którego pragnie na-

leżeć, dostrzeżenia otwierających się możliwości odbywania podróży krajo-

wych i zagranicznych. 

                                                      
13 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warsza-

wa 1996, s. 17. 

14  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, 
s. 122. 
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Jak można zauważyć, część kwestii motywacji turystycznej, zwłaszcza 

pull – factors, dotyczy obszaru recepcji turystycznej, destynacji
15

, często rywa-

lizujących między sobą o turystów. Przez konkurencyjność regionu (ORT, de-

stynacji) rozumie się zdolność przystosowania do zmieniających się warunków, 

zwłaszcza zaś do poprawy pozycji konkurencyjnej we współzawodnictwie mię-

dzy regionami
16

. Przewagę konkurencyjną osiągają te regiony, których produkt 

lub produkty turystyczne w wyższym stopniu w porównaniu z obszarami kon-

kurencyjnymi spełniają oczekiwania i zaspokajają potrzeby nabywców. 

W ostatnich latach pojawiły się nowe koncepcje badania konkurencyjności 

destylacji turystycznej, przy czym szczególne miejsce wśród nich zajmuje mo-

del J.R.B. Ritchiego i G.I. Croucha (rysunek 1). 

W powyższym zintegrowanym modelu konkurencyjności i rozwoju zrów-

noważonego ORT Ritchiego i Croucha wyróżniono pięć grup czynników wyni-

kających zarówno z makrootoczenia, jak i mikrootoczenia, które oddziałują na 

konkurencyjność regionu. W szczególności wymienia się: 

– czynniki wzmacniające i doskonalące; 

– otoczenie dalsze; 

– sytuacja wewnętrzna; 

– kluczowe zasoby i czynniki przyciągające odwiedzających; 

– czynniki i zasoby wspomagające. 

                                                      
15 Obszar recepcji turystycznej oznacza miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny. 

W literaturze anglojęzycznej zagadnienie to określa się mianem destination – definiowanym jako 

miejsce, fragment przestrzeni określone przez faktyczne lub umowne granice (S. Hudson, op. cit., 

s. 390). Destynacje składają się z licznych odpowiednio skomponowanych elementów, przyciąga-

jących odwiedzających do pozostania w nich na dzień lub dłużej; najważniejsze z nich to: atrakcje 

turystyczne, infrastruktura turystyczna wsparta przez podaż usług świadczonych przez różne 

podmioty sektora publicznego i prywatnego, determinanty wynikające z dziedzictwa historyczne-
go i kulturowego, gościnności mieszkańców, atmosfery itp., S. Hudson, Tourism…, s. 391. 

16 Ł. Nawrot, Konkurencyjność regionu turystycznego – ujęcie teoretyczne, w: Gospodarka 

turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006. 
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Rys. 1. Model konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej J.R.B. Ritchiego i G.I. 

Croucha  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Żemła, Konkurencyjność obszaru recep-

cji turystycznej – najważniejsze modele i metody badawcze, „Problemy Tury-

styki” 2006, nr 1–4, s. 28. 

Klasyfikacja ta nasuwa spore wątpliwości, niejasne są również kryteria 

wyodrębniania tych grup, po części nie są one dysjunktywne. Niemniej jednak 

determinanty konkurencyjności ORT wyszczególnione w modelu są ważne, 

stanowią pewną całość – mogą być przedmiotem dalszych badań w kontekście 

wyjaśnienia przyczyn aktywności turystycznej człowieka, a następnie identyfi-

kacji i klasyfikacji czynników motywacji turystycznej. W podanym modelu 

wymieniono strukturę motywacji turystycznych mających kluczowe znaczenie. 

Struktura ta obejmuje dwie grupy motywów, tj. czynniki przyciągające odwie-

dzających i czynniki wspomagające. W pierwszej kategorii wymieniono: 

ukształtowanie terenu i klimat, historię i kulturę, powiązania rynkowe, dostępne 

aktywności, wydarzenia, rozrywkę, superstrukturę. Drugą grupę stanowią: in-

frastruktura, dostępność, udogodnienia, gościnność, przedsiębiorczość. To wła-

śnie te czynniki mogą stanowić dodatkową propozycję klasyfikacji czynników 

motywacji turystycznej. 
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Zidentyfikowane i pokrótce scharakteryzowane motywy, czynniki moty-

wacji turystycznej, podawane w różnych ujęciach klasyfikacyjnych wyodręb-

nione zostały z uwzględnieniem różnych kryteriów. Jednakże dominującym 

kryterium w tym przypadku jest kryterium rodzajowe, a więc rodzaj zaspokaja-

nych potrzeb: indywidualnych lub grup motywów. Najczęściej w swym charak-

terze są to czynniki motywujące do podróżowania, motywatory mające cechy 

stymulant ruchu turystycznego. Mniej miejsca (poza pracami kilku autorów) 

poświęcono na omówienie determinant, czynników zjawiska demotywacji tury-

stycznej posiadających cechy destymulant ruchu turystycznego. 

Podsumowując przedstawione uwagi teoretycznej natury, uznano, że nie-

mal wszystkie wspomniane czynniki są ważne i nie należy ich pomijać w bada-

niach nad motywacją turystyczną. 

2. Zarys koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej 

Oddziaływanie zespołu czynników motywacji turystycznej przedstawiono 

w tabeli 1. Kierunki (wektory) oddziaływania wspomnianych czynników są 

zasadniczo rozbieżne, chociaż mogą one występować równocześnie w danym 

środowisku, destynacji.  

Tabela 1 

 Oddziaływanie czynników motywacji turystycznej 

Czynniki Gdy występują wywołują: Gdy nie występują wywołują 

Motywatory Skłonność, chęć do podjęcia 

aktywności turystycznej 

Brak skłonności, chęci do aktywności 

turystycznej 

Czynniki higieny Brak skłonności do aktywności 

turystycznej 

Negatywne nastawienie, niechęć do 

aktywności turystycznej  

Demotywatory Negatywne nastawienie, niechęć 

do aktywności turystycznej 

Brak negatywnego nastawienia, nie-

chęci do aktywności turystycznej 

Źródło: opracowanie własne.  

Dla celów opracowania klasyfikacji czynników motywacji podróży tury-

stycznych wykorzystano metodę porządkowania liniowego obiektów w wielo-
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wymiarowej przestrzeni cech, zwaną analizą porównawczą
17

. Stosując tę meto-

dę, należy podzielić zbiór przyjętych zmiennych na: stymulanty – zmienne, 

których rosnąca wartość świadczy o wzroście poziomu badanego zjawiska, 

nominanty – zmienne, dla których wartości świadczące o wysokiej wartości 

badanego zjawiska zawierają się w pewnym przedziale oraz destymulanty – 

zmienne, których malejąca wartość świadczy o wzroście poziomu badanego 

zjawiska
18

. Przyjmując, że zmienną diagnostyczną będą w tym przypadku czyn-

niki motywacji turystycznej, jako stymulantę uznano czynniki motywacji okre-

ślane jako motywatory. Nominantę stanowić będą czynniki higieny
19

, denomi-

nantą z kolei będą przeszkody występujące w procesie aktywności turystycznej, 

czyli czynniki demotywacji turystycznej. Jako przykłady motywatorów można 

podać wielkość i jakość walorów przyrodniczych, antropogenicznych (muzea, 

świątynie, zabytki itp.). Za dominanty z kolei można uznać: stopień zagospoda-

rowania turystycznego, jak również dostępność komunikacyjną do regionu oraz 

zapewnienie turystom odpowiedniej mobilności w regionie, a także bezpieczeń-

stwo turystów. Przykładami demotywatorów zaś mogą być takie czynniki, jak: 

poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zagrożenie epidemią groź-

nych chorób, terroryzm. 

W świetle przytoczonych uwag doskonalenie, racjonalizacja systemu mo-

tywacji turystycznej winna obejmować nie tylko identyfikację czynników, ale 

przede wszystkim działania zmierzające do niwelacji demotywatorów (denomi-

nant), optymalizacji czynników higieny (nominant) oraz maksymalizacji moty-

watorów (stymulant) stosownie do możliwości finansowych przeznaczonych na 

                                                      
17 Oryginalną metodę porządkowania liniowego obiektów w wielowymiarowej przestrzeni 

cech, nazwaną wielowymiarową analizą porównawczą zaproponował profesor Z. Hellwig, kie-

rownik Katedry Statystyki w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Metoda ta 

pozwala na ustalenie rankingu obiektów opisanych w wielowymiarowej przestrzeni cech przy 

uwzględnieniu pewnych kryteriów porządkowania. Prof. Hellwig zdefiniował przy tym konieczne 

pojęcia, takie jak: stymulanty i destymulanty, Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej 

do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz asoby i strukturę 
wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, nr 4.  

18 A. Iwasiewicz, Metody statystyczne zarządzania jakością, www.statsoft.pl, s. 17. 

19  Zaprezentowane ujęcie czynników motywacji turystycznej stanowi rozwinięcie dwu-

czynnikowej teorii F. Herzberga. Wystąpił on z tezą mówiącą o tym, że zadowolenie i niezado-

wolenie są wywoływane przez zasadniczo różne czynniki występujące w środowisku pracy. Te 

czynniki, które – gdy występują – powodują zadowolenie, nazwał „motywatorami” (motivators), 

natomiast te, które – gdy nie występują – wywołują niezadowolenie z pracy, nazwał „czynnikami 

higieny” (higienes). W myśl tej teorii istnieje możliwość zwiększenia zadowolenia z pracy nawet 
wtedy, gdy nie zmniejszy się niezadowolenie, podobnie jak w przeciwnym przypadku. 
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rozwój turystyki oraz uwarunkowań prawno-organizacyjnych czy strategii 

przedsiębiorstwa turystycznego.  

Uwagi końcowe 

W zakończeniu prezentacji koncepcji klasyfikacji czynników motywacji 

turystycznej warto dodać, że zamiast identyfikacji i pomiaru wybranych czyn-

ników motywacji (ważnych z punktu widzenia teorii), powinno się w zastoso-

waniu praktycznym badać i rekonstruować w miarę cały proces motywacyjny. 

Nadto, a może przede wszystkim, jeśli koncepcje w dziedzinie motywacji chce 

się nie tylko coraz ściślej precyzować naukowo, ale wykorzystywać je również 

w praktyce, to powinno się mieć do dyspozycji system diagnostyczny, który 

z jednej strony będzie mógł uchwycić istotne składniki (czynniki) procesu mo-

tywacji turystycznej, z drugiej zaś – będzie jednak przejrzysty i zrozumiały. 

Praktyczne rezultaty tych badań mogą stanowić podstawę odpowiedniej prag-

matyki gospodarczej. 

THE CONCEPT OF THE THREE-DIMENSIONAL MOTIVATING 

FACTORS IN THE TOURISM MOTIVATION  

Summary 

The authors of the papers puts forward a thesis according to which tourist motiva-

tion are affected by basically deferent factors which occur in the tourist market place. 

These factors are referred to as motivators, hygiene factors and demotivators. They may 

have a simultaneous impact on humans. The presented concept of the trychotomy of 

motivating factors in the tourist motivation is a creative development of Herzberg‟s 

two-factor theory – the author proposes a more detailed definition of the above factors 

and extends the area of research by including demotivators in the analysis.  

Translated by Leszek Kozioł 
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ŁOWIECTWO JAKO FORMA AKTYWNOŚCI 

W TURYSTYCE WIEJSKIEJ – WYBRANE ASPEKTY 

ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW
1
 

Jeśli ktoś wątpi, iż łowiectwo jest najstarszym zajęciem człowieka głęboko 

tkwiącym w jego kulturze, psychice, jego najzwyklejszą atawistyczną potrzebą, 

niech pokaże choć jedno malowidło naskalne, na którym przedstawiono obiera-

nie marchewki
2
. 

Wprowadzenie 

Rodzaje turystyki, które mogą być realizowane na terenach wiejskich, są 

konsekwencją występowania na tych obszarach zróżnicowanych walorów za-

równo przyrodniczych, jak i kulturowych. Ich obecność pozwala na budowanie 

oferty o wyjątkowym, często unikalnym charakterze. Turystyka wiejska obej-

muje więc aktywności i zajęcia wypoczynkowe związane z uprawianiem m.in.: 

                                                      
1 Artykuł jest zredagowanym fragmentem pracy magisterskiej pt. Łowiectwo jako element 

oferty w turystyce wiejskiej, autor: E. Budych-Tomkowiak, maszynopis Zakład Agroturystyki, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2011. 

2 www.kola.lowiecki.pl/priv/rs/ww/lowpol/index.htm#Polowanie, 12.11.2011. 
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turystyki kwalifikowanej, etnicznej, kulturowej, uzdrowiskowej, pielgrzymko-

wej czy ekoturystyki
3
. 

Na obszarach wiejskich zdominowanych przez gospodarkę leśną możliwy 

jest rozwój niepowtarzalnej formy aktywności, jaką jest łowiectwo
4
. W Polsce  

– będącej w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów (zajmują 

one prawie 30% terytorium kraju) – oferta w tym zakresie realizowana jest za-

równo na obszarach lasów państwowych, jak i na terenach pozostających 

w rękach prywatnych
5
.  

Łowiectwo – obok rybołówstwa i zbieractwa – stanowiło najstarszą formę 

działalności człowieka. Rola i znaczenie łowiectwa zmieniały się w przeciągu 

wieków – od podstawowego sposobu zdobywania przez człowieka mięsa i skór, 

poprzez rozrywkę, aż do czasów współczesnych, kiedy to łowiectwo stało się 

nauką i sposobem gospodarowania populacjami zwierząt dziko żyjących, a tak-

że ich środowiskiem życia, czyli tzw. biotopem
6
. Obecnie łowiectwo jest formą 

ochrony przyrody mającą na celu przede wszystkim dostosowywanie liczebno-

ści populacji zwierząt dziko żyjących do ciągle zmienianego przez człowieka 

środowiska ich występowania
7
.  

Turystyka łowiecka, choć z pozoru agresywna, jest więc formą turystyki 

przyrodniczej
8
 i wpływa na kształtowanie postaw przychylnych środowisku 

naturalnemu poprzez: rozwijanie szacunku dla przyrody i rządzących nią praw, 

                                                      
3 B. Bramwel, B. Lane, Rural tourism and sustainable rural development. Proceeding from 

the second international school of rural development, Channel Viev Books, London 1994, za: 

A. Reichel, O Lowengart, A. Milman, Rural tourism in Israel: service quality and orientation, 

„Tourism Management” 2000, nr 21, s. 451. 

4 A. Brelik, Rozwój turystyki wiejskiej w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Eko-

nomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA XI (6), Olsztyn 2009, s. 17–20. 

5 A.T. Sikora, E. Nybakk, Rural development and forest owner innovativeness in a country 

in transition: Qualitative and quantitative insights from tourism in Poland, Forest Policy and 
Economics (2011), doi:10.1016/j.forpol.201i1.09.003. 

6 Szerzej: W. Przybylski, Łowiectwo. Historia, obyczaje, etyka, kultura, Wydawnictwo Pol-

ski Związek Łowiecki, Warszawa 1998; F. Nüsslein, Wielki poradnik myśliwego, Wydawnictwo 
Świat Książki, Warszawa 2005. 

7
 Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (art.1) łowiectwo jako 

element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowa-

nie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej i rybackiej (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 127, poz. 1066). 

8 P.C. Reynolds, D. Braithwaite, Towards a conceptual framework for wildlife tourism, 

„Tourism Management” 2001, nr 22, s. 34. 
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podnoszenie świadomości w kwestii ochrony środowiska i promowanie przyja-

znych mu działań
9
.  

Podobnie jak w przypadku innych form turystyki, w łowiectwie również 

można mówić o zachowaniach konsumentów rozumianych jako ogół działań 

związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami 

i usługami wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania
10

. 

Mogą one być zdeterminowane czynnikami o charakterze wewnętrznym i ze-

wnętrznym
11

.  

1. Cel i metody badań 

Celem artykułu jest scharakteryzowanie aktywności myśliwych pod 

względem częstotliwości udziału w imprezach łowieckich, sposobu wyboru 

oferty i jej rodzaju. 

W badaniu wzięło udział 60 respondentów będących członkami kół ło-

wieckich z terenu województwa wielkopolskiego. Wybór obszaru badawczego 

był celowy, jest to bowiem drugie województwo w kraju pod względem liczby 

działających kół łowieckich
12

. Realizowane badania miały charakter sondażo-

wy, zostały przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz ankiety. 

1.1.  Wyniki badań 

Wśród osób biorących udział w badaniu 92% stanowili mężczyźni, a 8%  

– kobiety. Wykształcenie wyższe posiadało 41,7% ankietowanych, wykształce-

nie średnie 31,7%, a wykształcenie policealne/pomaturalne 6,7%. Respondenci 

deklarujący wykształcenie zawodowe stanowili 20% ogółu badanych.  

                                                      
9
 R. Ballantyne, J. Packer, L.A. Sutherland, Visitors‟ memories of wildlife tourism: Impli-

cations for the design of powerful interpretive experiences, “Tourism Management” 2011, nr 32, 

s. 771. 

10 J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer Behavior, The Dryden Press, Chi-

cago 1993, s. 4. 

11 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 61–156. 

12 www.pzlow.pl, 12.11.2011. Liczebność kół łowieckich utożsamiana jest z występowa-

niem na danym terenie zwierzyny łownej, a więc jest przejawem jego atrakcyjności dla rozwoju 
turystyki łowieckiej. 
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Wśród badanych najwięcej było osób w przedziale wiekowym 26–35 lat 

(35%) oraz 36–45 lat (28,3%). Mniej liczną grupę stanowili myśliwi mający 

46–55 lat (21,7%). Najmniejszy odsetek stanowili respondenci z grupy 56–60 

lat (8,3%) i powyżej 60. roku życia (6,7%). 

Turystyka łowiecka jest aktywnością, której uprawianie wymaga specjali-

stycznej wiedzy i umiejętności, i wiąże się również z koniecznością spełnienia 

określonych wymogów formalnych. Doświadczenie niezbędne do bycia myśli-

wym zdobywa się też w praktyce. Jest ono czynnikiem wpływającym m.in. na 

sposób wyboru oferty, jej zakres, ale jest także determinantą popytu na dobra 

komplementarne związane z uprawianiem łowiectwa. 

Ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu, można nazwać doświad-

czonymi myśliwymi, gdyż staż prawie 70% z nich wynosił ponad 10 lat (rysu-

nek 1). 

 

Rys. 1. Staż badanych w uprawianiu łowiectwa 

Źródło: badania własne. 

Jednym z podstawowych aspektów charakteryzujących zachowania 

uczestników ruchu turystycznego jest częstotliwość wyjazdów, która świadczy 

o ich zainteresowaniu analizowanym sposobem spędzania czasu. W przypadku 

myśliwych, którzy brali udział w badaniu, można mówić o dużym zaangażowa-

niu w wyjazdy na polowania. Ponad 66% ankietowanych stwierdziło, że wyjaz-

dy te są przynajmniej częste lub nawet bardzo częste.  

13,3
18,3 16,7

25,0 26,7

0
5

10
15
20
25
30

krócej niż 5 lat 5-10 lat 11-15 lat 16-20 lat od ponad 20 
lat

(%
)



 Łowiectwo jako forma aktywności w turystyce wiejskiej… 57 

Warto podkreślić, że zdecydowanie najczęściej ankietowani korzystali 

z wyjazdów jednodniowych (53,3%), a częstotliwość wyboru odpowiedzi spa-

dała wraz z wydłużaniem sugerowanego czasu pobytu (rysunek 2).  

Uzasadnieniem takiego rozkładu odpowiedzi może być fakt, iż na bada-

nym terenie, o czym wspomniano wcześniej, działają 303 koła łowieckie i odle-

głości pomiędzy ich obwodami są na tyle niewielkie, że udział w imprezach na 

terenie innych niż macierzyste kół łowieckich nie wymaga od myśliwych zna-

czącego przemieszczania się, a czas pobytu również ulega skróceniu
13

.  

 

Rys. 2. Najczęstsza długość pobytu badanych na polowaniu 

Źródło: badania własne. 

Czynnikiem wpływającym na długość pobytu na polowaniu mogą być 

również związane z daną imprezą koszty. Zdecydowana większość myśliwych 

biorących udział w badaniu (61,7%) stwierdziła, że wyjazd na polowanie wy-

maga poniesienia kosztów średniej wysokości, dla 30% był to koszt wysoki, 

                                                      
13 Tę próbę wyjaśnienia potwierdzają odpowiedzi dotyczące zainteresowania badanych ko-

rzystaniem z oferty obiektów proponujących turystkę łowiecką na terenie kraju (poza wojewódz-

twem wielkopolskim) – rzadkie korzystanie z niej zadeklarowało 35% ankietowanych, a 48,3% 
nie wyjeżdża wcale poza teren województwa. 
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a tylko 8,3% badanych uznało ich poziom za niski. Ocena ta jest niewątpliwie 

wypadkową dochodów ankietowanych
14

. 

Na wysokość kosztów w znacznym stopniu wpływa cena zaproponowana 

za udział w imprezie łowieckiej. Dla badanej grupy była ona znaczącą determi-

nantą wyboru ofert (rysunek 3). Wśród ankietowanych 45% wskazało cenę jako 

element najważniejszy, ale była ona też ważna dla 31,7% badanych, którzy 

uznali ją za czynnik równie istotny, co położenie i walory przyrodnicze obszaru, 

na którym odbywa się polowanie oraz bytującą w środowisku zwierzynę. 

O tym, że poziom cen za udział w polowaniach jest wysoki może świad-

czyć fakt, że 58,3% respondentów zapytanych o propozycję zmian w dostępnej 

ofercie turystyki łowieckiej wskazało właśnie obniżenie ceny, uznając, że uzy-

skiwana za nią usługa nie jest dla nich satysfakcjonująca. 

 

Rys. 3. Czynniki wpływające na wybór oferty łowieckiej 

Źródło: badania własne. 

                                                      
14

 O tym, że koszty wpływają na zachowania konsumentów w turystyce łowieckiej świad-

czy fakt, że tylko 13% badanych wyjeżdża na polowania za granicę. Ta forma aktywności zare-

zerwowana jest dla zamożniejszej grupy myśliwych, którzy gotowi są zapłacić każdą sumę, aby 

doznać nowych wrażeń oraz poznać kulturę łowiecką innych państw. Silną motywacją do reali-

zowania wyjazdów zagranicznych może być chęć posiadania trofeów gatunków zwierząt niewy-
stępujących w Polsce lub żyjących w kraju, lecz będących pod ochroną. 
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Poszukiwanie informacji o możliwości wzięcia udziału w imprezie ło-

wieckiej wiązało się u ankietowanych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. 

Jak wskazują dane zamieszczone na rysunku 4 najbardziej wartościowym źró-

dłem informacji o ofercie dotyczącej imprez łowieckich były źródła branżowe: 

czasopisma (58,3%) oraz strony internetowe (55%). Na informacjach od przyja-

ciół i znajomych polegało w tej kwestii 36,7% ankietowanych. Korzystanie 

z pozostałych źródeł deklarował zdecydowanie mniejszy odsetek myśliwych. 

Dla 26,7% badanych najważniejszym elementem wpływającym na wybór 

oferty i udział w imprezie była zwierzyna łowna. Do zwierząt łownych zalicza-

ne są gatunki ptaków i ssaków, z których można pozyskać wartościowe mięso 

bądź cenne skóry. Tradycyjny podział łowiecki wyróżnia dwa rodzaje zwierzy-

ny łownej: grubą i płową
15

.  

 

Rys. 4. Wykorzystywane źródła informacji o ofercie łowieckiej 

Źródło: badania własne. 

                                                      
15 R. Stec, Prawo łowieckie. Wybrane aspekty prawno porównawcze, Wydawcy Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, BELLONA, Warszawa 2009, s. 280. 
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Polowanie na każdy z gatunków ma swoja specyfikę, odbywa się w usta-

lonych z góry terminach, wymaga określonych umiejętności i wiąże się z moż-

liwością zdobycia różnych trofeów. Wybór zwierzyny zależy również od rodza-

ju polowania. 

 

Rys. 5. Zwierzęta najczęściej wybierane do polowań 

Źródło: badania własne 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ankietowani byli zainteresowani 

przede wszystkim zwierzyną grubą (rysunek 5). Ustrzelenie jelenia, sarny czy 

dzika wiąże się z określonym prestiżem, zdobyciem pozycji w grupie i uzyska-

niem szczególnie wartościowego trofeum. 

Atrakcyjność i wyjątkowość łowiectwa wynika niewątpliwie ze sposobu 

organizacji polowań i towarzyszącej im atmosfery. Obcowaniu ze zwierzyną 

zawsze towarzyszą silne emocje, każde kolejne spotkanie z określonym gatun-

kiem zwierzęcia różni się od poprzedniego. Myśliwi mają możliwość brania 
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udziału w dwóch rodzajach polowań. Polowania indywidualne polegają na tym, 

że myśliwy poluje sam, bez pomocy innych osób, ale często z pomocą psa my-

śliwskiego. Odbywają się one na podstawie imiennego zezwolenia zwanego 

popularnie odstrzałem
16

. Myśliwi polują indywidualnie na zwierzynę grubą, 

a także na: kaczki, bażanty, kuropatwy, lisy. Nie wolno polować indywidualnie 

na zające. Niezależnie od charakteru tego polowania wymaga ono od myśliwe-

go znajomości terenu i miejsc bytowania zwierzyny w różnych porach dnia 

i roku.  

Bardzo częste wyjazdy na polowania indywidualne zadeklarowało 11,7% 

myśliwych biorących udział w badaniu, natomiast często realizowało je 48,3% 

(rysunek 6).  

 

Rys. 6. Uczestnictwo w polowaniach indywidualnych 

Źródło: badania własne 

Kolejną formą jest polowanie zbiorowe
17

. W Polsce polega ono przede 

wszystkim na współdziałaniu ze sobą grupy myśliwych i naganki. Ten rodzaj 

                                                      
16 H. Okarma, A. Tomek, Łowiectwo, Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków 

2008, s. 410. 

17 Tamże, s. 415. 
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polowań również cieszył się dużym zainteresowaniem wśród myśliwych biorą-

cych udział w badaniu (rysunek 7). We wszystkich takich imprezach organizo-

wanych przez koła łowieckie w ciągu roku uczestniczyło 28,3%, a 43,3% brało 

udział w większości. Ten rodzaj polowania bywa okazją do strzelenia do zwie-

rzyny, która poza okresem jesienno-zimowym skutecznie unika spotkania 

z człowiekiem. Polowania te mają piękną i uroczystą oprawę, wymagają od 

myśliwych doskonałego refleksu i celnego strzału do zwierzyny, która bardzo 

szybko się porusza.  

 

Rys. 7. Uczestnictwo w polowaniach zbiorowych 

Źródło: badania własne. 

Do bardziej uroczystych polowań należą: polowania hubertowskie, wigi-

lijne, sylwestrowe oraz noworoczne
18

.  

                                                      
18 S. Godlewski, Vadamecum myśliwego, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2000, 

s. 79. 
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Rys. 8. Uczestnictwo w okolicznościowych imprezach łowieckich 

Źródło: badania własne. 

O znaczeniu tych niecodziennych imprez świadczy fakt, że regularne 

uczestnictwo w nich deklarowało 46,7% badanych, a zwykle brało w nich 

udział 38,3% ankietowanych (rysunek 8). Mimo iż przebieg polowań okolicz-

nościowych ma charakter symboliczny, to udział w nich jest potwierdzeniem 

przynależności do braci myśliwskiej – jest okazją do spotkań i wymiany do-

świadczeń i poglądów.  

Uwagi końcowe 

Łowiectwo w Polsce nadal pozostaje sztuką, posiada swoją specyficzną 

otoczkę, tradycję i kulturę. Dla większości polskich myśliwych jest ono sposo-

bem na życie, cegiełką włożoną w ochronę dzikiej przyrody, pełną emocji for-

mą obcowania z nią. 

Łowiectwo jest też formą aktywności turystycznej, wiąże się bowiem 

z podejmowaniem decyzji dotyczących czasu i częstotliwości uczestnictwa 

w imprezach łowieckich, sposobem wyboru oferty i jej rodzajem.  
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Myśliwi, którzy wzięli udział w badaniu, z łowiectwem są związani przez 

większość życia, można ich zatem uznać za doświadczonych i świadomych 

klientów. Mimo że oceniają koszty związane w udziałem w polowaniach jako 

wysokie, a czynnik cenowy za główną determinantę skorzystania z oferty, 

uczestniczą aktywnie w organizowanych polowaniach, a wybierając je, korzy-

stają przede wszystkim z porad i źródeł fachowych. 

HUNTING AS A FORM OF ACTIVITY IN RURAL TOURISM 

 – SELECTED ASPECTS OF CONSUMER BEHAVIOR 

Summary 

Hunting is a unique form of activity on rural areas dominated by forestry. The 

same as in case of other forms of tourism, practicing hunting is determined by internal 

and external factors. The aim of article is to characterize the hunters activity of in terms 

of participation frequency in hunting events, the way of choosing the offer and its kind. 

Translated by Magdalena Maćkowiak 
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JANUSZ MAJEWSKI 

MARCIN IDZIK 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA A TYPY 

PSYCHOGRAFICZNE POLAKÓW 

Wprowadzenie 

Na przestrzeni ostatniego półwiecza turystyka stała się ważnym działem 

gospodarki światowej. Na rozwój tej branży wpłynęły zarówno zmiany ekono-

miczne, polityczne i społeczne na świecie, jak również rozwój techniczny uła-

twiający m.in. przemieszczanie się. Postępujące zmiany spowodowały, że moż-

liwość konsumpcji turystycznej dotyczyła coraz szerszej grupy osób, które 

stopniowo realizowały swoje potrzeby na rynku turystycznym. 

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku turystycznym wskazują na po-

trzebę analizy ruchu turystycznego według różnych kryteriów. Do najważniej-

szych można zaliczyć: cel podróży, jej charakter oraz sposób organizacji, 

a także kryteria opisujące uczestników ruchu turystycznego, takie jak: wiek, 

dochód, czy status społeczny
1
. Z punktu widzenia podaży turystycznej charakte-

rystyka uczestników ruchu turystycznego ułatwia dostosowanie oferowanego 

produktu do potrzeb potencjalnych konsumentów. Dotyczy to zarówno sfery 

ilościowej, jak i jakościowej. 

                                                      
1 Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 25–26. 
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Scharakteryzowanie oczekiwań uczestników ruchu turystycznego najczę-

ściej dokonywane jest na podstawie danych dotyczących wieku, wykształcenia, 

dochodu czy miejsca zamieszkania turysty. Kryteria te wykorzystuje w swych 

badaniach m.in. Instytut Turystyki
2
. Także autorzy wykorzystali te kryteria we 

wcześniejszej publikacji
3
. Nie zawsze podział w oparciu o wskazane kryteria 

daje pełną informację. W opracowaniu przedstawiono i wykorzystano segmen-

tacje wyników badań na tzw. grupy psychograficzne. 

Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących aktyw-

ności turystycznej Polaków związanych z wypoczynkiem w okresie letnim 

w 2010 roku w zależności od grupy psychograficznej. Bazę danych do analiz 

uzyskano z agencji badań opinii TNS Pentor. W opracowaniu wykorzystano 

dane pochodzące z badań Omnibus czerwiec 2010 N = 1000 TNS Pentor prze-

prowadzonych na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie mieszkańców kraju. 

Zastosowana w opracowaniu metodyka analiz typologicznych została opraco-

wana przez TNS Pentor. Autorzy dokonali implementacji klasyfikacji typolo-

gicznej do charakterystyki aktywności turystycznej Polaków. Tego typu klasy-

fikacja dotychczas nie była stosowana do wyodrębnienia homogenicznych grup 

konsumentów ze względu na ich zachowania związane z aktywnością tury-

styczną.  

1. Typy psychograficzne Polaków 

W większości analiz badawczych rolę różnicującą konsumentów odgrywa-

ją dane demograficzne. Dane te nie zawsze wystarczająco wyjaśniają preferen-

cje konsumentów. Osoby charakteryzujące się podobnymi danymi demogra-

ficznymi mogą się różnić stylem życia, cechami osobowości czy systemami 

wartości. Uwzględniając te cechy, dokonano segmentacji konsumentów i stwo-

rzono tzw. typy psychograficzne
4
. 

                                                      
2  Wyniki badań można znaleźć na stronach statystycznych Instytutu Turystyki: 

www.intur.com.pl. 

3 Patrz: M. Idzik, J. Majewski, Aktywność turystyczna Polaków w okresie letnim w latach 

1995–2010, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 157, s. 700–711. 

4 www.pentor.pl/pp_o_psychografii.xml. 
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Na podstawie kilkuletnich badań wyselekcjonowano stwierdzenia, w opar-

ciu o które wyodrębniono typy konsumentów o szczególnej konfiguracji postaw 

wobec siebie i innych, świata społecznego i rynku. 

Segmentacja psychograficzna zakłada pragmatyczną wizję konsumenta. 

Przyjęto, że styl jego zachowań rynkowych związany jest z: 

– cechami temperamentalnymi i psychologicznymi; 

– akceptacją pewnych systemów wartości społecznych, światopoglądo-

wych; 

– postawami wobec rynku; 

– zainteresowaniami, które tu rozumiane są jako coś więcej niż hobby, ale 

mniej niż wartości społeczne. 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń TNS Pentor opracowała klasyfi-

kację typologiczna – tzw. psychografię
5
. W oparciu o kilkadziesiąt stwierdzeń 

wyodrębniane zostało sześć typów konsumentów: dojrzali, zdobywcy, sfru-

strowani, swojacy, sceptycy i tradycjonaliści. Kolejność wymienienia po-

rządkuje te typy według ich potencjału rynkowego, zaangażowania w konsump-

cję i jej intensywność. Pomimo, że demografia nie definiuje typu psychogra-

ficznego, to informacje o specyficznych cechach demograficznych poszczegól-

nych typów wzbogacają ich opis. 

Segmentacja pozwala na ukazanie wzajemnych relacji w kilku wymiarach. 

Pierwszy to wymiar różnicujący innowacyjne i poszukiwawcze postawy zdo-

bywców, dojrzałych i sfrustrowanych, a zachowawczymi i tradycyjnymi posta-

wami swojaków i tradycjonalistów. Drugi obszar ukazuje afirmacje siebie 

i świata otaczającego charakterystyczną dla dojrzałych oraz zdobywców i swo-

jaków, a z drugiej strony kontestację świata przez sfrustrowanych (głównie ze 

względu na niespełnione aspiracje konsumpcyjne) oraz tradycjonalistów konte-

stujących zalew obcymi produktami. Trzeci wymiar wskazuje miejsce scepty-

ków, którzy znajdują się w obszarze nonkonformizmu, podczas gdy pozostałe 

grupy są w różnym sensie konformistyczne. 

                                                      
5 www.pentor.pl/pp_o_psychografii.xml. 
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Rys. 1. Udział grup psychograficznych w ogóle badanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnibus czerwiec 2010 N = 1000, Research 

International Pentor. 

Wśród badanych osób największą grupę stanowili zdobywcy (22%). 

Znaczny udział (po ok. 19%) stanowiły także osoby zakwalifikowane do dojrza-

łych i swojaków, natomiast najmniej (10%) było sceptyków (rysunek 1). 

2. Charakterystyka typów psychograficznych
6
 

Wyodrębnione typy psychograficzne charakteryzują się specyficznymi ce-

chami. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych typów. 

Dojrzali. Chętni kontaktom towarzyskim, dynamiczni. Zdecydowanie od-

rzucają populizm. Nie imponuje im konsumpcja na pokaz. Wykazują najsilniej-

sze zmiłowania estetyczne. Cechuje ich też pewna dbałość o to, by być mod-

nym. W zachowaniach na rynku zdecydowanie odrzucają etnocentryzm, nato-

miast cenią jakość i zaufane firmy. Kupują to, co chcą, z rozwagą i nie zapoży-

czają się. Spokojni, pewnie siebie, troszczący się o rodzinę. Dojrzali to grupa 

o najbogatszym stanie posiadania. Częściej niż inni czytają książki, korzystają 

z Internetu, rzadziej oglądają telewizję, ale więcej czasu chcieliby poświęcić na 

                                                      
6 www.pentor.pl/pp_o_psychografii.xml. 
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dbanie o siebie. Najchętniej rozmawiają o książkach i swoich pasjach, hobby, 

chętnie też wspominają. Typ dojrzały to najczęściej osoby powyżej 45. roku 

życia z wykształceniem wyższym, rzadziej średnim, żyjące w dużych miastach. 

Osoby zaliczane do tego typu to przede wszystkim pracownicy umysłowi 

wszystkich szczebli, zwłaszcza wyższych, przedstawiciele wolnych zawodów 

oraz prywatni przedsiębiorcy. 

Zdobywcy. To ludzie, którzy prą do przodu niezależnie od tego, jaki status 

osiągnęli. Najczęściej są u progu kariery. Nastawieni na kontakt z innymi, ale 

zważający na ich opinię o sobie. Cenią sobie emocje, ryzyko, walkę, ale w ra-

mach reguł obecnego ładu, a zatem odrzucający egalitaryzm i ksenofobię. Ce-

chuje ich największa tolerancja obyczajowa oraz pewna doza zainteresowań 

kulturalnych, estetycznych. Typ najbardziej dynamiczny, otwarty, ale jednocze-

śnie najbardziej konsumpcyjnie nastawiony. Zdobywcy najsilniej ze wszystkich 

sterowani są przez trendy mody, cenią markowe produkty wysokiej jakości. Są 

materialistyczni, ich ulubionymi tematami rozmów są pieniądze i samochody, 

telefony komórkowe, komputery itp. Zdobywcy to najczęściej młodzi ludzie do 

35. roku życia legitymujący się wykształceniem ponadpodstawowym, zwłasz-

cza średnim. Nieźle zarabiają lub pochodzą z zamożniejszych rodzin. Są to 

przede wszystkim pracownicy umysłowi, prywatni przedsiębiorcy oraz przed-

stawiciele wolnych zawodów. 

Sceptycy. Zdystansowani wobec tego, co jest modne. Nie są entuzjastami, 

ale też nie są kontestatorami otaczającej ich rzeczywistości. Niechętni kontak-

tom z wieloma ludźmi, mający za nic opinię innych o sobie, poszukują spokoju, 

unikają adrenaliny. W stosunku do otaczającego świata przejawiają, niezależ-

ność, indywidualizm. Obce im są wszelkie ideologiczne skrajności. Wykazują 

brak zainteresowania modą. Na rynku kupują rozważnie. Stan posiadania scep-

tyków zbliżony jest do średniej. Dość często leniuchują lub wyjeżdżają na wy-

cieczki za miasto. Najbardziej ze wszystkich chcieliby jeszcze częściej wyjeż-

dżać na wycieczki za miasto. Wśród sceptyków jest więcej mężczyzn, przeważ-

nie w wieku powyżej 45 lat. Ten typ nie wyróżnia żaden rodzaj wykształcenia, 

grupa zawodowa czy też zasobność portfela. 

Swojacy. Nie mający żadnej idei przewodniej, ale zorientowani na kon-

kretne codzienne cele. Pełni rezerwy wobec urynkowionego świata. Lubią sa-

memu coś zrobić – ważne żeby było zgodne z ich gustem, natomiast nie musi 

być modne. W zachowaniach rynkowych są roztropni, pewni siebie, nie kupują 

na pokaz. Pod względem posiadania dóbr trwałych należą do przeciętnych, ale 
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są częściej niż inne typy psychograficzne właścicielami domu jednorodzinnego. 

Swojacy czytają gazety, rozmawiają z rodziną, pracują na działce. Swojakami 

są najczęściej osoby w wielu 45-65 lat, o średnich dochodach, raczej mieszkań-

cy wsi i mniejszych miast.  

Sfrustrowani. Są wyznawcami konsumpcyjnego stylu życia znajdującymi 

się w skrajnym rozziewie między ogromnymi aspiracjami konsumpcyjnymi, 

a bardzo ograniczonymi możliwościami ich zaspokojenia – stąd rebelianckie 

postawy, deklarowany nonkonformizm. Swą skromną pozycję chcieliby rekom-

pensować ostentacyjną konsumpcją. Skłonni do zapożyczania się dla posiadania 

przedmiotów, które w ich mniemaniu są symbolami statusu. Podatni na rekla-

my, zważający na trendy mody. Często leniuchują, ale nie marzą o czymś co 

chcieliby robić częściej w czasie wolnym. Do tego typu częściej zaliczają się 

mężczyźni do 35. roku życia. Sfrustrowani rzadziej posiadają komputer, ale 

posiadanie telefonów komórkowych i samochodów w tej grupie jest na pozio-

mie średniej krajowej. 

Tradycjonaliści. Wyróżniają się bardzo tradycjonalistycznym systemem 

wartości opartym o skrajny rygoryzm moralny. Najsilniej ze wszystkich unikają 

emocji, niechętni są kontaktom towarzyskim. Zdecydowanie odrzucają kon-

sumpcję na pokaz, aktualną modę, nie wykazują zainteresowań kulturalnych. 

Cechuje ich silny etnocentryzm konsumencki, brak zainteresowania produktami 

markowymi. Dodatkowym przejawem ich alienacji rynkowej jest skłonność do 

samowystarczalności – wolą raczej samemu coś zrobić niż kupić. Oglądają 

telewizję, czytają gazety, rozmawiają z rodziną, spotykają się z krewnymi, zna-

jomymi, pracują na działce i te zajęcia uważają za najbardziej atrakcyjne w 

czasie wolnym. Posiadają najmniej samochodów, telefonów komórkowych 

i komputerów. Posiadają natomiast więcej domów jednorodzinnych. Wśród 

tradycjonalistów zdecydowanie więcej jest kobiet. Im niższe wykształcenie, im 

starsi, im niższe dochody, im mniejsza miejscowość, tym powszechniej poja-

wiają się tradycjonaliści.  

3. Plany wakacyjne Polaków w 2010 roku a ich typy psychograficzne 

W 2010 roku niespełna 30% Polaków planowało wyjazd wakacyjny 

w trakcie urlopu. Kolejne 15% badanych planowało wziąć urlop, lecz nie wy-
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jeżdżać. Natomiast największa grupa – ponad 40% respondentów – w okresie 

letnim nie planowało urlopu (rysunek 2). 

 

Rys. 2. Plany wakacyjne Polaków w 2010 roku w zależności od grupy  

psychograficznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnibus czerwiec 2010 N = 1000, op. cit. 

Najczęściej, bo ponad 40% osób w danej grupie, wyjazd planowały osoby 

zaliczane do zdobywców i dojrzałych, czyli grupy o najwyższym statusie mate-

rialnym, zaś najrzadziej (7%) tradycjonaliści. Grupą o większym niż średnia 

udziale osób planujących wyjazd byli sfrustrowani, którzy w ten sposób chcą 

poprawić swoją pozycję. 

W przypadku osób nieplanujących letniego urlopu sytuacja była odwrotna. 

W przypadku tradycjonalistów i sceptyków najwięcej, bo ponad połowa osób 

planowała nie brać urlopu w tym okresie, zaś w przypadku dojrzałych i zdo-

bywców wskaźnik ten wynosił ok. 30%. Natomiast we wszystkich grupach 

odsetek osób, które zamierzały wziąć urlop, ale nie wyjeżdżać był podobny 

i oscylował wokół 15%. 
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Rys. 3. Wakacyjne plany osób niewyjeżdżających na wakacje w 2010 roku w zależno-

ści od grupy psychograficznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnibus czerwiec 2010 N = 1000, op. cit. 

Osoby, które nie planowały wyjazdu wakacyjnego najczęściej zamierzały 

ten czas spędzić w domu (ponad 60%). Po kilkanaście procent badanych dzieli-

ło czas między dom a działkę lub organizowało krótkie wyjazdy poza miasto. 

W sposób bierny w domu czas spędzali najczęściej tradycjonaliści, zaś najrza-

dziej dojrzali. Odwrotna sytuacja występowała w przypadku uczestnictwa 

w krótkich wypadach poza miasto, w których uczestniczyło niemal 25% dojrza-

łych, 20% zdobywców, a tylko 7% tradycjonalistów. Z kolei wypoczynek na 

działce najczęściej wybierali dojrzali i swojacy (po ponad 18%), zaś najrzadziej 

zdobywcy (rysunek 3). 

Osoby planujące wyjazd wakacyjny w 2010 roku najczęściej planowały 

wyjazd nad morze (33%), lub za granicę (21%). Po około 16% badanych pla-

nowało wyjazd w góry lub nad jeziora, po około 7–8% w inne części kraju lub 

jeszcze nie wybrało miejsca wypoczynku (rysunek 4). Wyłączając tradycjonali-

stów, można zauważyć, że w pozostałych grupach najczęstszym kierunkiem 

wyjazdu było morze. Ten kierunek najczęściej wybierali dojrzali (niemal 40%) 

i zdobywcy (32%). Stosunkowo często osoby z tych grup wybierały także wy-

jazdy nad jeziora. Z kolei wyjazdy zagraniczne miały największy udział wśród 
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miejsc spędzania wakacji przez tradycjonalistów (co wynika z niewielkiej licz-

by osób w tej grupie, które w ogóle korzystają z wyjazdów wakacyjnych). Wy-

jazdy stanowiły ponad 20% wyjazdów planowanych przez dojrzałych, swoja-

ków i sceptyków. Dwie ostatnie grupy charakteryzowały się najwyższym, bo 

ponad 10% udziałem osób, które nie wybrały miejsca wyjazdu wakacyjnego. 

 

Rys. 4. Planowane kierunki wyjazdów wakacyjnych w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnibus czerwiec 2010 N = 1000, op. cit. 

Ważnym elementem wyjazdu jest sposób jego organizacji. Większość (po-

nad 80%) wyjazdów wakacyjnych była organizowana samodzielnie. Dotyczyło 

to wszystkich grup psychograficznych (rysunek 5). 
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Rys. 5. Sposób organizacji wyjazdu wakacyjnego w 2010 roku w zależności od grupy 

psychograficznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnibus czerwiec 2010 N = 1000, op. cit. 

W największym stopniu wyjazdy samodzielnie organizowali dojrzali 

i zdobywcy, zaś tradycjonaliści odznaczali się najniższym odsetkiem wyjazdów 

organizowanych w ten sposób. Może to wynikać z tego, że w grupie tej odno-

towano najwyższy udział wyjazdów zagranicznych, a przy organizacji tego typu 

wyjazdów najczęściej korzysta się z pomocy biur podróży. W przypadku tej 

grupy stwierdzenie to jest nieprawdziwe, gdyż tradycjonaliści charakteryzowali 

się największym udziałem wyjazdów krajowych organizowanych przez biura 

podróży (rysunek 6). Przyczyną takiego stanu może być niska zaradność życio-

wa osób z tej grupy. 

Badani korzystali z pośrednictwa biur podróży głównie w przypadków wy-

jazdów zagranicznych (86%). Dojrzali w przypadku wyjazdów krajowych 

w ogóle nie korzystali z oferty biur podróży. Poza tradycjonalistami, w pozosta-

łych grupach udział wyjazdów zagranicznych organizowanych przez biura po-

dróży w ogóle wyjazdów organizowanych przez te przedsiębiorstwa przekraczał 
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Rys. 6. Kierunki wyjazdów organizowanych przez biura podróży w 2010 roku w za-

leżności od grupy psychograficznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnibus czerwiec 2010 N = 1000, op. cit. 

Wyjazdy wakacyjne w Polsce skupiają się w dwóch miesiącach: lipcu 

i sierpniu. Niemal 90% wyjazdów odbywa się w tych miesiącach, przy czym 

poza dojrzałymi i tradycjonalistami osoby z pozostałych grup częściej korzysta-

ły z wyjazdów lipcowych (tabela 1). Tradycjonaliści częściej niż pozostali de-

cydowali się na wyjazd w czerwcu lub we wrześniu, co może wiązać się z niż-

szymi kosztami wypoczynku w tych miesiącach. 

Wśród wyjazdów wakacyjnych najczęściej planowane są wyjazdy tygo-

dniowe (ok. 40%). Wyjazdy o długości między 8 a 13 dni oraz wyjazdy 

2-tygodniowe i dłuższe stanowiły po ponad 25% planowanych wyjazdów (ry-

sunek 7). 
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Tabela 1 

Termin głównego planowanego wyjazdu wakacyjnego w 2010 roku w zależności od 

grupy psychograficznej 

Miesiąc 
Ogó

łem 

Grupa typograficzna* 

Dojrzali 
Zdo-

bywcy 

Scep-

tycy 

Swoja-

cy 
Sfrustrowani 

Tradycjona-

liści 

Czerwiec 5,4 5,3 5,5 8,3 7,3 2,1 10,0 

Lipiec 56,6 48,7 63,7 62,5 61,0 58,3 50,0 

Sierpień 42,8 59,2 36,3 37,5 41,5 35,4 60,0 

Wrzesień 9,4 13,2 8,8 0,0 7,3 10,4 20,0 

* suma wartości dla poszczególnych grup przekracza 100% ponieważ respondenci 

wskazywali wyjazdy na przełomie miesięcy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnibus czerwiec 2010 N = 1000, op. cit. 

 

Rys. 7. Długość pobytu wakacyjnego w 2010 roku w zależności od grupy psychogra-

ficznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Omnibus czerwiec 2010 N = 1000, op. cit. 

Wyjazdy tygodniowe najczęściej planowali sceptycy i tradycjonaliści. Ich 
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wyższym udziałem wyjazdów od 8 do 13 dni charakteryzowali się sceptycy, zaś 

długie wyjazdy najczęściej wybierali swojacy. 

Krótkie 2-3 dniowe wyjazdy stanowiły poniżej 3% ogółu planowanych 

wyjazdów, a wybierali je przede wszystkim tradycjonaliści (rysunek 7), co mo-

gło wynikać z przyczyn finansowych. 

Uwagi końcowe 

W badaniach uczestników ruchu turystycznego do ich charakterystyki naj-

częściej wykorzystywane są dane demograficzne. Często nie niosą one wystar-

czającej informacji, gdyż wyodrębnione w ten sposób grupy są zróżnicowane. 

Do wyodrębnienia grup osób o zbliżonych cechach można wykorzystać seg-

mentację psychograficzną. Może ona być pomocna np. w określeniu grupy do-

celowej, do której należy kierować ofertę handlową. 

Badane osoby podzielono na sześć typów psychograficznych: dojrzali, 

zdobywcy, sfrustrowani, swojacy, sceptycy i tradycjonaliści, przy czym kolej-

ność wymienienia porządkuje je według potencjału rynkowego.  

Dojrzali i zdobywcy na rynku dokonują najintensywniejszych zakupów, 

także na rynku turystycznym. Grupy te odznaczały się największym (ponad 

40%) odsetkiem osób, które w 2010 roku planowały wyjazd w okresie letnim. 

Także te grupy, obok swojaków, charakteryzowały się największym liczbą wy-

jazdów wakacyjnych powyżej tygodnia. Wskazuje to na duży potencjał tych 

grup w zakupie produktów turystycznych, zaś ich charakterystyka może być 

pomocna w opracowaniu produktu, który możliwie najlepiej zaspokoi potrzeby 

turystów należących do tych grup psychograficznych. 

Najmniej aktywni na rynku turystycznym byli tradycjonaliści, jedynie 7% 

z nich planowała wyjazd wakacyjny. W przypadku tej grupy przeważały (ponad 

60%) wjazdy krótkie – do tygodnia. Wskazuje to na niewielkie możliwości 

zakupu produktów turystycznych, a tworzona dla tej grupy oferta powinna moż-

liwie dostępna cenowo. 

Przedstawione wyniki badań wskazują na zróżnicowanie działania po-

szczególnych grup na rynku turystycznym. Charakterystyka grup psychogra-

ficznych wydaje się być pomocna we wskazaniu możliwości dostosowania ofer-

ty do potrzeb konkretnej grupy konsumentów. 
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TOURISM ACTIVITY ACCORDING TO THE TYPE OF 

PSYCHOGRAPHIC OF POLES 

Summary 

In the article were presented differentiation of tourism activity of Poles from June 

to September in 2010. The differentiating factor was the type of psychographic. There 

was isolated six type of psychographic: mature, winners, sceptics, home hearth, fru-

strated and traditionalist. The characteristics of each psychographic group were made. 

In selected group number of people planning summer holiday oscillated from 7% 

(traditionalist) to over 40% (mature and winners).  

Translated by Janusz Majewski 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

KAZIMIERZ MROZOWICZ 

PIOTR HALEMBA 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

ANNA WINIARZ 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 

ANALIZA POPYTU TURYSTYCZNEGO NA 

PRZYKŁADZIE BADAŃ KONSUMENTÓW PRODUKTU 

TURYSTYCZNEGO ROZTOCZA ZACHODNIEGO 

Wprowadzenie 

Wyłonienie elementów warunkujących decyzje konsumenckie jest wycin-

kiem bardziej ogólnego metodologicznie działania, którego przedmiotem staje 

się skonstruowanie metod diagnozowania i – co za tym idzie – prognozowania 

zachowań ludzkich przebiegających w określonych warunkach oraz segmentach 

rynku turystycznego. 

Autorzy artykułu są świadomi ograniczeń w formułowaniu ostatecznych 

opinii na temat wzajemnych relacji pomiędzy uwarunkowaniami zachowań 

konsumenckich w turystyce a nieogarnioną rzeszą rozmaitych zachowań czło-

wieka w społecznej przestrzeni jego egzystencji. Z tego względu należy zazna-

czyć, że wszelkie empirycznie nie do końca wyjaśnione, wątpliwe czy wręcz 

problematyczne wnioski powstały implicite jako rezultat dedukcji.  
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1. Produkt marketingowy jako determinanta motywów i postaw 

turystycznych 

W myśl teorii marketingu produktem jest wszystko, co stanowi przedmiot 

rynkowej wymiany. Produkt bywa też definiowany jako oferta czy propozycja 

sprzedawcy weryfikowana przez rynek. Produktem może być przedmiot, usłu-

ga, miejsce, organizacja lub idea. Niektórzy autorzy jako synonimów terminu: 

„produkt” używają też takich określeń, jak: „pakiet wartości” i „wiązka korzy-

ści”
1
. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź 

idea
2
. Jak zauważa Musiałkiewicz „(…) produktem jest wszystko, co zapewnia 

konsumentom osiąganie korzyści czy też przyjemności wynikających z użytko-

wania. Tak rozumiany produkt oznacza naturalnie, że produktem jest nie tylko 

dobro materialne, lecz także usługa”
3
. 

Zgadza się to z podejściem Gołembskiego, według którego produktem tu-

rystycznym są wszelkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wy-

jazdem poza miejsce stałego zamieszkania i to zarówno przed rozpoczęciem 

podróży, w jej trakcie, jak i w czasie pobytu poza rodzinną miejscowością
4
. 

Przez pojęcie dobro turystyczne należy rozumieć dobro lub zespół dóbr 

danych przez naturę, historię lub działalność ludzką, na które występuje popyt 

turystyczny. W strukturze dóbr turystycznych występują dobra naturalne i pro-

dukty pracy ludzkiej. Punktem wyjścia dla projektowania produktu są przede 

wszystkim motywacje podróży. Identyfikacja motywów dowodzi, że ludzie 

podróżując, pragną zaspokoić określone potrzeby
5
. 

Zestaw usług turystycznych służących zaspokojeniu kompleksowych po-

trzeb nazywa się „pakietem usług” (service package). Pakiet usługowy bywa 

kombinacją dwóch (np. hotel i wyżywienie, przejazd i nocleg) lub więcej ele-

                                                      
1 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 97. 

2 M. Zajączkowski, Marketing mix. Produkt i cena, Wydawnictwo Lega, Szczecin 2005, 
s. 126. 

3 J. Musiałkiewicz, Marketing, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 1996, s. 80. 

4 G. Gołembski, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych, w: Przedsiębiorstwo tury-

styczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, 

M. Olszewski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 28; G. Gołembski, 

Przedsiębiorstwo turystyczne w Polsce, Warszawa 1979, s. 22.  

5 A. Panasiuk, Produkt turystyczny Polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2003, s. 41. 
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mentów oferowanych przez sprzedawcę jako jeden produkt po określonej cenie. 

W skład pakietu wieloskładnikowego (multicomponent package, all-intclusive 

package) mogą wchodzić przykładowo: jedna lub kilka usług przewozowych 

(przelot samolotem, przejazd pociągiem, autokarem, statkiem), noclegi, posiłki, 

atrakcje (zwiedzanie zabytków, muzeów, centrum handlu i rozrywki, programy 

krajoznawcze i inne) oraz usługi dodatkowe (przewóz i dostawa bagażu, usługi 

przewodnickie, opieka medyczna, zniżkowe bilety wstępów itp.). Pakiety nie 

wyczerpują oczywiście oferty firmy, ponieważ wielu sprzedawców wychodzi 

z założenia, że turysta pragnie zróżnicować swój pobyt w miejscach przezna-

czenia, a w związku z tym należy zapewnić mu możliwość samodzielnego za-

kupu różnych usług uzupełniających
6
. 

Z punktu widzenia potencjalnego klienta rozważającego dowolną formę 

podróży produkt może być zdefiniowany jako pakiet składników materialnych 

i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzania czasu w miejscu doce-

lowym
7
. 

2. Strategia produktu w kształtowaniu potrzeb i zachowań 

konsumenckich 

Politykę produktu można rozpatrywać i prowadzić z dwóch punktów wi-

dzenia, a mianowicie danego obszaru i określonego przedsiębiorstwa
8
. 

Przedmiotem polityki produktu w aspekcie terytorialnym jest tzw. złożony 

produkt turystyczny oferowany przez pewien obszar (community tourism pro-

duct), na który składają się naturalne i sztuczne dobra turystyczne, określone 

usługi i towary, a także udogodnienia umożliwiające korzystanie z dóbr tury-

stycznych oraz nabywanie towarów i usług. Usługi świadczone przez wytwór-

ców (np. przejazdy, noclegi, wyżywienie i inne) oraz udogodnienia o nierynko-

wym charakterze (sieć drogowa, ochrona środowiska itp.) podporządkowane są 

realizacji celów podstawowych. Mimo to ich poziom i struktura mogą mieć 

                                                      
6 C. Marcinkiewicz, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Politechniki Często-

chowskiej, Częstochowa 2005, s. 35. 

7  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, 

s. 89. 

8 E. Ważna, Strategia kształtowania produktu turystycznego, „Turyzm” 2003, nr 10, s. 8. 
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znaczenie rozstrzygające przy wyborze miejsca przeznaczenia (np. klastry or-

ganizacyjne regionów turystycznych Chorwacji).  

Poszczególne przedsiębiorstwa turystyczne dysponują jedynie określonymi 

możliwościami formowania kompleksowej oferty usługowej obszaru. Dzieje się 

tak co najmniej z trzech powodów: po pierwsze między interesami przedsię-

biorstw turystycznych i obszaru istnieją różnego rodzaju antagonizmy; to, co 

jest „dochodem” dla środowiska, może być „wydatkiem” dla firmy. Po drugie 

aktywność przedsiębiorstw ze względu na taką czy inną specjalizację koncen-

truje się jedynie na pewnych polach, a inne pomija. Po trzecie możliwości przy-

jęcia dodatkowych turystów bywają limitowane zasobami lokalnych dóbr tury-

stycznych, a zwłaszcza dóbr naturalnych. Problemem może być również brak 

współpracy pomiędzy rykiem a samorządem. 

Chociaż naturalne dobra turystyczne stanowią w turystyce rekreacyjnej 

rdzeń poszukiwanej przez konsumenta „wiązki korzyści”, wysoki stopień atrak-

cyjności można osiągnąć przez tworzenie sztucznych substytutów dóbr natural-

nych (np. zespół basenów pływackich należących do hotelu jako substytut rzeki 

czy jeziora). Takie inwestycje stwarzają więc pewne szansę zniwelowania nie-

dostatku naturalnych dóbr
9
. Konieczność dyferencjacji produktu turystycznego 

obszaru występuje w praktyce z tym większą ostrością, im bardziej homoge-

niczne są oferowane dobra naturalne. Jeśli kilka miejscowości zlokalizowanych 

jest w podobnych warunkach geograficznych, powstaje, co jest oczywiste, moż-

liwość porównań. W konkurencji zwyciężają wówczas te obszary gospodarcze, 

które potrafią zaoferować bogatszy i bardziej zróżnicowany asortyment usług
10

.  

3. Systematyzacja popytu w świetle badań empirycznych 

Wraz z rozwojem gospodarczym, zwiększaniem się funduszy nabywczych 

i poprawą poziomu życia coraz większego znaczenia dla konsumentów nabiera-

ją usługi czasu wolnego, w tym usługi turystyczne. Jednocześnie na krajowym 

i międzynarodowym rynku turystycznym szybko rośnie liczba firm świadczą-

cych różnorodne usługi turystyczne, zaś sami konsumenci cechują się dużą 

                                                      
9 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlowa w Warsza-

wie, Warszawa 1997, s. 211. 

10 A. Panasiuk, op. cit., s. 42. 
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zmiennością potrzeb oraz rosnącymi wymaganiami wobec ofert wypoczynku. 

W tej sytuacji wzrasta ranga systematycznych badań empirycznych
11

 nad pro-

duktem turystycznym na lokalnym rynku turystycznym. Pozwalają one bowiem 

na określenie rozmiarów i struktury popytu, a tym samym lepsze dostosowania 

oferty do istniejących potrzeb, pragnień i preferencji docelowych grup klientów, 

poznanie opinii turystów dotyczących już wybranych i zakupionych produktów 

oraz celowe sterowanie zachowaniami nabywców, zgodnie z interesami po-

szczególnych sektorów gospodarki turystycznej i podmiotów świadczących 

usługi, m.in. poprzez kreowanie nowych potrzeb w zakresie turystyki i wypo-

czynku. 

3.1.  Przedmiot, metoda i organizacja badań 

Przedmiotem badań uczyniono strukturę popytu turystycznego na atrakcje 

turystyczne Ziemi Lubaczowskiej. Wybrany obszar geograficzny przyjęto po-

strzegać w całości jako produkt marketingowy. W badaniach reprezentują go 

wybrane walory antropogeniczne oraz naturalne Roztocza.  

W sondażu diagnostycznym wykorzystano oryginalne narzędzie badawcze 

o nazwie kwestionariusz zachowań konsumenckich składający się z 15 pytań 

o zróżnicowanej charakterystyce diagnostycznej. Występują w nim pytania 

otwarte i zamknięte wielokrotnego oraz jednokrotnego wyboru. Pytania doty-

czyły między innymi motywów przyjazdu na teren powiatu lubaczowskiego, 

opinii na temat jakości produktu turystycznego, postaw wobec walorów antro-

pogenicznych i naturalnych, a także poziomu ich znajomości. 

Badaniami objęto 120-osobową próbę, którą pobrano z populacji turystów 

odwiedzających zabytki Szlaku Architektury Drewnianej nr 6. Sondaż prowa-

dzono w okresie poza sezonem turystycznym, zimą 2008 roku. 

                                                      
11 D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2006; Kształtowanie produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji 

gospodarczej regionów i społeczności lokalnych, red. D. Wróbel, Polska Agencja Rozwoju Tury-

styki, Warszawa 2007; Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem 

rozwoju zrównoważonego, red. G. Gołembski, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 

2004; Marketing turystyczny regionu, red. S. Kuśmierski, Wydawnictwo Akademii Świętokrzy-
skiej, Kielce 2003. 
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4. Popyt turystyczny i jego charakterystyka na terenie Roztocza 

Zachodniego 

Istotną i zauważalną cechą charakteryzującą osoby kształtujące lokalny 

rynek turystyczny, a równocześnie różnicującą go jest wiek. Wyniki badań an-

kietowych dowodzą, że wśród dorosłych turystów zwiedzających obiekty za-

bytkowe znajdujące się na terenie powiatu lubaczowskiego istotnie wyróżniały 

się liczebnością dwie grupy wiekowe: 40–49 lat oraz 30–39 lat. Do obu tych 

grup wiekowych należały osoby aktywne zawodowo o ustabilizowanej sytuacji 

rodzinnej oraz finansowej, dokonujące świadomych i racjonalnych wyborów 

(rysunek 1). 

 

Rys. 1. Struktura wieku osób odwiedzających Ziemię Lubaczowską (%) 

Źródło: badania własne.  

Konkludując, należy stwierdzić, że uzyskane dane na temat struktury wie-

kowej dorosłych turystów wypoczywających na terenie powiatu lubaczowskie-

go nie potwierdzają hipotetycznych tez głoszących, że wypoczynkiem na tere-

nach wiejskich interesują się przede wszystkim ludzie starsi. 

Z uzyskanych danych wynika (rysunek 2), że grupa badana zdecydowanie 

najliczniej reprezentowana była przez pracowników umysłowych – stanowili 

oni 40% ogółu badanych. Dość istotny był udział osób wykonujących tzw. wol-

ne zawody, a także kadry kierowniczej. Jeżeli do tych dwóch grup dołączyć, ze 

względu na podobieństwo cech oraz zachowań konsumpcyjnych, także przed-

siębiorców, powstanie drugi pod względem liczebności segment wypoczywają-

cych na terenach wiejskich, który skupił ponad 30% ogółu turystów. Ze wzglę-
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du na reprezentowaną przez ten segment wypoczywających charakterystykę 

funduszu swobodnej decyzji i trwałą oraz wysoce cenioną potrzebę aktywnego 

wypoczynku w naturalnym środowisku stanowi on wymagającą, lecz wysoce 

cenną grupę docelową. Ze względu na przeciętnie wyższą stopę życiową po-

ziom konsumpcji i ogólny poziom popytu turystycznego będzie bardziej zada-

walający niż w przypadku osób nieaktywnych zawodowo.  

 

Rys. 2. Struktura ról społeczno-zawodowych osób odwiedzających Ziemię  

Lubaczowską (%) 

Źródło: badania własne. 

Istotnym składnikiem struktury popytu turystycznego, który w charaktery-

styczny sposób determinuje potrzeby i zachowania konsumpcyjne w zakresie 

aktywności wypoczynkowej, jest poziom wykształcenia (rysunek 3).  

Należy sądzić, że zwłaszcza dominującą grupę turystów z wykształceniem 

wyższym cechuje szeroki wachlarz potrzeb związanych z wypoczynkiem, jak 

i możliwości spędzania czasu wolnego. Lepiej wykształceni turyści mogą zgła-

szać zapotrzebowanie na inne dobra materialne i usługi aniżeli turyści o niż-

szym wykształceniu. Mogą oni również wymagać od usługodawcy turystyczne-

go kompleksowej informacji turystycznej oraz profesjonalnego doradztwa 

w zakresie form rekreacyjnych. Trzeba także pamiętać o tym, że w przypadku 

niezadowolenia z jakości produktu turystycznego potrafią oni też lepiej sformu-

łować reklamacje i skuteczniej bronić własnego interesu. 
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Rys. 3. Kompozycja deklarowanego poziomu wykształcenia osób odwiedzających 

Ziemię Lubaczowską  

Źródło: badania własne. 

Inną, równie ważną cechą turystów wypoczywających w omawianym re-

gionie, jest ich sytuacja materialna (rysunek 4), która wyraźnie wpływa na roz-

miary oraz strukturę wydatków konsumpcyjnych. 

 

Rys. 4. Samoocena kondycji finansowej osób odwiedzających Ziemię 

Lubaczowską (%) 

Źródło: badania własne.  
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toczne przekonania, jakoby wypoczynek na terenach wiejskich o infrastrukturze 
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uchodzące za mniej kosztochłonne nie odstraszają ludzi zamożnych. Pozostaje 

to w zgodzie z dobrze uzasadnioną wiedzą, że oprócz zakupów ostentacyjnych, 

decyzjami konsumenckimi kierują inne motywy. 

Wyniki badań potwierdzają hipotetyczną tezę, wedle której główną grupę 

nabywców analizowanego pakietu usług turystycznych stanowią mieszkańcy 

dużych miast. Ze względu na ograniczoną liczbę rejonów badań, różny stopień 

ich popularności i odległości od dużych aglomeracji miejskich, trudno jest 

uznać uzyskane wyniki za w pełni reprezentatywne. Tym niemniej zdają się one 

wskazywać istnienie trzech głównych aglomeracji generujących popyt na usługi 

turystyki wiejskiej Roztocza (rysunek 5). 

 

Rys. 5. Struktura miejsca zamieszkania osób odwiedzających Ziemię  

Lubaczowską (%) 

Źródło: badania własne.  

Najistotniejszym ośrodkiem miejskim pod względem zgłaszanego popytu 

na wypoczynek w rejonie lubaczowskim był Kraków (22%.) Wyniki badań 

wskazują, że kolejną pod względem liczebności grupą wypoczywających na 

terenie lubaczowskim byli mieszkańcy Lublina (14,5%) i Rzeszowa (13,5). 

Można także zauważyć stosunkowo dużą liczbę turystów z głównych ośrodków 

przemysłowych w Polsce – Warszawy oraz Śląska.  

Mieszkańcy dużych miast zainteresowani są wypoczynkiem w odległych 

wiejskich rejonach recepcyjnych, zwłaszcza kiedy planują dłuższy wyjazd wy-

poczynkowy (mieszkańcy Śląska, Warszawy, Krakowa). Przyciąga ich też bli-

skość obszarów wiejskich (Lublin, Rzeszów). Te ostatnie stanowią zarówno cel 

pobytów krótkotrwałych spędzanych w gronie przyjaciół, jak też dłuższego 
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wypoczynku innych grup docelowych, takich jak: matki z małymi dziećmi, 

dziadkowie z wnukami czy emeryci lub renciści. 

4.1.  Motywacja jako determinanta aktywności rekreacyjnej i turystycznej 

Wyniki badań ankietowych pozwoliły na określenie głównych motywów 

zainteresowania wypoczynkiem na analizowanym obszarze (tabela 1). Powyż-

sze stwierdzenie oprócz walorów poznawczych niesie ze sobą aplikacje prak-

tyczne, ponieważ umożliwia dostosowanie oferty wypoczynku na wsi do po-

trzeb oraz oczekiwań turystów. W praktyce oznacza to okazję implementacji 

właściwych instrumentów marketingowych przez podmioty funkcjonujące na 

rynku turystyki wiejskiej. 

Tabela 1 

Motywy wyboru produktu turystycznego Roztocza osób odwiedzających Ziemię 

Lubaczowską (%) 

Kategorie motywów 
Pierwszoplanowe 

powody wypoczynku 

Drugoplanowe 

powody 

wypoczynku 

Trzecioplanowe 

powody wypoczynku 

Możliwość spokojnego 

wypoczynku 
64,6 9,7 3,5 

Chęć spędzenia urlopu 

w pociągającym 

krajobrazie 

18,4 20,2 7,0 

Walory zdrowotne 

terenów wiejskich 
6,1 22,4 12,1 

Koszty pobytu 4,8 22,9 17,7 

Chęć zmiany 

dotychczasowego 

sposobu wypoczynku 

2,2 5,0 20,2 

Możliwość 

bezpośredniego 

kontaktu z przyrodą 

1,2 4,2 19,9 

Możliwość poznania 

tradycji, obyczajów, 

kultury ludowej 

1,0 9,0 8,9 

Możliwość realizacji 

zainteresowań 

hobbystycznych 

1,0 5,7 7,5 

Inne powody 0,7 0,8 3,2 

Źródło: badania własne. 
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W zapytaniu o motywy zwiedzania Roztocza proszono respondentów 

o wskazanie w kolejności trzech najważniejszych przyczyn, dla których zdecy-

dowali się na wybór akurat tego regionu Polski.  

Z rozkładu wypowiedzi wynika, że zdecydowanie dominującym, pierw-

szoplanowym oraz trwałym motywem wypoczynku była możliwość spokojnego 

odprężenia się w naturalnym, wiejskim środowisku. Zaznacza się tu potrzeba 

oderwania się turystów – mieszkańców miast (zwłaszcza dużych aglomeracji) 

od wybetonowanej, pełnej hałasu, zanieczyszczeń i źródeł stresu przestrzeni 

miejskiej. Znamienne są również wskazywane najczęściej przez respondentów 

powody drugo- oraz trzecioplanowe. Eksponowane były walory zdrowotne 

terenów lubaczowskich, co wskazuje na wysoką rangę tego czynnika. Wysoką 

drugą pozycję wśród powodów drugoplanowych zajęły koszty pobytu. Koszty 

pobytu wyróżniane były również w grupie powodów trzecioplanowych.  

Relatywnie duże znaczenie wśród motywów wypoczynku, zarówno wśród 

czynników pierwszoplanowych, jak i drugoplanowych, miała chęć spędzenia 

urlopu w ulubionym krajobrazie. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że najczę-

ściej wśród powodów trzecioplanowych respondenci wskazywali chęć zmiany 

dotychczasowego sposobu wypoczynku. Może to wskazywać na postępującą 

tendencję odwrotu mieszkańców dużych miast od form wypoczynku masowe-

go, w pełnych tłumów i zazwyczaj droższych centrach krajowego wypoczynku. 

Wśród powodów trzecioplanowych turyści wyróżnili również możliwość bez-

pośredniego kontaktu z rodziną wiejską, gospodarstwem rolnym, kulturą regio-

nalną. Może to z jednej strony oznaczać niezadowolenie z powszechnej w tury-

styce masowej anonimowości, z drugiej natomiast – wyraża zapewne chęć po-

kazania dzieciom (a grupa rodzin z dziećmi jest istotnym segmentem analizo-

wanego rynku) nieznanego im stylu życia oraz zwyczajów mieszkańców wsi, 

umożliwienia im kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi czy poznania specy-

ficznych dla gospodarstwa rolnego rodzajów pracy. 

Poznawszy motywy przyjazdów turystów w okolice Lubaczowa, kolejno 

poproszono ankietowanych o wskazanie źródła informacji o Ziemi Lubaczow-

skiej oraz jej wartościach naturalnych i antropogenicznych. Rozkład odpowie-

dzi zobrazowano na rysunku 6. 
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Rys. 6. Struktura źródeł informacji na temat Roztocza osób odwiedzających Ziemię 

Lubaczowską (%) 

Źródło: badania własne.  

Oddziaływanie Internetu jest silnym ogniwem komunikacji pomiędzy na-

bywcą i odbiorcą, lecz nie jedynym. Wyraźne braki dają się zauważyć w zakre-

sie publikacji krajoznawczych, które skądinąd istnieją, ale jak się może wyda-

wać, ad acta. Swojskość omawianego terenu podkreśla rekomendacyjna forma 

jego promocji, kształtowana w postaci referencji i poręczeń ze strony znajo-

mych i rodziny na temat jakości świadczonych usług. To z kolei rokuje bardzo 

dobrze – wszakże reklama tego typu opiera się na zaufaniu do autorytetu osób 

bliskich.  

Zdaniem respondentów zabytki i walory antropogeniczne powiatu luba-

czowskiego to istotnie ważny czynnik popytu, dlatego warto zwrócić nań należ-

ną uwagę. Niemalże wszyscy badani wskazują na atrakcyjność Roztocza (rysu-

nek 7). 
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Rys. 7. Rozkład opinii na temat atrakcyjności Roztocza wśród osób odwiedzających 

Ziemię Lubaczowską (%) 

Źródło: badania własne.  

Poznawszy opinie grupy badanej na temat stopnia atrakcyjności turystycz-

nej Roztocza, poproszono ich z kolei o wskazanie walorów antropogenicznych, 

które w ich ocenie zasługują na miano wyjątkowo ekskluzywnych, markowych, 

ciekawych, cennych, bezprecedensowych czy osobliwych. Wyniki sondażu 

pokazano na rysunku 8. 

 

Rys. 8. Atrakcyjność składników produktu turystycznego Ziemi Lubaczowskiej (%) 

Źródło: badania własne.  

Dominującą pozycję zajęły walory architektoniczne i kulturowe Szlaku 

Architektury Drewnianej nr 6, kraina geograficzna Roztocza oraz bunkry Linii 

Mołotowa. Zasadnym jest twierdzenie, że jest to ścisłe grono walorów mogą-

cych pretendować do miana produktów markowych regionu (rysunek 9). 
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Rys. 9. Szlak Architektury Drewnianej jako wizytówka Ziemi Lubaczowskiej w opinii 

osób odwiedzających (%) 

Źródło: badania własne.  

W toku kolejnych analiz udało się stwierdzić, iż najbardziej popularnym 

obiektem Szlaku Architektury Drewnianej trasy lubaczowskiej jest cerkiew 

greckokatolicka pw. św. Paraskewy wraz z zespołem obronnym w Radrużu, 

mieszczące się w Łukawcu cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczen-

nika, kościół rzymskokatolicki pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu oraz 

cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Cewkowie. Wśród obiektów naj-

mniej znanych ankietowani wskazywali cerkiew greckokatolicką pw. Podwyż-

szenia Krzyża Świętego w Dachnowie oraz cerkiew greckokatolicką pw. św. 

Dymitra Męczennika w Szczutkowie (tabela 2). 

Poziom znajomości omawianego szlaku nie jest jednak nazbyt wysoki. To, 

co daje się zauważyć w przypadku najbardziej znanych obiektów, to – obok 

ciekawej architektury – bardzo dobre położenie fizjograficzne i obecność inte-

resującego drzewostanu.  

W większości przypadków atrakcjom turystycznym nie towarzyszy odpo-

wiednia baza oraz infrastruktura turystyczna. Niespełniane są warunki zaspoka-

jania potrzeb konsumenckich, a mimo to turyści przychylnie oceniają ten region 

(rysunek 10). Poprawa infrastruktury spowodowałaby znaczny wzrost zaintere-

sowania omawianym produktem turystycznym. 
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Tabela 2 

Ranking poziomu znajomości Szlaku Architektury Drewnianej nr 6 tzw. trasy luba-

czowskiej wśród osób odwiedzających Ziemię Lubaczowską (%) 

Obiekty Szlaku Architektury Drewnianej nr 6 tzw. Trasy lubaczowskiej % 

Radruż – cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy wraz z zespołem obronnym 

z 1583 r. 

64 

Łukawiec – cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika z 1701 r. 56 

Łukawiec – kościół rzymskokatolicki pw. Objawienia Pańskiego z 1756 r. 43 

Cewków – cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z 1840 r. 40 

Gorajec – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP z końca XVI w. 37 

Wielkie Oczy – cerkiew greckokatolicka pw. Św. Mikołaja z 1925 r. 35 

Stare Oleszyce – cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP z 1787 r. 33 

Borchów – cerkiew greckokatolicka, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1781r. 31 

Kowalówka – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy 

z 1767 r. 

26 

Opaka – dzwonnica ze spalonej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP z 1756 r. 22 

Chotylub – cerkiew greckokatolicka pw. Przenajświętszej Bogurodzicy Pokrow z 1888 r. 19 

Nowe Brusno – cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy z 1713 r. 15 

Łówcza – cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy z 1808 r. 11 

Wola Wielka – cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP z 1755 r. 7 

Szczutków – cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika z 1904 r. 6 

Dachnów – cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1864 r. 4 

Źródło: badania własne.  

 

Rys. 10. Ocena atrakcyjności turystycznej Ziemi Lubaczowskiej w opinii turystów (%) 

Źródło: badania własne.  
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Uwagi końcowe 

Dla osób przyjeżdżających na teren Ziemi Lubaczowskiej z innych regio-

nów Polski obszar ten wydaje się nieco egzotyczny. Ludzie mówią tu śpiewniej, 

inaczej brzmią nazwy miejscowości. Wśród pól i lasów wznoszą się kopuły 

cerkiewne, a niejednokrotnie w większych miasteczkach w znakomitej symbio-

zie koegzystują kościoły, cerkwie i bóżnice. Wynika to wszystko z wielowie-

kowej historii tego terenu zamieszkałego przez Polaków, Rusinów, Żydów. 

Zabytkowe budowle, malarstwo, rzeźba i rzemiosło przypominają o kulturze 

wytworzonej przez te narodowości, jak też spora liczba obiektów architektury 

cerkiewnej i świątyń chrześcijańskich obrządku grekokatolickiego. Aktualnie 

istnieją 22 bardzo interesujące zespoły cerkiewne, które powstały między XVII 

a początkiem XX wieku. Jeszcze przed półwieczem na terenie powiatu luba-

czowskiego znajdowało się ponad 50 świątyń obrządku wschodniego. Do dziś 

z tej liczby przetrwało 36 cerkwi. Proces niszczenia tych budowli, niegdyś spo-

wodowany działaniami wojennymi, a później powojenną akcją rozbiórkową, 

niestety trwa nadal. 

A RESEARCH-BASED ANALYSIS OF WEST ROZTOCZE 

TOURISM PRODUCT  

Summary 

People from other parts of Poland visiting Roztocze region consider this area 

somewhat exotic. Local speech is more melodious and the names of villages sound 

different. Orthodox churches, whose domes rise among the fields and forests, can be 

also found in larger towns where they coexist in an excellent symbiosis with churches 

and synagogues. It is a result of centuries-old history of the area inhabited by Poles, 

Russians and Jews. Historical buildings, painting, sculpture and crafts, which number 

considerably decreased over time, bear witness to the culture created by those nations. 

Translated by Anna Winiarz 
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OSOBY SAMOTNE I ICH ZACHOWANIA TURYSTYCZNE 

ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI KULTUROWYMI 

 – WYBRANE PROBLEMY 

Wprowadzenie 

Współczesny świat podlega ciągłym przemianom zarówno w sferze eko-

nomicznej, jak i społecznej czy kulturowej. Na ich tle dostrzega się liczne 

zmiany w jakości i stylu życia jednostek. W zbiorze indywidualnych uczestni-

ków rynku coraz większego znaczenia nabierają osoby samotne, single. Uznaje 

się wręcz, iż bycie singlem jest już pewnym stylem życia. W związku z tym 

zasadne staje się zwrócenie uwagi wytwórców dóbr i usług konsumpcyjnych, 

w tym branży turystycznej, na ten segment rynku.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie wzorów zachowań samotnych tury-

stów uczestniczących w wyjazdach motywowanych chęcią poznania kultury 

miejsc recepcji. Bazę empiryczną służącą jego realizacji stanowić będą wyniki 

badania własnego autorki przeprowadzonego w Krakowie w 2010 roku. Wła-

ściwą analizę poprzedzą rozważania teoretyczne na temat zachowań turystycz-

nych i turystyki kulturowej, a przede wszystkim – osób samotnych jako konsu-

mentów.  
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1. Osoby samotne jako konsumenci  

W ostatnich latach obserwuje się zjawisko wzrostu liczby osób samotnych 

z wyboru lub ze zrządzenia losu. Przyjmując za kryterium przyczyny życia 

w pojedynkę, wyodrębnia się dwie kategorie osób samotnych: z wyboru – dla 

których życie w pojedynkę jest wynikiem świadomej decyzji oraz wdowców – 

w przypadku których samotność spowodowana jest śmiercią partnera
1
. Z dru-

giej strony źródła podają, iż obie te kategorie określane są mianem singli, pod-

czas gdy inne ściśle definiują tę ostatnią. I tak za singla uznaje się osobę w wie-

ku 25–40 lat mającą dobre wykształcenie, mieszkającą w dużym mięście, osią-

gającą ponadprzeciętne dochody, będącą przedstawicielem średniej i wyższej 

kadry menedżerskiej, wolnych zawodów, wysokiej klasy specjalistów i właści-

cieli firm
2
.  

W świetle powyższych rozważań autorka w niniejszym artykule za osobę 

samotną uznaje tę z wyboru, jak i ze zrządzenia losu; starszą, jak i młodszą 

wiekiem. 

Samotność
3
, jak podkreślano wcześniej, nie jest zjawiskiem marginalnym. 

Z danych Eurostatu wynika, że udział gospodarstw domowych osób samotnych 

jest istotny w UE (tabela 1).  

                                                      
1 www.tvp.pl, 11.11.2011. 

2www.polityka.pl, 11.11.2011. 

3 Literatura przedmiotu podaje, że samotność jest zjawiskiem wieloaspektowym. J. Gajda 

postrzega ją przez pryzmaty socjologiczny, psychologiczny i filozoficzny. Socjologiczne ujęcie 

samotności podkreśla osłabienie lub brak więzi naturalnej z innym człowiekiem, życie w bardzo 

luźnym związku ze społeczeństwem lub nawet poza nim. Z kolei samotność psychiczną można 

określić jako stan braku więzi psychicznej – bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem. Bliski 

kontakt zaspokaja w dużej mierze potrzebę uznania, wzmaga poczucie bezpieczeństwa. Natomiast 

aspekt filozoficzny zwraca uwagę na fakt, że każda jednostka dla prawidłowego funkcjonowania 

swej osobowości potrzebuje pewnej filozofii życiowej. Składa się na nią określony system warto-

ści, ideałów, wzorów zachowań. Ich brak wpędza jednostkę w stan moralnej samotności. Szerzej: 

J. Gajda, Trzy aspekty samotności jako determinanta stylu życia i uczestnictwa w kulturze, 

w: Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki i W. Trybulski, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 180–183. 
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Tabela 1 

 Gospodarstwa domowe samotnych kobiet i mężczyzn w Europie  

w latach 1999–2002 i w 2009 roku 

Kraj 

Lata 

2009 1999–2002 

Ogółem 

gospodarstwa 

domowe (tys.) 

Gospodarstwa domowe samotnych 

(%) 

Gospodarstwa 

domowe osób 

samotnych  

(% wszystkich 

gospodarstw) 
Kobiet Mężczyzn Razem 

UE-27 200534 17,4 12,7 30,1 -- 

Belgia 4568 16,7 13,9 30,6 31,6 

Bułgaria 2901 17,5 10,9 28,4 22,7 

Czechy 4366 16,4 10,7 27,1 30,3 

Niemcy 39311 21,2 17,5 38,7 35,8 

Dania bd bd bd bd 36,8 

Estonia 549 18,2 12,3 30,5 33,5 

Irlandia 1487 11,7 10,0 21,7 21,6 

Grecja 4318 16,3 10,9 27,2 19,7 

Hiszpania 17076 10,5 8,1 18,6 20,3 

Francja 27393 19,6 14,6 34,2 31,0 

Włochy 24610 18,3 11,7 30,0 24,9 

Cypr 275 9,0 5,2 14,2 16,0 

Łotwa 863 17,8 8,3 26,1 25,0 

Litwa 1393 21,2 11,7 32,9 28,7 

Luksemburg 202 16,4 15,2 31,6 29,3 

Węgry 3791 16,4 7,6 24,0 26,2 

Malta 142 10,9 6,6 17,5 -- 

Holandia 7270 18,6 16,0 34,6 33,6 

Austria 3598 20,2 15,2 35,4 33,5 

Polska 13319 14,2 6,4 20,6 24,8 

Portugalia 3926 11,3 6,2 17,5 17,3 

Rumunia 7396 13,2 7,1 20,3 18,9 

Słowenia 791 16,2 10,0 26,2 21,9 

Słowacja 1757 14,1 6,8 20,9 19,4 

Finlandia 2482 22,7 16,5 39,2 37,3 

Wielka Bryta-

nia 
26753 16,7 13,8 30,5 30,2 

Dane Eurostatu. 
Dane OECD z 1999 r. dla Francji; 2000 r. – Estonii, Finlandii, Łotwy; 2001 r. – Au-

strii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Luk-

semburga, Holandii, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii; 2002 r. 

– Irlandii, Polski, Rumunii, Słowenii. Szwecja – brak danych. 

Źródło: www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 12.11.2011.  
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Wskaźniki powyżej przeciętnej dla UE w 2009 roku osiągnęły takie kraje, 

jak: Finlandia (39,2% wszystkich gospodarstw domowych w tym kraju), Niem-

cy (38,7%), Austria (35,7%) i Holandia (34,6%). Najmniejszy udział tego typu 

gospodarstw odnotowuje się na Cyprze i na Malcie (odpowiednio 14,2% 

i 17,5%), ale również w Portugalii (17,5%) oraz w Hiszpanii (18,6%). Co cie-

kawe, we wszystkich krajach UE odsetek gospodarstw domowych samotnych 

kobiet jest wyższy niż gospodarstw domowych samotnych mężczyzn. Najwięk-

sze dystanse w tym względzie obserwuje się na Litwie (o 9,5 punktów procen-

towych); najmniejsze w Irlandii (o 1,7 punktu procentowego). Analiza danych 

zestawionych w tabeli 1 pozwala ponadto wnioskować o rosnącym udziale tego 

typu gospodarstw w strukturze wszystkich typów gospodarstw domowych. Aż 

w 14 państwach UE na przestrzeni analizowanego okresu odnotowano wzrosty 

odsetka gospodarstw domowych osób samotnych.  

W kontekście powyższych treści należałoby przyjrzeć się wzorom kon-

sumpcji turystycznej osób samotnych, gdyż jest to zbiorowość osób z dużą ilo-

ścią czasu wolnego i swobodą w podejmowaniu decyzji. Zwolnieni są oni 

z obowiązków rodzinnych, troszczą się o siebie i sami o wszystkim decydują. 

Czas wolny mogą spożytkować w najbardziej im odpowiadający i dostępny 

sposób, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. A przecież doskonałą formą 

jego zagospodarowania są podróże turystyczne. Nie mając zobowiązań wobec 

partnera czy też rodziny, mogą sobie pozwolić na dłuższe i częstsze wyjazdy 

turystyczne. Z tego punktu widzenia wytwórcy produktów turystycznych po-

winni skupić na nich swoje działania rynkowe, tym bardziej, że – jak podaje 

raport Wielkomiejski singiel opracowany przez MB SMG/KRC – 35% spośród 

nich lubi jeździć za granicę, zaś co trzeci singiel ma słabość do wyjazdów 

weekendowych.  

Na rynku turystycznym pojawiają się już instytucje zaspokajające potrzeby 

osób samotnych. Na przykład Otto Witten – jedno z biur podróży wiodących na 

niemieckim rynku – utrzymuje się głównie z oferty dla singli. W Wielkiej Bry-

tanii single mogą wykupić specjalną kartę ze zniżkami, przeznaczoną tylko dla 

osób samotnych. W Danii poprzez specjalny program ułatwiono singlom zwie-

dzanie Kopenhagi wraz z innymi samotnymi turystami. W Kanadzie niektórzy 

operatorzy wycieczek organizują oddzielne wyjazdy dla singli po trzydziestce 

i czterdziestce, oddzielne zaś dla seniorów. W Polsce pierwszym biurem podró-

ży zorientowanym na singli był Travelplanet.pl. Z jego obserwacji wynika, że 

single to nowa, bardzo atrakcyjna grupa turystów; wyjeżdżają oni niemal przez 
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cały rok. Ulubionymi kierunkami podróżujących samotnie są przede wszystkim 

dalekie zakątki świata. Często tego rodzaju migracje wiążą się z uprawianiem 

sportów ekstremalnych. Podróżujący samotnie zorientowani są również na wy-

jazdy połączone ze zwiedzaniem
4
. O skali tego przedsięwzięcia świadczy fakt, 

że o ile w 2001 roku samotni klienci Travelplanet.pl stanowili niespełna 1% 

ogółu korzystających z usług firmy, to w roku 2007 było to już 15%
5
.  

2. Zachowania turystyczne i turystyka kulturowa – specyfika pojęć 

Zainteresowanie problematyką zachowań samotnych konsumentów na 

rynku turystycznym
6
, staje się zasadne dla wszystkich kreatorów produktów 

turystycznych (zarówno przedsiębiorstw, jak i obszarów recepcji turystycznej). 

Wiedza o potrzebach i postępowaniu konsumenta w procesie ich zaspokajania 

warunkuje osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działalności rynkowej.  

Pojęcie zachowań turystycznych jest w literaturze przedmiotu podejmo-

wane m.in. przez T. Żabińskią
7
. Według tej autorki kategoria ta jest wyróżnio-

ną, ze względu na specyfikę potrzeby turystycznej, klasą zachowań konsump-

cyjnych gospodarstw domowych. W koncepcji T. Żabińskiej zachowania tury-

styczne polegają na identyfikacji tej potrzeby w zespole innych potrzeb kon-

sumpcyjnych gospodarstw domowych, jej akceptacji, czyli przyznania prawa do 

zaspokojenia oraz na podjęciu decyzji: 

– ogólnych (dotyczących podziału budżetu pieniężnego gospodarstwa 

domowego); 

– modalnych (które odnoszą się do wyboru sposobów zaspokojenia danej 

dziedziny potrzeb spośród wielu alternatywnych); 

– szczegółowych (które dotyczą finalnego zakupu, a więc wyboru kon-

kretnego dobra lub usługi, wyróżnionych np. z punktu widzenia ceny, 

marki itp.).  

                                                      
4 Szerzej: A.P. Lubowiecki-Vikuk, Być singlem i podróżować, „Rynek Turystyczny” 2008, 

nr 10; www.rynek-turystyczny.pl/artykul/18584/Byc_singlem_i_podrozowac.html, listopad 2011.  

5 Singiel na wakacjach, www.nto.pl, 12.11.2011.  

6 Inaczej nazywane zachowaniami turystycznymi. 

7  Por. T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. 

Prawidłowości. Przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 
1994, s. 29–31. 
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Z kolei autorka niniejszej publikacji zachowania turystyczne traktuje jako 

ogół działań i czynności podejmowanych przez konsumentów o określonych 

predyspozycjach psychofizycznych, związanych z dokonywaniem wyborów 

w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych w określonych warunkach eko-

nomicznych, społecznych, demograficznych, geograficznych itd. Podmiotem 

zachowań jest jednostka zachowująca status konsumenta – turysty, reprezentu-

jąca samą siebie i gospodarstwo domowe, którego jest członkiem. Z kolei 

przedmiotem zachowań konsumentów jest proces zaspokajania potrzeb tury-

stycznych występujących w związku z podjęciem i odbywaniem podróży tury-

stycznej w wyniku korzystania z wartości użytkowych produktów turystycz-

nych w przestrzeni turystycznej. Postępowanie to jest złożonym efektem reakcji 

jednostki na uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne, społeczno-

kulturowe, polityczno-prawne i inne, w których ona funkcjonuje
8
. 

Aby móc przedstawić schemat zachowań turystycznych związanych z po-

dróżami kulturowymi, zasadne jest również zaprezentowanie problematyki tu-

rystyki kulturowej. W kwestii jej definicji wypowiadają się różni autorzy i in-

stytucje. Odnośnie tych ostatnich należy przywołać rozumienie turystyki kultu-

rowej według Światowej Organizacji Turystyki, która traktuje ją jako „podróże 

turystyczne wynikające głównie z powodów kulturowych, takie jak: wycieczki 

studyjne, wycieczki ukierunkowane na kulturę, wyjazdy na przedstawienia te-

atralne, festiwale i inne wydarzenia kulturalne, wizyty w ważnych kulturowo 

miejscach oraz w muzeach, podróże w celu zgłębienia tajników folkloru lub 

sztuki ludowej, a także pielgrzymki”. UNWTO prezentuje również szersze 

pojmowanie omawianej kategorii, tłumacząc, że turystyka kulturowa „zaspoka-

ja ludzkie pragnienie różnorodności, wykazując jednocześnie tendencję do pod-

noszenia poziomu kulturowego jednostek i zapewniając wzrost wiedzy, nowego 

doświadczenia i różnych spotkań”
9
. Z kolei znawca problematyki – G. Richards 

za turystykę kulturową uznaje „turystykę odnoszącą się zarówno do wytworów 

kultury z przeszłości, jak i wytworów kultury współczesnej oraz sposobów ży-

cia danych grup ludzi lub regionów; obejmującą turystykę zorientowaną na 

dziedzictwo kultury oraz turystykę zorientowaną na sztukę/kulturę współcze-

                                                      
8 Szerzej: A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010. 

9 Report of the Secretary General Programme of the Work for the Period 1984–1985, 

World Tourism Organization, Madrid 1995. 
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sną”
10

. Ciekawą interpretację omawianej kategorii prezentują A. Fyall i B. Gar-

rod, dla których turystyka kulturowa to „swego rodzaju działalność ekono-

miczną, która za pośrednictwem dziedzictwa kulturowego stara się wykreować 

popyt turystyczny”
11

, a Y. Poria, R. Butler i D. Airey twierdzą, że to „fenomen 

oparty bardziej na motywacji i percepcji odwiedzających niż na atrybutach 

atrakcji jako takiej”
12

.  

W polskiej literaturze na temat turystyki kulturowej wypowiada się m.in. 

W.W. Gaworecki, dla którego omawiana kategoria to „przemieszczanie się osób 

z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdoby-

cia nowych informacji i doświadczeń oraz zaspokojenia własnych potrzeb. (…) 

Obejmuje ona nie tylko zwiedzanie interesujących miejsc i zabytków, tak jak 

jest to w tradycyjnym podejściu do turystyki, lecz także zapoznanie się ze spo-

sobami życia na zwiedzanych obszarach. (…) Ponadto jest ona turystyką reflek-

sji i komunikacji; jej celem jest poznanie przeszłości, teraźniejszości i odkry-

wanie przyszłości. (…) przez pojęcie turystyki kulturowej rozumie się każdą 

formę turystyki, w której są zawarte oferty kulturalne. W efekcie w zasadzie 

wszystkie rodzaje turystyki mają związek z kulturą”
13

. Innym znawcą problemu 

jest A.M. von Rohrscheidt. Autor ten opisuje turystykę kulturową jako „wszyst-

kie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których 

spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami 

kultury wysokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowa-

nym przez człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą częścią programu 

podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej 

podjęciu lub wzięciu w niej udziału”
14

. Warto również zwrócić uwagę na poj-

mowanie omawianej kategorii przez K. Buczkowską. Autorka ta bardzo ostro 

rysuje rozumienie tego pojęcia. Stwierdza ona, że „turystyką kulturową można 

nazwać tylko te inicjatywy turystyczne, w których motywacje kulturowe są 

                                                      
10 G. Richards, The Development of Cultural Tourism in Europe, w: Cultural Attraction 

and European Tourism, red. G. Richards, CABI, Cambridge 2001, s. 7.  

11 A. Fyall, B. Garrod, Heritage tourism: at what price?, „Managing Leisure” 1998, nr 3, 

s. 49. 

12 Y. Poria, R. Butler, D. Airey, Clarifying heritage tourism, „Annals of Tourism Research” 
2001, nr 28, s. 1049.  

13 Por. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 66. 

14 A.M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM 

w Gnieźnie, Gniezno 2008, s. 31. 
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jedynymi lub nadrzędnymi (nie: jednymi z wielu), nie są związane z kulturą 

masową, lecz alternatywną lub popularną, a typologia turysty kulturowego oraz 

cechy samej turystyki różnią się od powszechnie obowiązujących typologii 

i charakterystyk, odnoszących się do innych rodzajów turystyki. A więc tury-

styka kulturowa nie jest tym samym, co turystyka z elementami kultury”
15

.  

Autorka niniejszej publikacji również prezentuje swoje poglądy na temat 

rozumienia turystyki kulturowej. Według A. Niemczyk turystyka kulturowa to 

aktywność osób związana z ich podróżą (faza przemieszczania się) i czasowym 

pobytem poza swoim codziennym środowiskiem w miejscach recepcji bogatych 

w dobra kultury (np. zabytki, muzea, festiwale, sanktuaria, cmentarze itp.). Ich 

poznanie jest zasadniczym powodem tego rodzaju wyjazdów, w trakcie których 

realizowane są również inne potrzeby turystów, np. żywieniowe, noclegowe, 

czemu służy sfera obsługi ruchu turystycznego owego miejsca recepcji
16

. Zda-

niem autorki, turystyka kulturowa jest często uprawiana wraz z innymi rodza-

jami turystyki
17

 – wtedy cel kulturowy nie jest jedyny. Ponadto można sformu-

łować tezę, że turysta zorientowany na poznanie kultury miejsca recepcji będzie 

wykorzystywał każdą nadarzającą się sytuację w podróży turystycznej na kon-

takt z kulturą. Mogą to być np. wyjazdy służbowe, którym coraz częściej towa-

rzyszą doświadczenia poznania kultury miejsca recepcji, czy wyjazdy do rodzi-

ny, znajomych i inne.  

3. Podróże kulturowe samotnych turystów do Krakowa 

Analiza zachowań turystycznych związanych z podróżami kulturowymi 

osób samotnych została opracowana na podstawie wyników badania własnego 

                                                      
15 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizyczne-

go w Poznaniu, Poznań 2008, s. 6. 

16
 Por. A. Niemczyk, Turystyka kulturowa i jej funkcje, w: Związki polskiego dziedzictwa 

kulturowego z turystyką, red. D. Orłowski i J. Wyleżałek, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków 
Obcych w Warszawie, Warszawa 2011, s. 35–56. 

17
 Por. A. Niemczyk, Oferta kulturalna jako element towarzyszący imprezie sportowej 

w kontekście Euro 2012, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, 

red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 356–364; A. Niem-

czyk Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego, w: Konkuren-

cyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010, 
s. 497.  
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autorki. Badanie przeprowadzono w Krakowie w okresie od maja do paździer-

nika 2010 roku.
 
Podstawowym narzędziem badawczym był autorski kwestiona-

riusz ankietowy zbudowany z kilkudziesięciu pytań merytorycznych (zamknię-

tych i otwartych) oraz dziesięciu pytań metryczkowych. Ankietą objęto 110 

turystów będących osobami samotnymi, przybyłych do Krakowa w celach kul-

turowych.  

W badanej próbie przeważały kobiety (60,76%), osoby w wieku 25–30 lat 

(42,62%), legitymujące się wykształceniem wyższym (76,65%), zatrudnione 

jako pracownicy umysłowi (25,43% ogółu przebadanych respondentów), ale 

także dyrektorzy, prezesi, kadra kierownicza (19,37%) oraz osoby wykonujące 

zawody twórcze (18,54%); mieszkańcy miast powyżej 1 mln mieszkańców 

(37,13%), oceniający swoją sytuację materialna jako raczej dobrą (75,13%) 

i bardzo dobą (18,20%). Ponad 3/5 badanych turystów to obcokrajowcy, w tym 

najwięcej z USA i Japonii, ale również z: Francji, Niemiec, Holandii i Australii. 

Przeprowadzone badanie dowiodło, że samotni turyści podróżują na ogół 

2–3 razy w roku (rysunek 1). Relatywnie duża część z nich podróżuje częściej. 

Blisko 3/5 badanych realizuje swoje podróże w sezonie letnim.  

 

Rys. 1. Częstotliwość wyjazdów turystycznych osób samotnych 

Źródło: badania własne. 

Wybierając daną miejscowość turystyczną jako miejsce docelowe podró-

ży, omawiana grupa turystów kieruje się w pierwszej kolejności jego krajobra-

zem/architekturą (ponad 74% wskazań), a dla połowy z nich o wyborze desty-
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nacji decydują zabytki. Aż dla co trzeciego ankietowanego determinantą wybo-

ru miejsca recepcji turystycznej jest cena; podkreśla się jednak, że nie jest ona 

kluczowym kryterium decyzyjnym. Analiza danych empirycznych zestawio-

nych na rysunku 2 pozwala zauważyć istotną rolę dóbr kultury miejsca recepcji 

jako determinanty wyboru destynacji, co jest z resztą zgodne ze specyfiką bada-

nej zbiorowości (ankietowanymi byli turyści przybyli do Krakowa w celach 

kulturowych). Mowa zatem o: zabytkach, muzeach, imprezach kulturalnych, 

sanktuariach itp. 

 

* udziały nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź. 

Rys. 2. Determinanty wyboru miejsca recepcji turystycznej według samotnych tury-

stów 

Źródło: badania własne. 

W badanej zbiorowości osób przeważali turyści, którzy odwiedzali miasto 

po raz kolejny (54,0%) – dla blisko 3/5 badanych był to więcej niż 5. raz. Jako 
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środek transportu samotni odwiedzający Kraków w celach kulturowych najczę-

ściej wybierają samolot (45,9%). Na ogół samotni turyści deklarują pobyty 

weekendowe (2/5 badanych) i dłuższe – do 7 dni (blisko 1/3 badanych); pobyty 

jednodniowe zgłasza 1/5 badanych. Wśród nocujących preferowanym obiektem 

noclegowym jest hotel 4-gwiazdkowy – blisko ¼ wskazań. Na nocleg u krew-

nych i znajomych wskazuje co dziesiąty badany.  

Interesujące jest również rozeznanie odnośnie bodźców skłaniających do 

wyjazdu w miejsce recepcji turystyki kulturowej, a takim miejscem z pewnością 

jest Kraków. Analiza materiału empirycznego potwierdza, że wśród nich domi-

nują te, podkreślające wartość takowych miejsc (tak deklaruje ponad połowa 

badanych turystów). Niejako weryfikacją tej tezy są słowa unijnej komisarz do 

spraw turystyki Petry Hedorfer, która podczas Europejskiego Forum Turystyki 

(spotkania, które odbyło się w dniach od 5 do 7 października 2011 roku w Kra-

kowie w ramach prezydencji Polski w UE) powiedziała: że po raz pierwszy 

odwiedziła Kraków. Zapewniła, że odwiedzi stolicę Małopolski z rodziną. (Jej 

zdaniem przyp. autora) ludzie z całego świata obowiązkowo powinni odkryć 

piękno tego miasta
18

. W zbiorze bodźców skłaniających do wyjazdu w miejsca 

bogate w dobra kultury znajdują się również własne zainteresowania (ponad 2/5 

badanych), a blisko 30% badanych deklaruje ciekawość i własne doświadczenie 

wynikające z wcześniejszej obecności w danym miejscu. Szczegółowe dane 

zaprezentowano na rysunku 3.  

Zgodnie ze współczesnymi trendami badana zbiorowość samodzielnie or-

ganizuje wyjazdy turystyczne (83,7%), a podróżuje na ogół ze znajomymi 

(45,9%). Spory odsetek konsumentów obszarowego produktu turystyki kultu-

rowej stanowią również podróżujący samodzielnie (co trzeci badany).  

Miasto jako obszar recepcji turystyki kulturowej spełnia oczekiwania ba-

danej grupy turystów. Taką deklarację złożyło 80% spośród nich. 

 

                                                      
18 www.wiadomosci.onet.pl, 11.10.2011.  
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Udziały nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź. 

Rys. 3. Bodźce skłaniające do wyjazdu do miejsca recepcji turystyki kulturowej we-

dług samotnych turystów 

Źródło: badania własne. 

Uwagi końcowe 

Reasumpcją poczynionych rozważań jest stwierdzenie o rosnącej roli seg-

mentu samotnych turystów, co skłania wytwórców produktów do przygotowy-

wania specjalnej oferty i całej sfery obsługi ruchu turystycznego dostosowanej 

do potrzeb tej grupy odbiorców. Podjęte w artykule rozważania pozwoliły za-

uważyć, że samotny turysta kulturowy (odwiedzający Kraków) podróżuje 

w celach turystycznych 2-3 razy w roku, najczęściej w sezonie letnim, a krajo-

braz/architektura miejsca jest główną determinantą wyboru destynacji. Swoje 

wyjazdy organizuje on samodzielnie, ale przyjeżdża ze znajomymi, korzysta 

z samolotów, na ogół nocuje w obiektach o wysokim standardzie, przebywa na 

terenie danego miasta bogatego w dobra kultury 3 dni (tzw. podróże city break).  
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SINGLE PERSONS AND THEIR TOURISM BEHAVIOUR 

CONCERN CULTURAL TOURISM – SELECTED PROBLEMS 

Summary 

The aim of the article is to show models of tourism behaviour of single people 

who travel in order to learn about the culture of destination. Based on own research the 

author shows the frequency of travels, the reasons for selecting destinations, stimulus 

which influence destination choice, patterns in trip organization and the choice of the 

accompanying people, as well as the most frequently used accommodation types and 

means of transport. 

The empirical part is preceded by theoretical considerations about the tourism be-

havior and cultural tourism. 

Moreover, the article describes the characteristics of a single person's household 

and presents the size of this phenomenon in the UE.  

Translated by Agata Niemczyk 
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CHARAKTERYSTYKA RUCHU TURYSTYCZNEGO JAKO 

MIARA ROZWOJU POPYTU TURYSTYCZNEGO 

 – PRZYKŁAD RUCHU TURYSTYCZNEGO WYBRANYCH 

PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

Wprowadzenie 

Ruch turystyczny związany jest ze zmianą środowiska, miejsca pobytu, 

rytmu życia, dobrowolnie, bez przymusu i odnosi się do określonego obszaru, 

kierunku, okresu, w którym trwa itp. Międzynarodowa Akademia Turystyki 

w Monte Carlo określiła ruch turystyczny jako „(...) podróże podejmowane dla 

przyjemności, wypoczynku lub leczenia – pieszo lub jakimkolwiek środkiem 

komunikacji”. W. Kurek wskazuje, że złożony charakter ruchu turystycznego 

utrudnia wypracowanie jednej wyczerpującej go klasyfikacji (jak dotąd takowa 

nie powstała).  

Miernikiem rozwoju popytu turystycznego może być między innymi cha-

rakter ruchu turystycznego. Spośród metod badań ruchu turystycznego można 

wyodrębnić badania pierwotne, takie jak: 

– analiza ruchu turystycznego na granicy obszaru (państwa); 

– analiza wykorzystania bazy noclegowej; 
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– wykorzystanie innych metod, takich jak: obserwacja, ankieta, wywiad, 

panel
1
. 

Celem artykułu jest wskazanie, że ruch turystyczny cechuje elastyczność 

cenowa popytu. Zakłada się, że obszary o przeciętnych walorach turystycznych, 

jakimi są parki krajobrazowe, odwiedzają osoby mało zarabiające ze względu 

na występujący tam niski poziom cen, który ich satysfakcjonuje. 

Ekonomiczne wyznaczniki popytu turystycznego są jednakowe dla 

wszystkich rynków. Podstawowymi czynnikami kształtującymi wielkość popy-

tu są ceny produktów i dochody konsumentów. Jednakże w coraz większym 

stopniu wzrasta oddziaływanie na popyt turystyczny innych, pozaekonomicz-

nych determinant popytu. Należą do nich industrializacja i zanieczyszczenie 

środowiska, dbałość o zdrowie i jakość życia, kształtujący się nowy model kon-

sumpcji społecznej, cechy osobowości konsumentów, gęstość zaludnienia, ilość 

czasu wolnego, moda, tradycja, kultura i stabilizacja polityczna
2
. 

1. Analiza wskaźników turystycznych 

Miernikami wykorzystywanymi do charakterystyki ruchu turystycznego są 

m.in.: 

– wskaźnik Deferta wyrażony liczbą turystów korzystających z noclegów 

przypadającą na km
2
 powierzchni całkowitej (Defert 1967);  

– wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wyrażony liczbą turystów 

korzystających z noclegów przypadającą na 1000 mieszkańców stałych, 

zwany wskaźnikiem Schneidera (Warszyńska, Jackowski, 1978). 

W celu określenia dynamiki zmian analizę wskaźników turystycznych 

przeprowadzono w odstępie czasowym pięciu lat (lata 2003 i 2008). Dla uzy-

skania informacji na temat tła regionalnego podstawą analizy powyższych 

wskaźników jest obszar województwa śląskiego.  

Wskaźnik funkcji turystycznej Deferta osiągnął wysokie wartości w przy-

padku Ustronia, Cieszyna i Szczyrku. Można zatem stwierdzić, że w tych miej-

scowościach funkcja turystyczna jest bardzo dobrze rozwinięta.  

                                                      
1 Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk PWN, Warszawa 2006, s. 98. 

2 G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2002 s. 56. 
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Najwyższe wartości wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Schne-

idera wystąpiły w przypadku Wisły i Ustronia, gdzie w roku 2008 obserwowa-

no znaczącą wielkość ruchu turystycznego (około 10 tys. turystów na 1 tys. 

mieszkańców). W przypadku Wisły odnotowano dużą dynamikę przyrostu tego 

wskaźnika – z 11,7 tys. w roku 2003 do 18,1 tys. w roku 2008
3
.  

2. Badania własne 

Znając poziom funkcji turystycznej i intensywność turystyczną, można by-

ło przeprowadzić badania ankietowe w Żywieckim Parku Krajobrazowym, Par-

ku Krajobrazowym Beskidu Małego i Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskie-

go, które znajdują się na obszarze powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i ży-

wieckiego. Badania te zostały przeprowadzone w okresie letnim (w sierpniu 

2011 roku) przy bardzo dobrych warunkach pogodowych ułatwiających ruch 

turystyczny. Przebadano 600 osób przebywających na terenie tych parków (po 

200 ankiet w każdym z nich). 

Jak dowodzi literatura badania ankietowe ruchu turystycznego w poszcze-

gólnych parkach narodowych i krajobrazowych prowadzone są dość często. Są 

to jednak badania fragmentaryczne, rzadko porównywalne ze sobą, na ogół 

o charakterze przyczynkarskim. Potocznie wydaje się, że ankieta jest prostym 

i łatwym narzędziem badań, co jednak jest wrażeniem pozornym. W rzeczywi-

stości badania ankietowe są trudne zarówno metodycznie, jak i merytorycznie, 

a także bardzo pracochłonne. Istotą badań ankietowych jest dobór reprezenta-

tywnej próby. Powinien on polegać na doborze losowym. Pod względem treści 

ankieta powinna podejmować zagadnienia cech osobowych i osobowości tury-

sty, jego preferencji w zakresie podejmowanych wędrówek, zajęć i odwiedzin 

parku i jego otuliny, świadomości ekologicznej i sposobów jej kształtowania. 

Ważna jest ich strona organizacyjna, a mianowicie odpowiedni wybór miejsca 

i czasu prowadzenia badań oraz długość pojedynczego wywiadu. Te elementy 

organizacyjne badań ankietowych wymagają indywidualnych rozstrzygnięć 

w poszczególnych obszarach prawnie chronionych. Po przeprowadzeniu badań 

ankietowych podstawowym zadaniem jest założenie bazy danych i zintegrowa-

                                                      
3 S. Pytel, Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego, w: Krajobraz 

a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 14, Sosnowiec 2010, s. 273–282. 
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nie jej z bazami opartymi na pośrednich materiałach źródłowych oraz pomia-

rach
4
.  

Pomiar ilościowy i jakościowy ruchu turystycznego przeprowadzony na 

potrzeby prowadzonych badań własnych był dokonany według odpowiednich 

kryteriów, wśród których ujęto cechy opisujące: 

1. charakter podróży turystycznej: 

– cel (wypoczynek, poznanie), 

– charakter podróży (zasięg, czas, sezon), 

– sposób organizacji (indywidualnie, grupowo), 

– elementy składowe (środek transportu, baza noclegowa, sposób finan-

sowania);  

2. uczestników ruchu turystycznego: 

– struktura demograficzna, 

– struktura dochodowa, 

– struktura społeczno-zawodowa
5
. 

Podczas badań, zgodnie z przyjętą procedurą badawczą, ankietowani zo-

stali poproszeni o wskazanie dlaczego wybrali właśnie ten park krajobrazowy, 

w którym się znaleźli? Można było wybrać kilka odpowiedzi (rysunek 1). An-

kietowani wskazywali głównie na świeże powietrze, walory krajoznawcze czy 

przyrodnicze oraz zamiłowanie do wędrówek. Istotnym aspektem w doborze 

miejsca jest również cena. Wielu z badanych wybiera ten kierunek ze względów 

czysto sentymentalnych, dlatego, że posiadają w tych rejonach rodzinę lub dla-

tego, że zostali do danej wyprawy namówieni. „Nigdy tam nie byłem/byłam” 

stanowi dobry powód, by dane miejsce odwiedzić. Mniejsza część responden-

tów zwraca uwagę na infrastrukturę, możliwości uprawiania turystyki kwalifi-

kowanej czy też trend. 

                                                      
4 W. Matczak, Metodyka badań ruchu turystycznego na obszarach chronionych, w: Użyt-

kowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Naro-
dowy. Ojców 2002, s. 18 

5 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2006, s. 99. 
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Rys. 1. Motywy wyboru danego parku krajobrazowego (%) 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejną ważną kwestię stanowił cel wizyty w Parku Krajobrazowym. 

Również i tutaj można było wybrać kilka odpowiedzi. Celem wizyty większości 

badanych turystów jest wypoczynek. Wielu z nich istotną rolę przywiązuje do 

poznania walorów przyrodniczych parku. W mniejszym stopniu wybór tego 

miejsca uzasadniony jest chęcią uprawiania turystyki aktywnej, a w jeszcze 

mniejszym – zwiedzania zabytków. Najmniejsze znaczenie miały cele eduka-

cyjne, szkolenia, tranzyt czy odwiedziny krewnych lub znajomych. Interesujące, 

że co dziewiąty ankietowany stwierdził, że przyjechał w rejony parku narodo-

wego w celach zdrowotnych. 
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Rys. 2. Cel wizyty w parku krajobrazowym 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rys. 3. Charakter wyjazdu 

Źródło: opracowanie własne. 

Przechodząc do charakterystyki opisującej uczestników, można stwierdzić, 

że ponad połowa ankietowanych wyjeżdża razem z rodziną, od 10% do 20% 

badanych wyjeżdża samotnie (turystyka singli), około 5% wyjazdów ma cha-

0

20

40

60

80

100

w
y
p

o
cz

y
n

ek

p
o
zn

an
ie

 w
al

o
ró

w
 

p
rz

y
ro

d
y

tu
ry

st
y
k

a 
ak

ty
w

n
a 

ce
l 

zd
ro

w
o
tn

y

zw
ie

d
za

n
ie

 

za
b

y
tk

ó
w

u
d

zi
ał

 w
 i

m
p

re
zi

e 

k
u

lt
u

ra
ln

ej

ed
u

k
ac

ja

o
d

w
ie

d
zi

n
y
 

k
re

w
n

y
ch

 l
u

b
 

zn
aj

o
m

y
ch

u
d

zi
ał

 w
 s

zk
o
le

n
iu

in
n

y
 c

el

tr
an

zy
t

O
d

se
te

k
 b

ad
an

y
ch

 [
%

]

P.K. Beskidu Śląskiego

P.K. Beskidu Żywieckiego

P.K. Beskidu Małego

0
10
20
30
40
50
60
70

w
y
ja

zd
 r

o
d

zi
n

n
y in
n

y

w
y
ja

zd
 s

am
o

tn
y

w
y
ci

ec
zk

a 
sz

k
o

ln
a

w
y
ci

ec
zk

a 

zo
rg

an
iz

o
w

an
a 

p
rz

ez
 b

iu
ro

 

p
o

d
ró

ży

O
d

se
te

k
 b

ad
an

y
ch

 [
%

] P.K. Beskidu Śląskiego

P.K. Beskidu Żywieckiego

P.K. Beskidu Małego



 Charakterystyka ruchu turystycznego jako miara rozwoju… 115 

rakter wycieczki szkolnej lub innej zorganizowanej. Od 15% do 30% ankieto-

wanych podało inny charakter wyjazdu (rysunek 3). 

 

Rys. 4. Środek transportu wykorzystany dla dotarcia do parku 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponad połowa ankietowanych dotarła do parku krajobrazowego samocho-

dem. Do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego samochodem przyjechało aż 

80% badanych, gdyż dotarcie koleją jest niemożliwe i istnieje konieczność łą-

czenia podróży kolejowej z autobusową. Od 18% do 31% respondentów podró-

żowało transportem kolejowym, a około 9% dojechało na miejsce, korzystając 

z usług PKS-u (rysunek 4). 

Od 50% do 90% badanych nie nocowało i nie zamierza nocować na tere-

nie parków krajobrazowych, jedynie w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskie-

go ponad 40% ankietowanych uwzględnia w swoich planach opcję noclegu. 

W większości badani nocowali w kwaterach prywatnych, zdecydowanie mniej 

w schroniskach, a najmniej na polu namiotowym (rysunek 5). 
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Rys. 5. Czy nocował/a lub zamierza Pan/Pani nocować na terenie parku  

krajobrazowego? 

Źródło: opracowanie własne. 

Ocenie turystów poddano siedem wskaźników (rysunek 6). W odniesieniu 

do kategorii „Noclegi” 21 osób (9,5%) uznało ceny za niskie, 103 (46,8%) za 

odpowiednie, zaś 63 (28,6%) za wysokie. Ponadto 27 osób (12,3%) odpowie-

działo, że nie korzysta z bazy noclegowej; pozostałe 6 osób (2,7%) w ogóle nie 

udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Gastronomię jako tanią oceniło 11 ankietowanych, co stanowi 4,6% ogółu 

odpowiedzi. Zdaniem 109 osób (45,6%) ceny są odpowiednie w stosunku do 

jakości usług. Natomiast 108 osób (45,2%) uznało, że ceny za usługi gastrono-

miczne są w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego zbyt wysokie. W mo-

mencie prowadzonych badań ankietowych 9 osób jeszcze nie skorzystało z bazy 

gastronomicznej (3,8%), zaś 2 osoby (0,8%) nie udzieliły odpowiedzi na to 

pytanie. 

Kolejna kategoria dotyczyła usług przewodnickich na terenie Parku Krajo-

brazowego Beskidu Śląskiego. Wśród badanych 11 respondentów (5,8%) uzna-

ło je za zbyt drogie, natomiast 59 osób (31,2%) stwierdziło, że stosunek ceny do 

jakości usług jest odpowiedni. Czterdzieści jeden osób (21,7%) zadeklarowało, 

że ceny za usługi przewodnickie są zbyt wysokie. Najwięcej ankietowanych 

stwierdziło, iż nie korzysta z usług przewodników i przemierza szlaki wytyczo-

ne na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego indywidualnie – grupa 

ta reprezentowana była przez 76 osób, co stanowi 40,2% ogółu respondentów. 

Odpowiedzi na to pytanie nie udzieliły 2 osoby (1,1%). 
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Legenda: ceny wysokie – 3, ceny odpowiednie – 2, ceny niskie – 1 

Rys. 6. Relacje wysokości cen do świadczonych usług na terenie PK Beskidu  

Śląskiego. 

Źródło: opracowanie własne. 

Transport lokalny jako tani określiło 27 osób (13,6%), jako odpowiedni 

cenowo – 68 osób (34,3%), a jako drogi – 51 osób (25,8%). Pięćdziesięciu re-

spondentów nie korzystało z transportu lokalnego (25,3%); osoby te deklarowa-

ły, że przemieszczają się własnym środkiem transportu, głównie samochodem. 

Odpowiedzi na to pytanie nie udzieliły 2 osoby (1%). 

Zdaniem 39 ankietowanych (19,4%) imprezy kulturalne odbywające się na 

terenie PK BŚ są tanie. Przeciwnego zdania były 33 osoby (16,4%). Aż 77 re-

spondentów (38,3%) uznało ceny tych imprez za odpowiednie w stosunku do 

jakości świadczonych usług, 22,9% badanych (46 osób) nie korzysta z tego 

rodzaju usług, natomiast 6 osób (3%) nie udzieliło odpowiedzi. 

Bazę sportowo-rekreacyjną jako tanią określił zaledwie co dwudziesty an-

kietowany (5,1%), co dało liczbę 11 osób (rysunek 7). Ceny jako odpowiednie 

w stosunku do jakości świadczonych usług określiło 40% ankietowanych (86 

osób). Baza sportowo-rekreacyjna jest zbyt droga dla 72 osób (33,5%). Z usług 

tych nie korzystały 44 osoby (20,5%), zaś 2 osoby (0,9%) nie odpowiedziały na 

to pytanie. Ostatnią kategorią poddaną ocenie turystów były kluby, dyskoteki 

i puby. Najwięcej respondentów (72 osoby – 35,1%) przyznało, że nie korzysta 

z tego rodzaju rozrywek. Według 10 osób (4,9%) są one tanie. Dla 61 osób 
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(29,8%) ceny są odpowiednie, zaś dla 60 respondentów (29,3%) – zbyt wyso-

kie. Dwie osoby nie odpowiedziały na to pytanie (1%). 

 

Legenda: ceny wysokie – 3, ceny odpowiednie – 2, ceny niskie – 1 

Rys. 7. Relacje wysokości cen do świadczonych usług na terenie Żywieckiego Parku 

Krajobrazowego  

Źródło: opracowanie własne. 

Analogiczne badania przeprowadzono na obszarze Żywieckiego Parku 

Krajobrazowego, gdzie najwięcej osób (111) odpowiedziało, że ceny imprez 

kulturalnych uważa za średnio wysokie (odpowiednie). Wszystkie usługi oce-

niane są w większości jako posiadające odpowiednie ceny. Za bardzo wysokie 

najczęściej uznawano usługi przewodnickie. Dla porównania aż 50 osób uważa 

transport lokalny za bardzo tani środek transportu.  

Można stwierdzić, że większość ankietowanych na terenie Parku Krajo-

brazowego Beskidu Małego ocenia ceny jako odpowiednie w stosunku do jako-

ści świadczonych usług (46%). Wielu respondentów było niezdecydowanych 

(26% braku odpowiedzi), głównie z powodu braku orientacji w odniesieniu do 

cen – przede wszystkim usług przewodnickich, oferty klubów, barów, pubów 

czy imprez kulturalnych – gdyż zadeklarowali, że z powyższych nie korzystali. 

Za zbyt wysokie (szczególnie w gastronomii i bazie sportowo-rekreacyjnej) 
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uznało ceny 16% badanych, zaś 12% respondentów uważało, że ceny są niskie 

– głównie noclegów (rysunek 8). 

 

Legenda: ceny wysokie – 3, ceny odpowiednie – 2, ceny niskie – 1 

Rys. 8. Relacje wysokości cen do świadczonych usług na terenie Parku  

Krajobrazowego Beskidu Małego  

Źródło: opracowanie własne. 

3. Charakterystyka turystów  

W badaniu ankietowym wzięło udział 600 respondentów. Na podstawie 

przeprowadzonych badań można odpowiedzieć na pytanie, jaki jest profil tury-

sty najczęściej odwiedzającego parki krajobrazowe.  

W pytaniu o wykonywany zawód 11,5% wszystkich respondentów zade-

klarowało, że są emerytami. Nieco więcej osób określiło się jako pracownik 

fizyczny, co stanowi 13,9% ogółu odpowiedzi. Nieco liczniejszą grupę respon-

dentów stanowili pracownicy umysłowi, których udział wyniósł 26,9%. Ankie-

towano również 3,4% osób bezrobotnych oraz 6,3% przedsiębiorców. Najlicz-

niejszą grupę wśród respondentów stanowili studenci – prawie co trzeci ankie-

towany (33,2%) zadeklarował przynależność do tej grupy. Ponadto kilka osób 

wskazało inny wariant odpowiedzi niż zasugerowany w ankiecie, mianowicie 
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0,5% wskazało, że jest przedstawicielem wolnego zawodu, 3,8% określiło się 

jako uczniowie, natomiast 0,5% odmówiło odpowiedzi na to pytanie. 

Kolejne pytanie dotyczyło wieku respondentów. Z wyników ankiety wyni-

ka jasno, że w większości wzięli w niej udział ludzie młodzi: 26,9% w wieku 

poniżej 20 lat, 25,5% w wieku 21–30 lat. Kolejne 10-letnie przedziały wiekowe 

charakteryzowały się malejącą liczbą respondentów. Osoby w wieku 31–40 lat 

stanowiły 15,9% ogółu ankietowanych, 41–50 lat – 13,9%, 51–60 lat – 9,6%, 

61–70 lat – 4,8% badanych. W ankiecie wzięło udział również 2,9% osób 

w wieku 71 lat i więcej. W badaniu przeważały kobiety w stosunku 55,8% do 

44,2% mężczyzn.  

Wśród ankietowanych zdecydowanie przeważały osoby mieszkające 

w miastach (79,8%) – w tym: w miastach o liczbie poniżej 20 tys. mieszkańców 

mieszkało 15,4% ogółu respondentów, w miastach liczących 20–100 tys. 

mieszkańców – 27,4% badanych, zaś w miastach mających powyżej 100 tys. 

mieszkańców – 37,0% respondentów. Pozostałe 20,2% pytanych zadeklarowało 

jako miejsce swojego zamieszkania wieś. 

W pytaniu dotyczącym stanu cywilnego 52,4% osób zadeklarowało przy-

należność do związku – zarówno małżeńskiego jak i nieformalnego, 42,8% 

osób wybrało opcję kawaler/panna. W badaniu udział wzięło również 4,8% 

wdów/wdowców. 

Kolejne pytanie dotyczyło liczby posiadanego potomstwa – 53,4% osób 

nie posiada dzieci, 35,1% osoby posiadają jedno lub dwoje dzieci, a 9,6% an-

kietowanych wskazało, że posiada troje lub czworo dzieci. Liczne rodziny sta-

nowiły mniejszość w opisywanym badaniu ankietowym. Zaledwie 1,4% ankie-

towanych posiada więcej niż czworo dzieci.  

Wśród respondentów 42,3% legitymowało się wykształceniem wyższym, 

26,9% ankietowanych zadeklarowało posiadanie wykształcenia średniego, 12% 

badanych zdobyło wykształcenie zawodowe, 7,2% respondentów – podstawo-

we. Na pytanie to nie odpowiedziało lub odmówiło odpowiedzi 11,8% pyta-

nych. 

Najbardziej wrażliwym pytaniem w metryczce okazało się pytanie o prze-

ciętne miesięczne dochody przypadające na członka rodziny. Aż 32,2% respon-

dentów nie odpowiedziało lub odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 

Wśród osób, które zdecydowały się odpowiedzieć, najliczniejszą grupę stanowi-

ły osoby zarabiające do 1000 zł na jednego członka rodziny (21,2%). Wyższe 

dochody (1000–1499 zł) zadeklarowało 9,1%. Osoby, których dochody kształ-
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tują się na poziomie 1500–1999 zł na jednego członka rodziny stanowiły 11,1% 

badanych, zaś dochody w wysokości 2000–2499 zł na członka rodziny posiada-

ło 10,6% ogółu ankietowanych. Pozostałe przedziały dochodów charakteryzo-

wały się udziałem odpowiedzi nie przekraczającym 6%. Żaden z respondentów 

nie wskazał odpowiedzi 3500–3999 zł. 

Podsumowując i odpowiadając na pytanie, kto przede wszystkim wybiera 

parki krajobrazowe na cel swojej wizyty, można stwierdzić, że jest to osoba 

młoda – do 30. roku życia, mieszkająca w mieście, nie posiadająca dzieci, legi-

tymująca się wyższym wykształceniem i zarabiająca do 1000 zł na członka 

rodziny. 

Uwagi końcowe 

Ruch turystyczny w znaczącej mierze wpływa na popyt turystyczny, a co 

za tym idzie – na rozwój lokalny. Zachodzi on na płaszczyźnie gospodarczej, 

ekonomicznej i politycznej, ale dzięki zaangażowaniu społeczeństwa coraz 

częściej objawia się w sferze społecznej i kulturalnej. Jego wyrazem jest m.in. 

harmonijny krajobraz użytkowany z zasadami ładu przestrzennego oraz rosnący 

komfort i jakość życia, osiągane m.in. dzięki funkcji rekreacyjno-turystycznej 

analizowanych obszarów.  

Z analizy dynamiki wzrostu wartości wskaźników turystycznych dla wo-

jewództwa śląskiego wynika, że zdecydowanym liderem w zakresie tak rozu-

mianego rozwoju lokalnego są gminy położone w południowej części woje-

wództwa, znajdujące się na obszarach badanych parków. Wykazują one lepsze 

wyniki niż gminy położone na północy województwa, pomimo porównywanego 

potencjału turystycznego.  

Postawiona na wstępie hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Ob-

szary o średnich walorach turystycznych, jakimi są parki krajobrazowe, odwie-

dzane są przez osoby zarabiające do 1000 zł na członka rodziny i uznające po-

ziom cen obowiązujących na obszarze parków za satysfakcjonujący.  
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TOURIST TRAFFIC DESCRIPTION AS THE MEASURE OF THE 

TOURIST DEMAND DEVELOPMENT – THE EXAMPLE OF THE 

TOURIST TRAFFIC IN SELECTED NATIONAL PARKS 

Summary 

The article aims at indicating that it is development of demand that characterizes 

a tourist traffic. It is assumed that the National Parks, perceived as the areas with rather 

mediocre tourist values are visited by tourists with a low income, owing to their reason-

able prices. The above findings were the outcome of surveys carried out in National 

Parksevidencingthe influence of the tourist traffic on a tourist demand and consequently 

on a local development. 

Translated by Grzegorz Barnaś 
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZACHOWANIA 

NABYWCÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH NA 

PRZYKŁADZIE BADAŃ RYNKU EUROPEJSKIEGO 

Wprowadzenie 

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące czynników kształtują-

cych zachowania nabywców zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Na 

podstawie dostępnych badań dokonano analizy czynników wpływających na 

zachowania nabywców na rynku usług turystycznych w Europie. Omówiono też 

preferencje Polaków w zakresie nabywania rodzaju (korzyści) usług turystycz-

nych na tle nabywców z wybranych państw na świecie. W tym zakresie również 

wykorzystano wyniki dostępnych badań. 

Celem rozważań jest analiza preferencji nabywców i czynników wpływa-

jących na ich zachowania w odniesieniu do usług turystycznych na świecie, 

w Europie (a w tym w Polsce) na podstawie wyników przeprowadzonych i udo-

stępnionych badań. W artykule zastosowano metody: opisową, analizy, syntezy 

i wnioskowania.  

1. Przyczyny zachowań nabywczych 

Na zachowania nabywcze mają wpływ czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Do czynników wewnętrznych można zaliczyć: 
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1) potrzeby i pragnienia; 

2) postawy i preferencje; 

3) osobowość; 

4) uczenie się (doświadczenie); 

5) ryzyko związane z kupnem. 

W literaturze ekonomicznej potrzebę definiuje się najczęściej jako: „stan 

braku czegoś i zarazem czynnik uruchamiający funkcje motywu do działania 

w kierunku odpowiedniej zmiany tego stanu”
1
. Potrzeby ludzkie mają bardzo 

różnorodny charakter.  

Przejawem konkretnego ukierunkowania zaspokojenia potrzeby są pra-

gnienia. Natomiast motywy ukierunkowują zachowanie konsumenta na zakup 

produktów – są siłą, która kreuje zachowania konsumenta w kierunku osiągnię-

cia pożądanego stanu (wyrównania różnicy pomiędzy stanem obecnym i ocze-

kiwanym). Przekonaniom przypisuje się bardzo ważną rolę w procesie zaku-

pów, tj. sterowanie zamierzonym działaniem konsumenta
2
 polegające na prze-

kształcaniu potrzeb w preferencje zakupu określonego produktu. Oprócz prze-

konań świadomych przychodzących na myśl przy podejmowaniu decyzji zaku-

pu istnieje jeszcze druga grupa przekonań – przekonania ukryte. Przekonania 

tego typu można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią przekona-

nia, które w wyniku ujawnienia będą zaaprobowane, drugą zaś stanowią prze-

konania, które ujawnione, są trudne do zaaprobowania (np. niewielu konsumen-

tów przyzna się, nawet przed samym sobą, że kupiło dany produkt ponieważ 

chciało tym zaznaczyć swoją pozycję). Specyficzne cechy przekonań znacznie 

utrudniają określenie rzeczywistych powodów zakupu. Zabiegi marketingowe 

mogą przyczynić się do wyrobienia u konsumentów przekonań dotyczących 

produktu. 

Postawy i preferencje. Na postępowanie konsumentów mają wpływ okre-

ślone postawy i preferencje. Preferencje, czyli przekonania są odzwierciedle-

niem tego, co konsument myśli o danej rzeczy. Przekonania mogą być kształ-

towane przez nabywców w oparciu o: wiedzę, opinie, emocje lub wiarę. To 

właśnie przekonania kreują wizerunek marki czy produktu. Postawa natomiast 

                                                      
1 Marketing. Materiały do ćwiczeń, red. G. Rosa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2011, s. 62. 

2 Por. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 51. 
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jest odzwierciedleniem oceny produktu (korzystnej lub niekorzystnej), odczuć 

emocjonalnych, idei, religii, polityki, mody, muzyki, sposobu odżywiania itp. 

Postawy konsumentów w stosunku do określonych zachowań są takie same, 

tendencyjne. Ustalona i ugruntowana postawa warunkuje poczucie dobrze pod-

jętej decyzji oraz eliminuje proces zastanawiania się i ponownego podejmowa-

nia decyzji. O wiele trudniej zmienić postawy ludzi niż je rozpoznać i dostoso-

wać do nich produkt. 

Osobowość jest to całość stałych cech psychicznych oraz mechanizmów 

wewnętrznych regulujących zachowanie człowieka. Można ją opisać następują-

cymi kategoriami: pewność siebie, bierność, aktywność, dominacja, defensyw-

ność, asekuracja itp. Osobowość jest ściśle związana z wizerunkiem jednostki. 

Wyobrażenie, jakie człowiek ma sam o sobie, może być związane ze stanem 

aktualnym, czyli jak jest naprawdę, ze stanem hipotetycznym, czyli jak mogło-

by być – jaki mógłby być, bądź z wyobrażeniem innych osób o nim– jak jest on 

widziany.  

Czynnikiem warunkującym zachowania konsumentów jest uczenie się. 

Jest to proces prowadzący do modyfikacji przekonań i postaw w wyniku naby-

tych doświadczeń. W procesie uczenia kształtują się postawy, preferencje, prze-

konania, nawyki, wyobrażenia. Uczenie się i nabywanie doświadczeń trwa 

przez całe życie. Konsument pamięta doświadczenia z poprzednich okresów 

związane z dochodami, cenami, potrzebami, wymogami grupy odniesienia, 

zmianami preferencji na skutek przybywania lat itp. Występuje tu często zjawi-

sko nabywania produktów na bazie skojarzeń, lojalności, sentymentu itp. 

Do czynników wewnętrznych zalicza się również ryzyko związane z de-

cyzją zakupu. Ryzyko występuje wtedy, gdy nabywca nie jest zdecydowany, 

gdy dostrzega niebezpieczeństwo podjęcia złej decyzji. Podejmowane przez 

konsumentów decyzje zakupu mogą być związane z następującymi rodzajami 

ryzyka
3
: 

– ryzyko funkcjonalne (obawy o funkcje, jakich się oczekuje od produk-

tu); 

– ryzyko fizyczne (związane z bezpieczeństwem); 

– ryzyko ekonomiczne (związane z wątpliwościami konsumenta odnoszą-

cymi się do wysokości ceny produktu); 

                                                      
3 Marketing w handlu, red. G. Rosa, WN US, Szczecin 2009, s. 201, za: L. Rudnicki, Za-

chowania konsumentów na rynku, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wyd. Uczelniane, Kra-
ków 1996, s. 56. 



126 Grażyna Rosa  

– ryzyko społeczne (związane z akceptacją rodziny, grupy odniesienia, 

grup społecznych); 

– ryzyko psychologiczne (związane z kształtowaniem własnego wizerun-

ku, prestiżu, godności itp.); 

– ryzyko straty czasu (poświęconego na poszukiwanie, zakup). 

Do czynników osobistych, które warunkują zachowania nabywcze kon-

sumentów należą: wiek, płeć, faza życia, styl życia, wykształcenie, zawód. 

Struktura i preferencje zakupu wielu produktów zmieniają się wraz z wie-

kiem. Zmienia się sposób postrzegania ryzyka, warunki ekonomiczne, gusty, 

preferencje. Płeć decyduje o ukierunkowaniu na poszczególne produkty, na 

postrzeganie ich kształtu, koloru, opakowania, funkcjonalności i przydatności. 

Sposób postępowania konsumentów zależy również od fazy w cyklu życia ro-

dziny. W zależności od fazy, można dostrzec zmieniające się potrzeby, ukie-

runkowane najpierw na siebie, wypoczynek, wolny czas, rozrywkę, a później, 

w wyniku zmian, na potrzeby rodziny. W USA czy Niemczech można zauwa-

żyć taką właśnie strukturę wydatków. Emeryci podróżują, spotykają się ze zna-

jomymi, uczą się języków, uprawiają sporty. W Polsce natomiast ta faza w cy-

klu życia rodziny to okres wychowywania wnuków, pomagania dzieciom, 

oszczędzania na ich dom, samochód, wyraźnego obniżenia dochodów (emerytu-

ra). W zachowaniach konsumentów na rynku usług turystycznych istotny jest 

również ich styl życia – aktywny lub bierny. Styl życia to sposób bycia i działa-

nia jednostki w świecie. Określają go działania, zainteresowania, poglądy jed-

nostki. 

Zachowania nabywcze konsumentów uzależnione są również od wykształ-

cenia, wykonywanego zawodu i zajmowanego stanowiska.  

Do warunków zewnętrznych decydujących o zachowaniach konsumentów 

należą: 

– czynniki ekonomiczne; 

– społeczne; 

– kulturowe; 

– bodźce marketingowe i nie marketingowe – otoczenie. 

Do czynników ekonomicznych należą: dochody konsumentów oraz ceny 

produktów. Zależność między wydatkami i dochodami konsumentów została 

dostrzeżona i opracowana przez niemieckiego statystyka – Ernesta Engla. Roz-

winięciem jego rozważań i uszczegółowieniem krzywych Engla były krzywe 

Tornquista. Na podstawie krzywych można stwierdzić, iż udział wydatków na 
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żywność maleje w miarę wzrostu dochodów. Wydatki na artykuły pierwszej 

potrzeby rosną na ogół wolnej niż dochody, a wydatki na artykuły luksusowe – 

szybciej niż dochody.  

Czynniki społeczne do których należą: grupy odniesienia, rodzina, rola 

i status. Grupy odniesienia mają bezpośredni wpływ na zachowania i postawy 

jednostek. Grupy, których jednostka jest członkiem, lub z którymi wchodzi 

w związki, nazywa się grupami członkowskimi.  

Rodzina stanowi najbardziej wpływową grupę odniesienia. Wspólne de-

cydowanie odnosi się do zakupu urlopów, rozrywki, mieszkania. Sytuacja ta 

ulega zmianom w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, np. kultury, 

kraju czy klasy społecznej. 

Rola i status oznaczają pozycję jednostki w różnych grupach społecznych 

i zawodowych. Każdy człowiek spełnia w życiu różne role – jest uczniem, sy-

nem, córką, matką, ojcem, pracownikiem, kierownikiem itp. Z każdą z tych ról 

wiąże się pewien status społeczny. Zarówno rola, jak i status w istotny sposób 

determinują zachowania jednostek. 

Wraz ze wzrostem luksusu i spadkiem częstotliwości zakupu dóbr rośnie 

zaangażowanie konsumentów w proces zakupu. Znaczne zaangażowanie cha-

rakteryzuje nabywców usług turystycznych. 

Czynniki kulturowe: 

– środowisko stanowiące najbliższe otoczenie człowieka (np. rodzina). 

Jest ośrodkiem kształtowania najważniejszych wzorców zachowań 

i cech osobowościowych jak: praktycyzm, indywidualizm, wygodnic-

two itp.; 

– subkultura stanowiąca część kultury ogólnej. Przynależność do subkul-

tury mogą wyznaczać takie cechy, jak: narodowość, rasa, wyznanie;  

– klasa społeczna. Klasy społeczne są homogenicznymi i trwałymi gru-

pami zorganizowanymi w sposób hierarchiczny. Przynależność do 

określonej klasy obliguje do zachowania się według przyjętych reguł, 

także w procesie zakupu. 

Proces zakupu jest to ogół działań związanych z nabywaniem produktów 

i usług wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania
4
. Naj-

częściej składa się z pięciu faz, do których należą: uświadomienie potrzeby, 

                                                      
4 Zachowania nabywców, red. J. Perenc, G. Rosa, WN US, Szczecin 2011, s. 159. 
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poszukiwanie informacji, ocena alternatyw wyboru, decyzja zakupu – zakup, 

odczucia po zakupie. 

Uświadomienie potrzeby polega na dostrzeżeniu przez konsumenta róż-

nicy pomiędzy stanem istniejącym a stanem, w jakim chciałby się znaleźć. Źró-

dłami potrzeb mogą być: brak produktu, pojawienie się nowych potrzeb, zwięk-

szenie możliwości finansowych, reakcja na informacje (m.in. reklamy, stan 

posiadania znajomych, wymiana doświadczeń), zmiana preferencji i wymogów 

w stosunku do produktu. Rozpoznanie motywów i potrzeb jest podstawą budo-

wania strategii marketingowej, w której wszelkie działania uwypuklają te wła-

śnie aspekty. 

Poszukiwanie informacji. Uzasadnienie potrzeby przez konsumentów 

rozpoczyna proces podejmowania decyzji. Konsument zaczyna poszukiwać 

sposobów jej zaspokojenia, szuka informacji. Może przy tym wykorzystać dwa 

rodzaje źródeł informacji
5
: własne doświadczenie lub informacje ze źródeł ze-

wnętrznych. 

Doświadczenia własne mogą być wykorzystane w przypadku zadowolenia 

z produktu, poczucia satysfakcji. Konsument jest skłonny nabyć produkt po-

nownie. W przypadku wykorzystania własnych doświadczeń istotne są odstępy 

czasowe pomiędzy kolejnymi zakupami – im dłuższe, tym doświadczenie kon-

sumenta ulega zapomnieniu. Konsument przejawia skłonność do skorzystania 

z zewnętrznych źródeł informacji. Konsument nie zawsze posiada doświadcze-

nia własne na skutek zmian w ofercie sprzedaży. Silna konkurencja na rynkach 

wielu produktów powoduje, że są one nadmiernie zróżnicowane, stąd koniecz-

ność korzystania z zewnętrznych źródeł informacji. 

Zewnętrzne źródła informacji można podzielić na: 

– źródła o charakterze masowym (środki masowego przekazu); 

– źródła o charakterze osobistym (rodzina, grupa odniesienia, liderzy opi-

nii). 

Konsument dokonuje porównania dwóch wielkości: korzyści i kosztów 

wykorzystania poszczególnych rodzajów źródeł informacji. Relację pomiędzy 

tymi kategoriami kształtuje ranga wartości uzyskiwanych informacji. 

Ocena alternatyw wyboru. Konsument określa na tym etapie sposoby za-

spokojenia potrzeby. Wyodrębnia kilka wariantów zaspokojenia potrzeby moż-

                                                      
5 Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004, s. 429. 
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liwych do zaakceptowania i przystępuje do procesu oceny alternatyw wyboru. 

Proces ten obejmuje kształtowanie opinii, postawy, zamiaru zakupu. 

Zakup. Na podjęcie decyzji zakupu ma wpływ sytuacja, w której znajduje 

się konsument. Do najważniejszych czynników tej sytuacji należy zaliczyć: 

warunki fizyczne (dźwięk, temperatura, światło), sposób obsługi klienta, czas 

w procesie podejmowania decyzji (pora dnia, pośpiech), umiejętności negocja-

torskie sprzedawców, warunki towarzyszące zakupowi (nastrój, humor, ilość 

pieniędzy), warunki społeczne (osoby towarzyszące, wzorce zachowań, ryzy-

ko). 

Odczucia po zakupie. Po zakupie konsument może odczuwać stan satys-

fakcji albo stan braku satysfakcji, tzw. dysonans pozakupowy. Pojawienie się 

dysonansu pozakupowego pociąga za sobą konieczność znalezienia sposobu na 

wyeliminowanie bądź przynajmniej częściową redukcję napięcia wywołanego 

wątpliwościami dotyczącymi dokonanego zakupu. 

2. Czynniki wpływające na zachowania nabywców usług turystycznych 

w Europie  

W roku 2011 na wakacje zamierzało wyjechać 66% mieszkańców Euro-

py
6
, czyli tyle, ile w 2007 roku. Po dwóch trudnych latach liczba Europejczy-

ków, którzy wyjadą na urlop, wraca do poziomu sprzed kryzysu
7
. Badanie wy-

kazało, że rośnie liczba osób, które wyjeżdżają na urlop – deklaruje tak 66% 

badanych. To o 2 punkty więcej niż w latach 2009 i 2010. Największy wzrost 

pod tym względem widoczny jest we Włoszech (+7 punktów) oraz w Hiszpanii 

(+6 punktów). Najwięcej badanych na miejsce wypoczynku wybierało Europę 

(aż 79%), z czego blisko połowa (47%) zamierzała zostać w swoim rodzinnym 

kraju. Zdecydowana większość (65%) spędziła wakacje nad morzem. Głównym 

kryterium przy planowaniu wakacji jest nadal chęć odpoczynku od codziennych 

obowiązków – to bezwzględny priorytet dla 61% badanych, podczas gdy chęć 

                                                      
6 Opracowano na podstawie: Plany wakacyjne Europejczyków jak przed kryzysem, „Marke-

ting przy Kawie”, www.marketing-news.pl,19 lipca 2011, 20.12.2011.  

7 Badanie Holiday Barometer zostało przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Grupy Europ 

Assistance w 2010 roku. Wzięło w nim udział 3500 Europejczyków z siedmiu państw – Francji, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Belgii i Austrii. 
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„odkrywania tego, co nowe” dotyczy tylko 38% z nich (liczba ta nie zmieniła 

się od 2008 roku).  

Chociaż w roku 2011 wzrosła liczba wyjeżdżających, Europejczycy nadal 

zwracają uwagę na swoje wakacyjne wydatki. Średni budżet, jaki przeznaczyli 

na wakacje mieszkańcy Europy, to ok. 2145 euro – o 62 euro więcej niż w roku 

2010. Wzrost ten jest największy w przypadku Włoch (o 112 euro), Belgii 

(o 280 euro) oraz Niemiec (o 287 euro). Mniej niż w roku 2010 (o 147 euro) 

wydali na wakacje jedynie Brytyjczycy. Europejczycy znaleźli też nowy sposób 

na zmieniające się warunki gospodarcze i finansowe – wyjeżdżają częściej, za 

to na krócej. Dwutygodniowe wyjazdy preferuje nadal większość, bo 39% ba-

danych, ale jest to zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach. Aż 25% zamie-

rzało wyjechać na urlop więcej niż raz – to najwyższy wynik odkąd prowadzone 

jest badanie. Kryzys spowodował, że respondenci planują wakacje bardziej 

rozważnie. Blisko 2/3 osób organizuje wyjazdy z dużym wyprzedzeniem i sa-

modzielnie, kupując osobno poszczególne usługi przez Internet. Jedynie 27% 

kupiło pakiety all-inclusive. Badani coraz częściej korzystają też z nowocze-

snych technologii. Aż 57% osób dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Inter-

netu (w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł aż 71%). Wskaźnik ten rośnie 

nieprzerwanie od 2005 roku, kiedy z Internetu przy planowaniu wakacji korzy-

stało zaledwie 28% badanych.  

Badanie wykazało również, że na planowanie wakacji miały także wpływ 

ostatnie wydarzenia w Afryce Północnej. Ryzyko ataków terrorystycznych było 

w tym roku dla Europejczyków najważniejszym kryterium przy wyborze lokali-

zacji (42%, czyli o 5 punktów więcej niż w 2010 roku). W dalszej kolejności 

był to klimat, który jest kluczowy przy wyborze lokalizacji dla 41% badanych, 

oraz kwestie budżetowe, które są najważniejsze dla 40% osób. Jako kolejne 

wymieniano ryzyko niepokojów społecznych, które jest istotnym czynnikiem 

przy wyborze miejsca docelowego urlopu dla 33% badanych – liczba ta wzrosła 

aż o 10% w stosunku do roku 2010. Badanie Grupy Europ Assistance pokazało 

również, że coraz więcej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia przed 

wyjazdem na urlop. Dotyczy to szczególnie Niemców, Włochów i Austriaków. 

Najczęściej polisa dotyczy awarii pojazdu (64%, +7 punktów), problemów 

zdrowotnych (32%, +9 punktów) lub strajku czy opóźnień w transporcie (26%, 

+5 punktów). Jednocześnie jedynie 17% Europejczyków ma polisę, która obej-

muje ryzyko ataku terrorystycznego. 
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3. Preferencje nabywcze Polaków na tle nabywców usług turystycznych 

na świecie 

Poza czynnikami wpływającymi na decyzje nabywcze na rynku usług tu-

rystycznych przedmiotem badań są często preferencje nabywców. Jakiego typu 

wyjazdy wakacyjne lubią ludzie w różnych krajach świata? Pytanie – czy raczej 

zadanie sformułowane przez Ipsos
8
 we wszystkich badanych krajach brzmiało: 

Z poniższej listy proszę wybrać ten rodzaj wyjazdu wakacyjnego, który wydaje 

się Panu/i najbardziej atrakcyjny
9
: 

1. Relaks i zwiedzanie rekreacyjne, np. zwiedzanie wybranych miejsc, 

wycieczki autokarem lub statkiem, odwiedzanie lokalnych restauracji, 

udział w popularnych pokazach. 

2. Zanurzenie w kulturze, np. próbowanie lokalnych przysmaków, udział 

w wydarzeniach kulturalnych, zwiedzanie zabytków, muzeów narodo-

wych i galerii, zbaczanie z typowych ścieżek i odwiedzanie mniej zna-

nych miejsc, udział w festiwalach, wizyty na lokalnych bazarach. 

3. Szukanie wrażeń, np. wspinaczka, jazda na nartach poza wyznaczonymi 

trasami, latanie helikopterem czy spływy kajakowe. 

4. Wakacje kosmopolityczne, np. robienie zakupów w najmodniejszych 

miejscach, jadanie w modnych restauracjach, obserwowanie ludzi z na-

dzieją na spotkanie kogoś znanego. 

5. Na łono natury, np. wędrowanie, chodzenie po górach, poznawanie 

przyrody, wędkowanie, polowanie, wakacje w domkach letniskowych 

czy gospodarstwach agroturystycznych, na kempingu, żeglarstwo, łód-

ki, kajaki. 

6. Typowo dla rodzin z dziećmi, tzn. aktywności przeznaczone dla całych 

rodzin i dzieci, np. wizyty w parkach rozrywki, jednodniowe wycieczki 

                                                      
8 Badanie Global Advisor jest realizowane przez Ipsos w 24 krajach świata (Argentynie, 

Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Wę-

grzech, w Indiach, Indonezji, we Włoszech, w Japonii, Meksyku, Polsce, Rosji, Arabii Saudyj-

skiej, RPA, Korei Płd., Hiszpanii, Szwecji, Turcji i USA) na reprezentatywnych próbach w wieku 

16–64 lat (18–64 lat w USA i Kanadzie). Sondaż Ipsos objął blisko 19 000 dorosłych osób. Cy-

towane badanie zostało przeprowadzone dla Reuters w dniach 4–22 listopada 2010 r. Badanie 
przeprowadzono przez Internet (Ipsos Online Panel). 

9 Opracowano na podstawie: Jakie wakacje lubią Polacy, jakie wakacje woli świat? (Bada-

nie marketingowe), „Marketing przy Kawie”, www.marketing – news.pl, Ipsos 8 marca 2011, 
20.12.2011. 
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na wieś, baseny, hotele ze specjalnymi programami animacyjnymi dla 

dzieci, tak aby rodzice mogli odpocząć, lub aby dzieci mogły się dobrze 

bawić. 

Z badań wynika, że Polacy najbardziej lubią wyjazdy „na łono natury” (ry-

sunek 1). Obejmują one: wakacje w domkach letniskowych czy gospodarstwach 

agroturystycznych, na kempingu, wędrowanie, chodzenie po górach, kontakt 

z przyrodą, wędkowanie, polowanie, żeglarstwo, łódki, kajaki. Aż 30% respon-

dentów w Polsce uznało taki rodzaj wyjazdu za najbardziej atrakcyjny. Za 

atrakcyjne uważane są również wyjazdy typu „relaks i rekreacyjne zwiedzanie” 

(26% wskazań) oraz wyjazdy „typowo dla rodzin z dziećmi” (24%).  

 

Rys. 1. Preferencje klientów w Polsce dotyczące wyjazdów turystycznych 

Źródło: Jakie wakacje lubią Polacy… 

Wyniki badania wskazują, że średnie preferencje na świecie dotyczące wy-

jazdów są nieco odmienne niż w Polsce, co zostało przedstawione w tabeli 1. 
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Tabela 1 

Preferencje klientów na świecie dotyczące wyjazdów turystycznych 

Średnio na 

świecie 

Rodzaj wakacji Kraj z najwyższym wynikiem % 

35 Relaks i rekreacyjne zwiedzanie Niemcy 45 

19 Na łono natury RPA 32 

19 Typowo dla rodzin z dziećmi Indonezja 39 

17 Zanurzenie w kulturze  Japonia 24 

5 Szukanie wrażeń Rosja 9 

5 Kosmopolityczne wakacje Arabia Saudyjska 12 

Źródło: jak pod rys. 1. 

„Relaks i rekreacyjne zwiedzanie” (35%) to typ wakacji najczęściej wybie-

rany przez ludzi na całym świecie. Ten typ wyjazdu najbardziej podoba się 

w Niemczech (45%), Wielkiej Brytanii (43%), Szwecji (41%) i Francji (40%). 

Główne regiony świata zainteresowane tym typem wakacji to Europa (38%) 

i Ameryka Północna (37%). Najmniejsze zainteresowanie tego rodzaju wyjaz-

dami obserwować można zaś w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki (%). Taki 

wypoczynek preferowany jest częściej przez kobiety i częściej osoby powyżej 

50. roku życia.  

Wyjazdy „na łono natury”, drugie w kolejności na świecie, wskazywane są 

przez 19% respondentów badanych przez Ipsos. Osoby, które są najbardziej 

skłonne do wybierania tego typu wypoczynku, pochodzą z RPA (32%), Rosji 

(31%), Polski (30%), Chin (27%) i Turcji (25%). Regiony preferujące ten spo-

sób spędzania czasu podczas wakacji to Bliski Wschód i Afryka (25%) i kraje 

BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) (23%). Najmniej zainteresowani takimi 

wakacjami są mieszkańcy Korei Południowej (9%), Szwecji (10%), Wielkiej 

Brytanii (10%) i Japonii (12%). Jest on też wybierany częściej przez mężczyzn 

niż przez kobiety, a także przez osoby słabiej wykształcone. 

Wyjazdy „typowo dla rodzin z dziećmi” wskazywane są jako najbardziej 

atrakcyjne również przez 19% respondentów. Osoby, które są najbardziej 

skłonne wybrać ten typ wakacji, to mieszkańcy Indonezji (39%), Brazylii 

(29%), Arabii Saudyjskiej (25%), Polski (24%), Belgii, Korei Południowej (po 

23%). Ten rodzaj wakacji jest w największym stopniu preferowany w krajach 

Ameryki Łacińskiej (22%). Z kolei mieszkańcy Japonii (12%) i Francji (13%), 
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a także Rosji, Włoch i Kanady (po 14%) są najmniej zainteresowani takim wy-

poczynkiem. Osoby najbardziej skłonne spędzać wakacje w ten sposób mają od 

35 do 49 lat, pozostają w związku małżeńskim i mają niższe dochody. 

Wyjazdy typu „zanurzenie w kulturze” podobają się 17% respondentów 

badania Ipsos. Mieszkańcy Japonii (24%), Chin, Włoch, Korei Południowej 

i Turcji (po 23%), a także Hiszpanii (21%) są najbardziej skłonni spędzać w ten 

sposób swoje wakacje. Jest on częściej wybierany przez mieszkańców Ameryki 

Północnej (19%). Turyści z Afryki Południowej (11%) i Rosji (12%) najrza-

dziej preferują ten rodzaj wypoczynku. Kobiety wskazują ten rodzaj wakacji 

częściej niż mężczyźni, jest on także częściej wybierany przez osoby w wieku 

powyżej 50 lat, osoby niepozostające w związkach małżeńskich oraz dobrze 

wykształcone. 

„Szukanie wrażeń” to rodzaj wypoczynku wybierany przez 5% responden-

tów w badanych krajach. Jest częściej preferowany w Rosji (9%), a także Bra-

zylii i Arabii Saudyjskiej (po 8%). Ten rodzaj wypoczynku wydaje się bardziej 

atrakcyjny mężczyznom niż kobietom, osobom poniżej 35. roku życia, częściej 

z wysokimi dochodami oraz niepozostającym w związkach małżeńskich. 

„Kosmopolityczne wakacje” były najrzadziej wskazywane w badaniu Ip-

sos – tylko 5% wszystkich wskazań. Tego typu wakacje wybierane są najchęt-

niej przez mieszkańców Arabii Saudyjskiej (12%), Japonii (11%), zaś najrza-

dziej przez osoby mieszkające w Turcji, Rosji i Polsce (po 1%). Tego rodzaju 

wakacje wydają się najbardziej atrakcyjne osobom poniżej 35. roku życia, 

z niższymi dochodami, niepozostającym w związku małżeńskim oraz lepiej 

wykształconym. 

Uwagi końcowe 

Problem konkurencji o nabywcę jest coraz częściej postrzegany przez 

podmioty działające na rynku usług turystycznych jako źródło ich sukcesów. 

Konsumenci zmieniają swoje postawy i preferencje, ale zachowują się standar-

dowo w określonych sytuacjach. Warto więc poznać mechanizm procesów de-

cyzyjnych konsumentów na wszystkich etapach zachowań nabywczych. Wa-

runkuje to możliwość bycia pierwszym, czyli lepszym i bardziej konkurencyj-

nym.  
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THE FACTORS SHAPING THE BUYERS’ OF TRAVEL 

SERVICES BEHAVIOR BASED ON THE EUROPEAN MARKET 

RESEARCH 

Summary 

The article presents reflections on the causes of internal and external buyers‟ be-

havior. Based on available research, the factors affecting the buyers‟ behavior in the 

market of tourist services in Europe have been analyzed. Discussed have been also the 

Poles‟ preferences regarding the acquisition of the type (benefit) of tourism services in 

comparison to buyers from selected countries in the world.  

Translated by Joanna Rosa 
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PREFERENCJE TURYSTÓW NA RYNKU USŁUG 

UZDROWISKOWYCH W POLSCE 

Wprowadzenie 

Współczesny rynek usług uzdrowiskowych staje się coraz ważniejszym 

segmentem rynku turystycznego. Z każdym rokiem rośnie liczba turystów po-

dróżujących do uzdrowisk. Rynek ten jest w coraz większym stopniu regulowa-

ny przy pomocy instrumentów ekonomicznych, zmniejsza się natomiast zna-

czenie narzędzi administracyjnych. 

Analizując tendencje rozwoju współczesnego rynku usług uzdrowisko-

wych zauważyć można, iż staje się on w coraz większym stopniu rynkiem kon-

sumenta. To z kolei rodzi potrzebę poznania i diagnozy rozwoju tego sektora 

rynku poprzez analizę uwarunkowań zachowań konsumentów na tym rynku. 

Współcześnie głównym podmiotem rynku usług uzdrowiskowych jest 

klient – turysta. Jego zachowania, preferencje są czynnikami kształtującymi 

zachowania firm. Klienci żądają od oferentów usług coraz lepszej jakości. Aby 

osiągnąć sukces, firmy muszą przyciągnąć klientów, zapewniając im najwyższą 

wartość, natomiast dotychczasowych klientów starać się zatrzymać przez do-
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starczenie satysfakcji
1
. W przypadku uzdrowisk można dodać, że celem ich 

działalności powinno być nie tylko przyciągnięcie klienta, ale także zapewnie-

nie mu satysfakcji w taki sposób, aby przyjechał do uzdrowiska ponownie. 

Zorientowane marketingowo firmy oferują to, czego pragną konsumenci, 

i w ten sposób satysfakcjonują konsumentów oraz osiągają zyski. Konsumen-

tami usług uzdrowiskowych są kuracjusze, czyli osoby kierowane na leczenie 

uzdrowiskowe w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, KRUS, 

prewencji rentowej ZUS, turyści przebywający na terenie uzdrowisk, odwiedza-

jący uzdrowisko oraz jego mieszkańcy, którzy w ramach skierowania wysta-

wionego przez lekarza lub odpłatnie korzystają z usług uzdrowiskowych świad-

czonych przez podmioty działające na terenie ich zamieszkania. 

Uwzględniając powyższe założenia. przeprowadzono badania zachowań 

turystów w polskich uzdrowiskach. Głównym celem badań była identyfikacja 

oczekiwań i preferencji turystów na tym rynku poprzez poznanie determinant 

demograficznych, ekonomicznych i społecznych wpływających na obecne za-

chowania klientów i ocenę jakości usług uzdrowiskowych. Przeprowadzone 

badanie miało za zadanie także zidentyfikowanie celu wyjazdów do uzdrowisk 

i preferencji turystów na usługi cząstkowe. W badaniu poszukiwano także od-

powiedzi na pytanie o zapotrzebowanie i zainteresowanie różnych grup kura-

cjuszy i turystów ofertą usług dodatkowych
2
.  

Analiza wyników została przeprowadzona na podstawie 503, wypełnio-

nych i zaakceptowanych po weryfikacji, kwestionariuszy ankietowych. Zebrane 

dane surowe poddane zostały obróbce najpierw w arkuszu kalkulacyjnym (Pro-

gram Microsoft Office Excel), a następnie zostały zaimportowane do programu 

statystycznego STATISTICA PL i tam poddane analizom struktury rozkładu 

badanych zmiennych.  

Zakres czasowy badań obejmował okres od stycznia 2007 do grudnia 

2008.  

Badania przeprowadzono wśród respondentów zamieszkałych na terenie 

województw: śląskiego, opolskiego, pomorskiego i małopolskiego. Ponieważ 

                                                      
1 P. Kotler, G.Amstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 63.  

2 Badania przeprowadzono w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej J. Górnej pt. 

„Determinanty i kierunki rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce w warunkach integracji z Unią 

Europejską”, obronionej w dniu 01.03.2011 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Często-
chowskiej. 
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badania prowadzone były także w uzdrowiskach, uczestniczyli w nich respon-

denci z całego kraju, którzy w okresie badań w nich przebywali. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja uzyskanych wyników badań. 

Wydaje się, że mogą one stanowić ważną podstawę do tworzenia odpowiednich 

narzędzi służących doskonaleniu systemu zarządzania uzdrowiskami w Polsce. 

Mogą one być wykorzystane zarówno na szczeblu centralnym, jak i przez wła-

dze zarządzające konkretnymi uzdrowiskami. 

W artykule przyjęto tezę, iż przekształcanie uzdrowisk w Polsce w kierun-

ku ukształtowania ich funkcjonowania w oparciu o rynkowe instrumenty regu-

lacji wymagać będzie dostosowania oferty uzdrowisk do preferencji turystów. 

1. Profil kuracjuszy i turystów 

Polskie uzdrowiska są obszarami recepcji ruchu turystycznego, którego 

uczestnicy legitymują się specyficznymi cechami odróżniającymi ich od osób 

biorących udział w innych formach turystyki (tabela 1). 

Tabela 1 

Struktura wiekowa próby badawczej (%) 

Do 20 lat 21–30 31–40 40–50 51–60 61–70 Powyżej 70 lat 

0,41 4,13 7,85 23,14 37,19 20,66 6,61 

Źródło: badania własne. 

Analizując strukturę wiekową turystów w polskich uzdrowiskach, należy 

stwierdzić, że największą ich frakcję tworzą 50-latkowie. Osoby w wieku 51–60 

lat stanowią 37,19% badanych, do przedziału wiekowego 41–50 lat należało 

23,14% respondentów, a w wieku 61–70 lat było 20,66% badanych. Najmniej-

sza grupa to osoby poniżej 20. roku życia stanowiące zaledwie 0,41% badanej 

grupy. W grupie przebadanych respondentów kobiety stanowiły 64,02%. Taka 

struktura wiekowa turystów w polskich uzdrowiskach ma swoje logiczne uza-

sadnienie, gdyż przybywają do nich w większości osoby o długim stażu zawo-

dowym, z różnymi schorzeniami pragnące poprawić swój stan zdrowia. 



140 Józef Sala, Joanna Górna 

Do uzdrowisk w Polsce przyjeżdżają głównie osoby ze średnim i wyższym 

wykształceniem (tabela 2) – stanowią oni przeszło 83,7% ogółu badanych. Wy-

daje się to zrozumiałe, gdyż osoby wykształcone bardziej troszczą się o zdro-

wie, mają większą świadomość roli usług uzdrowiskowych w oddziaływaniu na 

poprawę zdrowia, ich sytuacja finansowa jest lepsza. 

Tabela 2 

 Struktura próby ze względu na wykształcenie badanych (%) 

Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe 

5,85 10,44 45,93 37,79 

Źródło: badania własne. 

Kolejną badaną cechą była przynależność do grupy zawodowej (tabela 3). 

W badanej grupie zdecydowanie największą frakcję stanowili emeryci – aż 

54%. Osób aktywnych zawodowo było 33%. Stosunkowo wysoki udział w ba-

danej grupie stanowili pracownicy umysłowi – 19%. Najmniejszy udział mieli 

pracownicy fizyczni (5%), przedsiębiorcy (6%) i renciści (6%). W badanej gru-

pie praktycznie nie występowali studenci i rolnicy stanowiący razem zaledwie 

0,6%. Uzasadnić te wyniki można tym, że wraz z wiekiem nasila się występo-

wanie wielu chorób stanowiących podstawę do skierowania na leczenie uzdro-

wiskowe. Osoby będące na emeryturze dysponują także większą ilością czasu 

wolnego. Duży udział pracowników umysłowych wśród grupy aktywnych za-

wodowo korzystających z kuracji w uzdrowiskach wskazuje na znaczenie po-

ziomu wykształcenia w działaniach podejmowanych dla poprawy i zachowania 

zdrowia. Relatywnie niski procent rolników jest związany z tym, że korzystają 

oni z lecznictwa uzdrowiskowego zazwyczaj w okresie, kiedy pobierają już 

renty lub emerytury rolnicze. 
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Tabela 3 

Struktura badanych pod względem przynależności do grupy zawodowej (%) 

Pracownicy 

fizyczni 

Pracownicy 

umysłowi 

Przedsiębiorcy Rolnicy Emeryci Renciści Pozostali 

5,0 19 6 0,5 54 6 9,5 

Źródło: badania własne. 

Następną badaną cechą było miejsce pochodzenia turystów (tabela 4). Jak 

wynika z badań prawie połowa badanych pochodzi z miast od 50 do 250 tys. 

mieszkańców. Mieszkańcy wsi stanowią jedynie 5,6% badanych, a małych 

miast – 8,92%. Jest to związane pośrednio ze strukturą ludności Polski. W mia-

stach mieszka obecnie 61,1% Polaków, zaś na terenach wiejskich – 38,9%
3
. 

W mniejszych miastach i miasteczkach jest zarówno trudniejszy dostęp do leka-

rza, jak i występuje mniejsza świadomość dotycząca konieczności dbania 

o zdrowie oraz możliwości korzystania z różnych form lecznictwa uzdrowisko-

wego. 

Tabela 4 

Struktura badanych pod względem miejsca zamieszkania (%) 

Wieś Małe miasta 

Miasta 

50–150 tys. 

mieszkańców 

Miasta 

150–250 tys. 

mieszkańców 

Miasta powyżej 

250 tys.  

mieszkańców 

5,6 8,92 25,52 23,86 36,1 

Źródło: badania własne. 

Zdecydowana większość badanych to osoby dysponujące dochodem poni-

żej 1500 zł (tabela 5), z tego 31,59% badanych ma dochód poniżej 1000 zł, tj. 

poniżej średniego krajowego przychodu na 1 osobę
4
, 39,32% z nich to osoby 

                                                      
3 Ludność. stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2008 r., GUS, 

Warszawa 2009, s. 37. 

4 Średni dochód na 1 osobę w Polsce w roku 2008 wyniósł 1045 zł. W świetle danych GUS 

średnie miesięczne przychody na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyniosły odpowiednio: 
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mające miesięczny dochód na poziomie 1001–1500 złotych. Osoby z dochodem 

powyżej 2000 złotych stanowiły zaledwie 12,27% badanych. 

Tabela 5 

Struktura badanych pod względem poziomu dochodów (%) 

Do 500 zł Od 501 

do 1000 zł 

Od 1001  

do 1500 zł  

Od 1501 

do 2000 zł 

Powyżej 2000 zł 

2,73 28,86 39,32 16,82 12,27 

Źródło: badania własne. 

Podsumowując charakterystykę danych osobowych respondentów, można 

stwierdzić, że z lecznictwa uzdrowiskowego korzystają głównie osoby powyżej 

50. roku życia – ponad 65% badanych. Wśród kuracjuszy większość stanowią 

kobiety – 64%. Wykształceniem co najmniej średnim legitymuje się 83% kura-

cjuszy, a 37,8% – wyższym, 60% osób to emeryci i renciści, prawie 68% 

mieszka w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, ponad 70% badanych dys-

ponuje miesięcznym dochodem poniżej 1500 złotych na osobę, a prawie 1/3  

– poniżej 1000 złotych. Jest to więc grupa ludzi wykształconych, pochodzących 

z terenów miejskich, dysponujących wolnym czasem i o zróżnicowanych do-

chodach. Należy zwrócić uwagę, że prawie 30% kuracjuszy dysponuje docho-

dem powyżej 1500 złotych, tj. powyżej średniej krajowej, 35% jest w wieku 

poniżej 50. lat i jest aktywnych zawodowo. Podział kuracjuszy na dwie grupy, 

który wyłania się na podstawie tych danych, jest cenną informacją dla tworzenia 

strategii marketingowych. Pozwala określić grupy docelowe, przygotować ofer-

tę produktu uzdrowiskowego i dobrać odpowiednie instrumenty marketingowe.  

2. Sposób finansowania i czas pobytu w uzdrowisku 

Preferencje turystów w uzdrowiskach są kształtowane przez różnorodne 

czynniki. Do jednych z najważniejszych należą: sposób finansowania i czas 

pobytu. 

                                                                                                                                  
w grupie pracowników 1049 zł, rolników 887 zł, przedsiębiorców 1338 zł, emerytów 1096 zł, 
rencistów 882 zł, patrz: Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009, s. 76. 
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O specyfice funkcjonowania rynku uzdrowisk w dużym stopniu decyduje 

sposób finansowania pobytu kuracjuszy i turystów w uzdrowisku, czego doty-

czyła kolejna część badań. Ich wyniki zaprezentowano w tabeli 6. 

Tabela 6 

Struktura badanych ze względu na sposób finansowania (%) 

Finansowanie zewnętrzne Finansowanie własne/samofinansowanie 
Brak 

odp. 

Kasa Chorych 

/NFZ 

ZUS Urlopowicz 

- Turysta 

Kuracjusz  

komercyjny 

Turysta  

weekendowy 

Inni 

63,5 5,2 12,0 13,0 2,9 3,4 

Źródło: badania własne. 

Zdecydowana większość przebadanych kuracjuszy to osoby skierowane do 

uzdrowiska przez kasę chorych
5
 (61% kobiet i 67% mężczyzn). Kolejna grupa 

to osoby same opłacające swój pobyt i zabiegi oraz urlopowicze – jak wynika 

z badań stanowią oni prawie 30% turystów w uzdrowiskach. Wśród nich jest 

więcej kobiet – ponad 27% (w tym 13% kobiet to urlopowicze, a 14% to kura-

cjusze „komercyjni”). W przypadku mężczyzn, których jest ponad 21% propor-

cje te wynoszą odpowiednio 10 i 11%. Skierowania z ZUS otrzymało 5% męż-

czyzn i kobiet, a pozostałe grupy, które nie wskazały źródła finansowania, nie 

przekraczają 4%.  

Z danych tych wynika, że w grupie osób samodzielnie podejmujących de-

cyzję o wyjeździe do uzdrowiska więcej jest kobiet. Przewaga kobiet jest wi-

doczna zarówno w grupie kuracjuszy komercyjnych, jak i turystów. 

Rosnący udział pobytów kuracjuszy komercyjnych w uzdrowiskach wyni-

ka z faktu, że są one miejscowościami atrakcyjnymi turystycznie, posiadający-

mi bazę noclegową, infrastrukturę rekreacyjną, czyste środowisko i coraz bo-

gatszą ofertę usług turystycznych. Przy okazji pobytu w uzdrowisku mają oni 

ponadto możliwość korzystania z zabiegów leczniczych i usług związanych 

z poprawą, ochroną zdrowia i jego profilaktyką. Ponieważ ceny usług w pol-

                                                      
5 Obecnie właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W świadomości pacjentów 

i powszechnym obiegu używa się tych pojęć zamiennie; przez pacjentów częściej jest używane 
i bardziej zrozumiałe określenie kasa chorych, przyp. autorów. 
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skich uzdrowiskach nie są wygórowane, są one atrakcyjne cenowo zarówno dla 

rodzimych turystów, jak i dla turystów zagranicznych. Średni koszt pobytu 

w wysokości około 30 euro
6
 jest kilkakrotnie niższy niż w krajach Europy Za-

chodniej
7
.  

Kolejne grupy, które można wyróżnić wśród osób przebywających 

w uzdrowiskach, to kuracjusze skierowani tu przez ZUS w ramach prewencji 

rentowej. Coraz częściej do uzdrowisk przyjeżdżają też tzw. turyści weekendo-

wi, którzy podczas wolnych weekendów chcą zarówno coś zwiedzić, jak i zre-

laksować się, korzystając z usług uzdrowiskowych.  

W uzdrowiskach też coraz częściej pojawiają się osoby, które dotarły tam 

w celach służbowych oraz w ramach tzw. turystyki biznesowej. Uzdrowiska to 

często miejsca kongresów, targów i innych spotkań biznesowych oraz wyjaz-

dów firmowych, podczas których pracownicy szkolą się, integrują, korzystając 

z bazy lecznictwa uzdrowiskowego. 

Preferencje turystów w polskich uzdrowiskach determinuje czasokres ich 

pobytu (tabela 7). Jak wynika z badań ponad 50% z nich przebywa w uzdrowi-

sku zwykle 21–28 dni (co wynika z długości turnusów). Kuracjusze mając dużą 

ilość czasu wolnego, oczekują oferty pozwalającej im ten czas zagospodarować 

i wykorzystać, a przebywając w uzdrowisku przez tak długi okres, mogą korzy-

stać z wielu propozycji. Wśród osób przebywających w uzdrowisku krócej niż 

2 tygodnie przeważają kobiety, które preferują pobyty 1–2 tygodniowe (prawie 

30% wszystkich badanych kobiet). Około 8% kobiet (przy 1% mężczyzn) prze-

bywa w uzdrowisku około tygodnia, a prawie 17% – do dwóch. Kobiety stano-

wią większość kuracjuszy komercyjnych i turystów w uzdrowiskach. Osoby, 

które same opłacają swój pobyt, decydują też o jego długości, a koszty takiego 

pobytu ograniczają również czas jego trwania. 

                                                      
6 Cena 30 euro za średni dzienny koszt pobytu jednej osoby obejmuje zakwaterowanie, wy-

żywienie i 2–3 zabiegi lecznicze. 

7 Ceny np. w kurortach niemieckich kształtują się na poziomie: 120–250 euro w zależności 

od standardu obiektu, dane: www.niemcy-turystyka.pl, 23.05.1010. 
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Tabela 7 

Struktura badanych według długości pobytu w uzdrowiskach (%) 

 

1–3 dni 

 

4–7 dni 

 

8–10 dni 

 

11–14 dni 

 

15–20 dni 

 

21–28 dni 

Powyżej 

28 dni 

3 6 5 16 15 53 2 

Źródło: badania własne. 

3. Preferowane przez turystów usługi w uzdrowiskach  

Polskie uzdrowiska, dysponując atrakcyjnymi i zróżnicowanymi walorami 

turystycznymi skupiają różne formy turystyki. Jak wynika z badań największa 

grupa kuracjuszy to osoby przybywające do uzdrowiska w celach zdrowotnych, 

takich jak: poprawa zdrowia, rehabilitacja, wypoczynek, profilaktyka – stano-

wią oni ponad 80% ogółu turystów (tabela 8). Wskazania celu turystycznego, 

towarzyskiego i odnowy biologicznej oscylują w granicach 5%. W tej kategorii 

zauważa się przewagę kobiet przy podejmowaniu decyzji w wyjazdach do 

uzdrowisk w wyżej wymienionych celach, co jest konsekwencją poprzednich 

odpowiedzi. Ponieważ więcej kobiet podejmuje decyzje samodzielnie, dlatego 

też jest większy ich udział w wyjazdach w celach turystycznych, towarzyskich 

i odnowy biologicznej. To głównie więc zaspokajanie potrzeb kobiet powinno 

być uwzględniane w budowaniu oferty usług dodatkowych w uzdrowiskach. 

Tabela 8 

Struktura badanych pod względem głównego celu przyjazdu do uzdrowisk (%) 

Poprawa 

zdrowia 

Rehabili- 

tacja 

Wypo- 

czynek 

Profila- 

ktyka 

Turys- 

tyka 

Odnowa 

biolo- 

giczna 

Cel towa-

rzyski 

Inny 

35 24 17 9 5 5 4 1 

Źródło: badania własne. 

Wysoki odsetek turystów przybywających w celach leczniczych do 

uzdrowisk jest konsekwencją faktu, iż największa grupa przebywających 
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w uzdrowiskach to osoby, które zostały tam skierowane przez NFZ. Przebywa-

jąc w uzdrowisku, korzystają z zabiegów leczniczych zleconych przez lekarzy, 

tj.: kąpieli mineralnych, borowinowych, masaży, inhalacji, krioterapii, kuracji 

pitnych i innych. 

Coraz więcej turystów w polskich uzdrowisk korzysta z różnych usług 

zdrowotnych związanych z pielęgnacją ciała, zabiegów kosmetycznych, zajęć 

rekreacyjnych, fitness i wellness. Jak wskazują wyniki badań duża grupa osób 

przyjeżdża do uzdrowisk w celach turystycznych, towarzyskich i innych – sta-

nowią oni około 15% ogółu badanych.  

W kolejnym pytaniu proszono o podanie powodu dokonania wyboru dane-

go uzdrowiska.  

Zdecydowana większość wybierała miejsce kuracji ze względu na ofero-

wane usługi zdrowotne. Dla sprecyzowania pozwolono jednak każdemu z bada-

nych wymienić trzy powody, wskazując je według stopnia ważności (tabela 9). 

Tabela 9 

 Wskazania powodów wyboru uzdrowiska jako miejsca kuracji lub wypoczynku (%) 

Powód Powód 1 (%) Powód 2 (%) Powód 3 (%) 
Suma wskazań 

(%) 

rodzaj kuracji 59,4 3,6 3,9 27,2 

piękne położenie 9,2 20,5 14,3 14,2 

odległość od domu 5,8 18,1 19,7 13,3 

ceny 5,1 5,8 3,6 4,9 

oferta kulturalna 0,4 1,6 1,4 1,1 

klimat 3,4 13,2 27,2 12,6 

pozytywne opinie 6,8 16,7 8,6 10,5 

oferta turystyczna 0,4 5,2 5,4 3,2 

dostępność informacji 0,0 0,3 0,7 0,3 

połączenia  

komunikacyjne 2,4 7,9 4,3 4,7 

baza sportowo- 

-rekreacyjna 0,2 2,2 2,2 1,3 

inne 6,8 4,9 8,6 6,7 

Źródło: opracowanie własne. 
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O wyborze uzdrowiska jako miejsca kuracji lub wypoczynku zdecydowa-

ły, zdaniem ankietowanych, przede wszystkim: rodzaj kuracji (aż 59,4% wska-

zań) oraz położenie uzdrowiska (9,2%). W drugiej kolejności najczęściej wska-

zano na położenie (20,5%), odległość od domu (18,1%) i pozytywne opinie. 

W trzeciej kolejności decyzję podejmowano, uwzględniając klimat (27,2%), 

odległość od domu (19,7%) i położenie (14,3%). Warto zauważyć, że w odpo-

wiedziach przewijają się podobne powody przy różnej ich ważności. Niepod-

ważalnym jednak jest cel leczniczy – rodzaj kuracji, który wśród wszystkich 

odpowiedzi wystąpił aż w 27,2% przypadków. Często wskazywanymi były 

także piękne położenie – 14,2% i odległość od domu – 13,3% wskazań. Warto 

podkreślić także, że dla kobiet – obok rodzaju kuracji – ważną rolę w wyborze 

uzdrowiska odgrywa pozytywna opinia o nim, poziom cen i możliwość dojaz-

du.  

Największa cześć badanych kuracjuszy korzystała bezpośrednio z sanato-

rium (68,5%) oraz – co prawdopodobnie wynikało z zaleceń lekarskich – szpita-

la uzdrowiskowego (10,6%). Pozostała grupa stanowiąca niespełna ¼ badanych 

korzystała głównie z kwater prywatnych (6,4%), domów wczasowych (6,3%) 

i pensjonatów/schronisk (3,7%). Znikoma liczba osób (łącznie < 5%) wskazała 

również jako miejsce pobytu hotel, apartamenty, kliniki, miejsca u znajomych 

i inne. Można na podstawie tych wyników stwierdzić, że to głównie pobyt 

w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych wpływa na wizerunek polskiego 

lecznictwa uzdrowiskowego i stanowi punkt odniesienia do dalszych rozważań. 

Analizując miejsce zakwaterowania z uwzględnieniem płci, można zauwa-

żyć, że kobiety istotnie częściej korzystają z kwater prywatnych, domów wcza-

sowych i hoteli w zestawieniu z mężczyznami. Wynika to z faktu, że częściej 

niż mężczyźni samodzielnie podejmują decyzję o wyjeździe i wyborze uzdro-

wiska, a także same częściej wyjeżdżają na koszt własny. Koszty pobytu 

w domach wczasowych i na kwaterach prywatnych są niższe niż w hotelu czy 

sanatorium (w przypadku korzystania z niego na zasadach komercyjnych), 

a jednocześnie pobyt w nich umożliwia korzystanie z zabiegów leczniczych 

i innych usług świadczonych w uzdrowisku. 

W badaniu zapytano respondentów o to, z jakich oferowanych zabiegów, 

usług i innych oferowanych zajęć skorzystali podczas pobytu w uzdrowisku 

i jak najchętniej spędzali czas (tabela 10). Aż 87% badanych najchętniej korzy-

stało z zabiegów leczniczych, a 43% wykładów i prelekcji. Z wycieczek samo-

chodowych i wizyt w kawiarniach chętnie korzystało 40% badanych, 30% re-
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spondentów chodziło na przedstawienia i koncerty, a 28% na imprezy taneczne. 

Najmniej atrakcyjnymi według badanych były prywatne zabiegi – tylko 6% 

wskazań i korzystanie z restauracji – 10% wskazań.  

Tabela 10 

Elementy oferty pobytu, z których badani korzystali, przebywając w uzdrowisku 

Elementy oferty pobytu Liczba badanych (%) 

zabiegi lecznicze 87 

wykłady, prelekcje 43 

wycieczki zorganizowane – samochodowe 40 

kawiarnie 40 

przedstawienia teatralne, koncerty 30 

imprezy taneczne 28 

wspólne wieczory 27 

wycieczki zorganizowane – piesze 25 

zabiegi kosmetyczne i upiększające 22 

zakupy 21 

zajęcia sportowe 18 

wystawy 12 

restauracje 10 

prywatne wizyty i zabiegi 6 

Źródło: opracowanie własne. 

Przeprowadzono również porównanie preferowanych ofert z uwzględnie-

niem płci respondentów. W niektórych przypadkach otrzymano istotne różnice. 

Kobiety istotnie częściej korzystają z kawiarń, imprez tanecznych, zabiegów 

upiększających i kosmetycznych; z kolei mężczyźni częściej uczęszczają na 

prelekcje i wykłady, zajęcia sportowe, wspólne wieczory oraz zorganizowane 

wycieczki piesze i samochodowe. 

Najczęściej wskazywaną formą spędzania wolnego czasu w uzdrowisku 

okazało się leczenie (20,8%), jednak należy wziąć pod uwagę, że większość 

pytanych czas wolny określało jako pozostający poza prowadzonymi kuracjami, 

zatem wskazane leczenie należałoby traktować jako zabiegi dodatkowe. Wśród 

badanych 19,5% wskazało na wypoczynek (bierny), a 19,4% – na wędrówki po 

okolicy. Wśród odpowiedzi związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolne-

go wymienić można również zwiedzanie zabytków (11,7%), taniec (8,6%), 
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uprawianie sportu (3,1%) i wędkowanie (1,2%). Ponadto wskazywano na udział 

w koncertach, wykładach i konsumpcję – „turystyką kulinarną” (tabela 11). 

Tabela 11 

Preferowane formy spędzania wolnego czasu 

Elementy oferty pobytu Liczba badanych (%) 

leczenie 20,8 

wypoczynek 19,5 

wędrówki po okolicy 19,4 

zwiedzanie zabytków 11,7 

 koncerty 9,3 

taniec 8,6 

uczestnictwo w wykładach 5,1 

uprawianie sportu 3,1 

jedzenie i picie 1,4 

wędkowanie 1,2 

Źródło: opracowanie własne. 

Jeśli chodzi o wydatki dodatkowe poniesione przez osoby przebywające 

w uzdrowiskach, wynoszą one zwykle ponad 100 zł, przy czym są silnie zróżni-

cowane. Wśród badanych 44% wydało podczas pobytu w uzdrowisku od 100 

do 500 złotych. Ponad połowa badanych (53%) zadeklarowała wydatki powyżej 

500 złotych (36% od 500 do 1000 złotych, a 17% – powyżej 1000 zł). Pokazuje 

to silne zróżnicowanie wydatków w zależności od preferencji i możliwości fi-

nansowych badanych oraz potencjał popytowy odwiedzających uzdrowiska. 

W celu doprecyzowania oczekiwań badanych postawiono im pytanie doty-

czące możliwości i form aktywnego spędzania czasu wolnego z jakich chcieliby 

skorzystać w przyszłości oraz zamierzeń odnośnie kolejnych wyjazdów do 

uzdrowisk. Niemal 
1
/3 badanych (32,6%) wskazała na piesze wycieczki jako 

formę spędzania wolnego czasu, którą byliby zainteresowani w przyszłości, 

27,2% ankietowanych wskazało na pływanie, 14,1% na różne formy fitness, 

a 12,0% na wycieczki rowerowe. Wymieniano również wędkowanie, siłownię, 

jazdę konną i tenis. O ile piesze wycieczki można zorganizować bez większych 

problemów i nakładów finansowych, o tyle pływania i różnych form fitness nie 

da się zapewnić bez odpowiedniej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tj. ba-
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senów, dobrze wyposażonych sal, sprzętu sportowego i oczywiście kadry in-

struktorów. 

Należy również zwrócić uwagę na zainteresowanie różnymi formami wy-

poczynku badanych z uwzględnieniem płci. Kobiety częściej od mężczyzn zain-

teresowane byłyby różnymi formami fitness. Z kolei mężczyźni wyraźnie czę-

ściej wskazują na pływanie, wycieczki rowerowe i wędkowanie.  

W badaniu zapytano również respondentów o to, za jakie usługi są skłonni 

dodatkowo zapłacić, o ile można by z nich korzystać. Wśród wymienionych 

usług, za które ankietowani są gotowi zapłacić dodatkowo, najwięcej wskazań 

otrzymały zabiegi lecznicze (28,7%) i odnowa biologiczna (24,2%). Ponadto 

odpowiednio wysokie znaczenie mają: usługi kulturalne (14,4%), sportowo 

turystyczne (11,2%), żywieniowe (8,6%) i noclegowe 8,2%). Pokrywa się to 

z odpowiedziami na omawiane wcześniej pytania dotyczące celu przyjazdu do 

uzdrowisk. Dominujące cele przyjazdu to: leczniczy i zdrowotny, które deter-

minują oczekiwania i gotowość ponoszenia dodatkowych kosztów.  

4. Czynniki wyboru lokalizacji pobytu  

W celu wskazania na istnienie grup czynnikowych w procesie wyboru 

miejsca kuracji i/lub wypoczynku przeprowadzono analizę skupień dla informa-

cji pozyskanych w badaniu ankietowym w związku z oczekiwaniami kuracjuszy 

i turystów. W badaniu wykorzystano metodę Warda z zastosowaniem kwadratu 

odległości euklidesowej
8
. Z uwagi na wymogi edytorskie nie było możliwym 

graficzne zaprezentowanie w artykule diagramu analizy skupień dla oczekiwań 

badanych. Na uzyskanym diagramie uwidoczniły się cztery skupienia danych 

pozwalające na dokonanie podziału poddanych analizie czynników na cztery 

grupy. 

                                                      
8 Metoda Warda to jedna z najbardziej efektywnych metod wyodrębniania skupień. Celem 

analizy skupień jest wyodrębnienie ze zbiorów danych obiektów, które byłyby podobne do siebie. 

W wyniku działania tej analizy z jednego niejednorodnego zbioru danych otrzymujemy grupę 

kilku jednorodnych podzbiorów. Obiekty znajdujące się w tym samym zbiorze uznawane są za 

„podobne do siebie”, obiekty z różnych zbiorów traktowane są jako „niepodobne”. Tego typu 

analizę można przeprowadzić również dla zmiennych, co polega na łączeniu najbardziej podob-

nych zmiennych (w sensie odległości a nie korelacji), które można następnie pogrupować. Po 

zakończeniu grupowania tworzy się diagram drzewa (dendrogram) – przyp. autorów za: G. Mi-

gut, Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, StatSoft, 
Polska sp. z o.o., www.statsoft.pl, 24.07.2010 
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Pierwsza grupa to czynniki związane z ceną, estetyką i ogólną oceną pokoi 

oraz jakością urządzeń sanitarnych (elementy zakwaterowania). Druga grupa 

ma charakter czysto zdrowotny i dotyczy oczekiwań względem lekarzy, perso-

nelu medycznego i oferty zabiegów. Grupa ta ma charakter silnie jednorodny. 

Trzecia grupa dotyczy atmosfery uzdrowiska, obsługi gości, nastawienia miesz-

kańców i wszystkich czynników związanych z budowaniem tzw. „dobrego kli-

matu”. W grupie tej znalazły się również oczekiwania względem obsługi osób 

niepełnosprawnych. Ostatnia grupa to oczekiwania względem typowo komer-

cyjnych cech uzdrowiska – oceny sklepów i punktów usługowych oraz poziomu 

cen w tych miejscach. Wyodrębniono zatem następujące grupy: 

– cechy miejsca pobytu; 

– opieka medyczna; 

– atmosfera uzdrowiska, otoczenie; 

– zaplecze komercyjne. 

Uwagi końcowe 

Przeprowadzone badania umożliwiły poznanie profilu, opinii, oceny i pre-

ferencji respondentów dotyczących aktualnego stanu usług uzdrowiskowych 

oraz identyfikację na ich podstawie obszarów wymagających poprawy i pożą-

danych kierunków rozwoju tej sfery usług. 

Rynek usług uzdrowiskowych przeżywa w Polsce okres rozwoju i prze-

obrażeń. Korzystanie z tych usług staje się coraz bardziej powszechne niż kilka 

lat temu i związane jest nie tylko z koniecznością ochrony zdrowia, ale także 

coraz częściej z koniecznością zaspokajania takich potrzeb jak: uczestnictwo 

w życiu kulturalnym, przynależność do danej grupy, prestiż.  

Wyniki badań pokazują, że najczęstszym motywem wyjazdu do uzdrowisk 

są czynniki związane ze zdrowiem, i dlatego najważniejszym kryterium wyboru 

jest możliwość realizacji celu zdrowotnego poprzez odpowiednią kurację. Przy 

wyborze uzdrowiska, o ile istniała taka możliwość, respondenci kierowali się 

położeniem uzdrowiska, odległością od domu oraz klimatem (położenie geogra-

ficzne). Istotną rolę odgrywały także pozytywne opinie o uzdrowisku i ceny 

usług. Pozostałe aspekty, takie jak: oferta turystyczna i kulturalna, połączenia 

komunikacyjne, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, odgrywały rolę mini-

malną. 
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Ponieważ zdecydowana większość ankietowanych wskazała lekarza i NFZ 

jako podmioty decydujące o ich wyjeździe i rodzaju kuracji, odpowiedzi te uzu-

pełniają się wzajemnie i pokazują, że w rzeczywistości decyzja o wyborze 

uzdrowiska podejmowana jest niezależnie od pacjentów. Nasuwa się więc 

wniosek, że strategie marketingowe uzdrowisk powinny być kierowane nie 

tylko do potencjalnych kuracjuszy, ale i do lekarzy oraz przedstawicieli NFZ, 

którzy są niejako pośrednikami sprzedaży/prezentacji ich usług. W strategii 

kierowanej bezpośrednio do pacjenta/klienta powinny być w większym stopniu 

podkreślane walory krajobrazowe i klimatyczne uzdrowisk. Kampanie promu-

jące uzdrowiska szerokim kręgom (nie tylko pacjentom, ale także turystom) 

mogą i powinny być wspierane poprzez popularyzację i tworzenie dobrego wi-

zerunku regionu.  

Oczekiwania i preferencje badanych turystów w uzdrowiskach pokazują, 

że centralną rolę w marketingu odgrywa jakość całego otoczenia i jakość sa-

mych usług świadczonych w uzdrowiskach. Na ocenę uzdrowiska mają wpływ 

cztery grupy czynników. Do pierwszej należą warunki pobytu w uzdrowisku, 

druga grupa dotyczy opieki medycznej, trzecia otoczenia, atmosfery uzdrowi-

ska, bezpieczeństwa, a czwartą w kolejności grupę stanowią elementy oferty 

komercyjnej. Grupy te można połączyć w dwa obszary istotne z punktu marke-

tingu. Pierwszy związany z jednostką i procesem leczenia oraz drugi – związa-

ny z jednostką i otoczeniem, w którym ona przebywa. Obszary te są ze sobą 

połączone i należy pamiętać o nich obydwu, gdyż wzajemnie wpływają na sie-

bie. Strategia marketingowa powinna więc polegać na wskazaniu możliwości 

leczenia w przyjemnym i przyjaznym otoczeniu i kłaść nacisk na indywidualne 

podejście do klienta. Należy pokazać pacjentom/klientom, że jest różnica po-

między leczeniem szpitalnym w nagłych przypadkach (wtedy nie mają znacze-

nia warunki zewnętrzne), a leczeniem w uzdrowisku, gdzie otoczenie ma istotny 

pozytywny wpływ na proces leczenia, rekonwalescencji i sposób spędzania 

czasu wolnego.  

Należy oczekiwać, że wraz z postępującym starzeniem się polskiego i eu-

ropejskiego społeczeństwa (przy jednoczesnym wzroście poziomu jego zamoż-

ności) rosnąć będzie popyt na korzystanie z pełnopłatnych pobytów w uzdrowi-

skach. Sprzyjać temu powinien także obserwowany w ostatnich latach wzrost 

poziomu oferowanych usług medycznych oraz coraz bogatsza gama oferowa-

nych zabiegów dla osób uczestniczących w turystyce medycznej, tj. korzystają-
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cych z zabiegów medycznych, stomatologicznych, chirurgii plastycznej czy 

odnowy biologicznej.  

Ponieważ częstotliwość i czasokres pobytu turystów w uzdrowisku 

w istotny sposób kształtują działalność uzdrowisk, w przygotowywanej ofercie 

należy uwzględniać opinie i potrzeby „stałych bywalców” oraz oczekiwania 

potencjalnych klientów, które powinny wpływać na kształtowanie strategii 

marketingowych i dobór odpowiednich instrumentów marketingowych. W tym 

celu zarówno gospodarze uzdrowisk, jak i poszczególne podmioty uzdrowisko-

we powinny monitorować i badać systematycznie potrzeby wszystkich odwie-

dzających uzdrowisko i stopień osiąganej przez nich satysfakcji z pobytu. 

PREFERENCE OF TOURISTS TO THE HEALTH RESORT AND 

SPA MARKET IN POLAND 

Summary 

The current market for health and spa services is becoming an important part of 

the tourist market. Every year the number of clients traveling to spa resorts is increas-

ing. An analysis of the development of the health and spa services reveals that it's be-

coming more and more of a consument-driven market. Because of this, one has to de-

velop an understanding of customer behavior on that market. This article presents the 

result of a research survey conducted in 2007-2008 on a sample of 503 clients of health 

and spa resorts. The survey discovered many personal preferences and expectations 

from the spa services in Poland. Many of the findings can be used to create marketing 

strategies for service providers in that market sector 

Translated by Bartosz Górny 
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PRÓBA ZDEFINIOWANIA PROFILU AGROTURYSTY 

Wprowadzenie 

Współcześnie coraz większym zainteresowaniem wśród turystów cieszy 

się wypoczynek na wsi. Najbardziej popularną formą uprawiania turystyki na 

obszarach wiejskich jest agroturystyka – jak pisze C. Watcher jest to prężnie 

rozwijająca się forma turystyki na świecie
1
. Wynika to z faktu, że (agro)turyści 

(agritourists) poszukują ciszy i spokoju, kontaktu z naturą oraz postrzegają 

agroturystykę jako relatywnie tanią formę rekreacji. 

Rozwój współczesnej turystyki, w tym agroturystyki, warunkowany jest 

wieloma czynnikami
2
, jednakże podstawowymi determinantami kształtującymi 

wielkość popytu turystycznego są dochody turystów i ceny produktów tury-

stycznych.  

Dlatego też w literaturze przedmiotu popyt turystyczny definiowany jest 

jako liczba produktów turystycznych, jaką turyści skłonni są nabyć po określo-

nej cenie
3
. Znajomość wielkości i struktury popytu przez uczestników rynku 

                                                      
1 J. Uglis, Agroturystyka jako przykład dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, w: Roz-

wój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z.J. Dolatowski i D. Kołożyn-Krajewska, 
WSHiT w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 187. 

2 Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) wyróżnia ich ponad 130. 

3  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 36; W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 206. 
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jest z reguły dość duża, gdyż dane te są podstawą planowania każdej działalno-

ści. W rzeczywistości gospodarczej zapotrzebowanie na produkty turystyczne 

podlega zmianom w czasie, a znajomość tych zmian z jednej strony ułatwia 

dostosowanie oferty do wahań popytu, a z drugiej – umożliwia podjęcie działań 

na rzecz ograniczenia zmienności popytu. Wśród wielu czynników wpływają-

cych na wahania popytu turystycznego największy wpływ mają warunki przy-

rodnicze (klimat) oraz czynniki społeczno-ekonomiczne (dostępność czasu 

wolnego, termin wakacji i ferii szkolnych)
4
. 

Z marketingowego punktu widzenia popyt obejmuje pragnienie posiadania 

określonych produktów (usług), poparte możliwością i gotowością ich kupie-

nia
5
.  

Niewątpliwie potrzeby, pragnienia turystów odgrywają szczególną rolę 

w stymulowaniu popytu turystycznego. Cennym źródłem informacji o popycie 

są analizy dostępnych danych wtórnych, których zaletami są niski koszt i na-

tychmiastowa dostępność
6
. 

Poznanie potrzeb i pragnień turystów możliwe jest dzięki prowadzeniu ba-

dań marketingowych, których przedmiotem jest m.in. rynek turystyczny, w tym 

zachowania nabywców w procesie podejmowania decyzji, zadowolenie konsu-

mentów z oferty, popytu turystycznego w danym regionie
7
. Wyniki badań służą 

do budowy najbardziej prawdopodobnego modelu zachowania turystów 

w przyszłości.  

Skuteczne dotarcie do nabywców docelowych jest możliwe dzięki zdefi-

niowaniu profilu turystów, do których skierowana jest oferta, a będzie to moż-

liwe na podstawie badań empirycznych, które ukażą nastawienie turystów do 

produktu, zachowań nabywczych oraz charakterystyki cech demograficznych 

i społecznych
8
. Wymienione cechy tworzą macierz morfologiczną uczestników 

rynku turystycznego. Zgromadzony w oparciu o macierz materiał źródłowy 

stanowi podstawę do segmentacji rynku, polegającej na podziale turystów na 

                                                      
4 N. Vanhove, The economics of tourism destination, Elsevier 2011, s. 14, 63. 

5 Ph. Kotler, Marketing, REBIS, Poznań 2005, s. 11. 

6 Tamże, s. 131. 

7 Marketing usług turystycznych, red. D. Dudkiewicz, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekono-

miczna, Warszawa 2007, s. 37. 

8  L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, 

Warszawa 2002, s. 37. 
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względnie homogeniczne grupy. W literaturze można spotkać wiele typologii 

konsumentów usług turystycznych
9
. 

W ostatnich latach w literaturze przedmiotu pojawiło się wiele artykułów 

i monografii (w tym opublikowane prace doktorskie i habilitacyjne) dotyczą-

cych agroturystyki
10

. Przeprowadzona analiza literatury wskazuje, że w głównej 

mierze przedmiotem badań na rynku agroturystycznym były gospodarstwa 

agroturystyczne, natomiast nieliczne opracowania traktują o profilu konsumen-

tów usług agroturystycznych
11

. 

Zrozumienie oczekiwań agroturystów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 

agroturystyki. Coraz większa konkurencja na tym rynku wymaga zmiany 

z orientacji produktowej w kierunku orientacji marketingowej, czyli zoriento-

wanej na potrzeby klienta. Skuteczność tych działań sprowadza się do przygo-

towania oferty dla konkretnej grupy nabywców. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zarysu sylwetki nabyw-

ców usług agroturystycznych. W tym celu przeprowadzono badania empirycz-

ne.  

1. Materiał i metoda badań 

Celem badań było określenie cech demograficznych, społecznych i eko-

nomicznych nabywców usług agroturystycznych oraz determinant wyboru ofer-

                                                      
9 Szerzej: S. Bosiacki, K. Majchrzak, Typologia polskiego konsumenta na rynku turystycz-

nym, w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska i M. Przy-
dział, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2006. 

10 M.in.: J. Majewski, Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 

2003; Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, red. E. Gurgul, Politechnika Czę-

stochowska, Częstochowa 2005; M. Drzewiecki, Agroturystyka współczesna w Polsce, WSTiH 

w Gdańsku, Gdańsk 2009; J. Wojciechowska, Procesy i uwarunkowania rozwoju turystyki 

w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009; J. Zawadka, Ekonomiczno-społeczne determinanty 

rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), SGGW, 
Warszawa 2010. 

11 I. Kurtyka, Profil demograficzny nabywców oferty agroturystycznej na Dolnym Śląsku, 

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 414, Rolnictwo LXXIX, Wrocław 2001; 

B. Kutkowska, Grupy docelowe nabywców produktów agroturystycznych na Dolnym Śląsku na 

przykładzie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, 

zeszyt 3, Warszawa-Poznań 2005; S. Ainley, B. Smale, A Profile of Canadian Agritourists and 

the Benefis They Seek, „Journal of Rural and Community Development” 2010, Vol. 5, No. 1, 

www.jrcd.ca; N. Srikatanyoo, K. Campiranon, Agritourist needs and motivations: the Chiang Mai 
case, „Journal of Travel & Tourism Marketing” 2010, Vol., No. 27, Issue 2. 
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ty i preferencji form wypoczynku. Przy gromadzeniu wiedzy faktualnej korzy-

stano z kwestionariusza ankiety, który składał się z 11 pytań i metryczki.  

W badaniach naukowych badacz zawsze stoi przed dylematem dotyczą-

cym tego, jaka powinna być liczebność badanej próby, aby wyniki uzyskane na 

jej podstawie mogłyby być uogólnione na zbiorowość generalną. W celu wy-

znaczenia niezbędnej liczebności próby, w szczególności w przypadku popula-

cji skończonej, można skorzystać ze wzoru na minimalną liczebność próby
12

. 

W statystyce operuje się również pojęciem dużej próby. Generalnie próbę uwa-

ża się za dość dużą wówczas, jeżeli n > 30
13

. Z kolei w badaniach zjawisk spo-

łeczno-ekonomicznych uznaje się próbę za dużą, jeśli n > 50
14

. Zdaniem 

J.T. Roscoe w większości badań odpowiednia wielkość zbiorowości próbnej 

powinna liczyć od ponad 30 do mniej niż 500
15

.  

Badania przeprowadzono w 2010 roku na terenie powiatu strzelecko-

drezdeneckiego w województwie lubuskim
16

. Badaniami zostali objęci agrotu-

ryści wypoczywający w okresie wakacyjnym w 11 gospodarstwach agrotury-

stycznych, których właściciele wyrazili zgodę na współpracę podczas badań
17

.  

Przygotowane kwestionariusze ankiety przekazywane były pełnoletnim 

agroturystom, zaś w przypadku rodzin proszono o wypełnienie jednej wspólnej 

ankiety podczas zakwaterowania w obiekcie. Uczestnictwo w badaniu było 

dobrowolne. Uzyskano w ten sposób 55 kwestionariuszy. Po wstępnej weryfi-

kacji do dalszych analiz zakwalifikowano 53 poprawnie wypełnione kwestiona-

riusze. Znaczy to, że granica liczebności stosowana w badaniach społeczno-

ekonomicznych została przekroczona.  

                                                      
12  Szerzej: M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 

2004, s. 121. 

13 A. Zeliaś, Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000, s. 15. 

14  Z. Matykowski, Zbieranie i tworzenie informacji w badaniach społeczno-

geograficznych: problemy i trudności, w: Współczesne problemy geografii społeczno-

ekonomicznej Polski, red. Z. Chojnicki i T. Czyż, Seria Geografia nr 55, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1992, s. 153. 

15 Za: U. Sekaran, R. Bougie, Research Methods for Business A Sill Buildings Approach, 

John Wiley & Sons Ltd., 2009, s. 296. 

16 Badania terenowe zostały przeprowadzone przez Bernadettę Krysińską w ramach przy-

gotowywania pracy magisterskiej pod kierunkiem Jarosława Uglisa. 

17 W 2010 roku na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego funkcjonowało 16 gospo-

darstw agroturystycznych.  
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2. Omówienie wyników badań 

Podstawowym kryterium odróżniającym agroturystykę od innych form tu-

rystyki jest zlokalizowanie bazy wypoczynkowej w funkcjonującym gospodar-

stwie rolnym, dla którego działalność ta stanowi źródło dodatkowych docho-

dów. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił ilościowy i jakościowy wzrost liczby 

kwater agroturystycznych. Szacuje się, że w 2010 roku funkcjonowało około 

10 200 gospodarstw agroturystycznych, które dysponowały ponad 98 tysiącami 

miejsc noclegowych
18

. W tym miejscu należy podkreślić, że w większości go-

spodarstw liczba pokoi nie przekracza pięciu z 20 miejscami noclegowymi. 

Niewątpliwie współcześnie agroturystyka cieszy się dużą popularnością 

wśród nabywców ofert turystycznych. Wynika to z faktu, że ceny oferowanych 

usług nie są zbyt wygórowane, w szczególności w dobie panującego kryzysu, 

co zachęca do spędzenia kilku urlopów w ciągu roku. Wpisuje się to w ogólno-

światową koncepcję rezygnacji z jednego długiego wyjazdu na rzecz kilku krót-

szych. Mimo rosnącej liczby agroturystów, trudno o precyzyjne dane dotyczące 

rzeczywistej skali osób korzystających z agroturystyki, gdyż nie prowadzi się 

takich statystyk. 

Jak wspomniano wcześniej, celem badań było uzyskanie niezbędnych da-

nych empirycznych opisujących agroturystów pod względem cech demogra-

ficznych, społeczno-ekonomicznych oraz psychograficznych. Na podstawie 

przeprowadzonych analiz został omówiony zarys profilu statystycznego agrotu-

rysty. 

W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę badanych respondentów. W ba-

danej zbiorowości próbnej przeważały kobiety, które stanowiły 52,8% bada-

nych. Podobny udział kobiet w próbie uzyskali inni badacze 
19

.  

Czynnikami, które determinują zakres potrzeb i zachowań konsumenckich, 

są: poziom wykształcenia i wiek turysty. Najwięcej badanych osób legitymowa-

ło się wykształceniem wyższym, zaś pozostali respondenci posiadali wykształ-

cenie średnie (39,6%) i zawodowe (13,2%). Średni wiek badanych wyniósł 44 

lata (Mekobiety = 42; Memężczyźni = 43). Według grup wiekowych dominowały 

(69,8%) osoby w przedziale od 31 do 50 lat. Najmłodsza osoba miała 24 lata, 

natomiast najstarsza – 69. 

                                                      
18 J. Uglis, op. cit., s. 188. 

19 S. Ainley & B. Smale, op. cit., s. 68; N. Srikatanyoo & K. Campiranon, op. cit., s. 169. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań wśród agroturystów wyróżniono 

grupę osób aktywnych zawodowo i grupę osób nieaktywnych zawodowo. Zde-

cydowaną większość stanowiły osoby zakwalifikowane do pierwszej grupy, 

natomiast pozostali to głównie emeryci i renciści (15,1%). Szczegółową struk-

turę zawodową zamieszczono w tabeli 1. Największą grupę, bo ponad 37% 

ogółu, stanowili pracownicy umysłowi. Drugą najaktywniejszą grupą zawodo-

wą byli pracownicy fizyczni oraz osoby prowadzące własną działalność gospo-

darczą.  

Tabela 1 

 Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów 

Wyszczególnienie % 

Płeć: 

   żeńska 

   męska 

 

52,8 

47,2 

Wykształcenie: 

   zawodowe 

   średnie 

   wyższe  

 

13,2 

39,6 

47,2 

Wiek w latach: 

   <= 30 

   31–40 

   41–50 

   51–60 

   >60 

 

5,7 

34,0 

35,8 

9,4 

15,1 

Grupa zawodowa: 

   kadra kierownicza 

   pracownik umysłowy 

   pracownik fizyczny 

   wolny zawód 

   przedsiębiorca 

   emeryt/rencista 

 

13,2 

32,0 

17,0 

5,7 

17,0 

15,1 

Sytuacja materialna: 

   bardzo dobra 

   dobra 

   przeciętna 

   zadowalająca 

   zła  

 

18,9 

37,7 

20,8 

15,1 

7,5 

Źródło: badania własne. 
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Przytoczone powyżej dane potwierdzają paradygmat, że agroturystyka sta-

nowi atrakcyjną formę wypoczynku dla osób mniej zamożnych. Świadczy 

o tym także niski udział w strukturze korzystających z usług agroturystycznych 

osób zajmujących stanowiska kierownicze i osób wykonujących tzw. wolny 

zawód, czyli osób bardziej zamożnych.  

Jednym z istotnych czynników wpływających na generowanie ruchu agro-

turystycznego jest ocena sytuacji materialnej. Z analizy wynika, że zdecydowa-

na większość badanych uznała swoją sytuację za dobrą oraz przeciętną. Naj-

mniej liczną grupę stanowiły osoby oceniające swoją sytuację materialną jako 

złą (7,5%) i niewątpliwie były to osoby o najniższych dochodach. Natomiast 

respondenci określający swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą to głównie 

przedsiębiorcy i kadra zarządzająca oraz jeden emeryt. 

Konstatując, można stwierdzić, że o aktywności agroturystycznej decyduje 

nie tylko poziom wykształcenia, status zawodowy, ale także zamożność. 

Bez wątpienia omówione cechy agroturystów w znacznym stopniu deter-

minują motywy wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku. 

Z analizy materiałów źródłowych wynika, że dla respondentów najbardziej 

istotną przesłanką podjęcia decyzji o wypoczynku na wsi była potrzeba ciszy 

i spokoju (73,6%) oraz bliskiego kontaktu z przyrodą (tabela 2). Wskazuje to na 

wyraźną potrzebę oderwania się od hałasów i stresów miejsca zamieszkania.  

Z punktu widzenia rolnika świadczącego usługi agroturystyczne ważne 

jest zdefiniowanie kryteriów, jakimi kierują się agroturyści, podejmując decyzję 

o wyborze konkretnej oferty. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla ponad 

połowy badanych kryterium ceny (54,7%) było najbardziej istotne. Na drugim 

miejscu znalazła się wysoka kultura i przyjazne nastawienie gospodarzy 

(50,9%) oraz dogodna lokalizacja gospodarstwa (47,2%). Ponadto wyniki badań 

wskazują, że dla ¼ respondentów możliwość przyjazdu z własnym zwierzęciem 

jest ważnym kryterium wyboru oferty danego gospodarstwa. Należy podkreślić, 

że coraz większa liczba turystów poszukuje właśnie ofert z możliwością przy-

jazdu ze zwierzętami domowymi. Taką możliwość oferuję także coraz więcej 

hoteli, np. Sheraton Poznan Hotel. 

W badaniu poproszono respondentów o wskazanie największej atrakcji tu-

rystycznej w odwiedzanym gospodarstwie agroturystycznym. Zdaniem bada-

nych największą atrakcję stanowi kuchnia regionalna (35,8%) i produkty wy-

twarzane z surowców pochodzących bezpośrednio z gospodarstwa (20,8%). 

Zdecydowanie kuchnia regionalna przyczynia się do zwiększenia liczby osób 
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korzystających z agroturystyki
20

. Zdają sobie z tego sprawę również kwatero-

dawcy, co potwierdzają badania przeprowadzone w Wielkopolsce. W świetle 

owych badań prawie 90% rolników oferujących wyżywienie swoim gościom, 

przygotowując posiłki, korzysta ze starych, tradycyjnych przepisów kulinar-

nych
21

.  

Tabela 2 

Motywy wyboru usług agroturystycznych 

Wyszczególnienie* % 

Determinanty wyboru wypoczynku na wsi: 

cisza, spokój, świeże powietrze 

bliski kontakt z naturą 

możliwość czynnego i aktywnego spędzania wolnego czasu 

poznanie działalności gospodarstwa rolnego 

niski koszt wypoczynku 

 

73,6 

64,2 

32,1 

1,9 

22,6 

Kryteria wyboru gospodarstwa agroturystycznego: 

ciekawa oferta dla dzieci 

możliwość przyjazdu ze zwierzętami 

możliwość realizacji zainteresowań 

dostosowanie kwatery dla osób niepełnosprawnych 

wysoka kultura i przyjazne nastawienie gospodarzy 

dogodna lokalizacja gospodarstwa 

ciekawa okolica 

korzystna cena 

 

9,4 

24,5 

34,0 

1,9 

50,9 

47,2 

37,7 

54,7 

Największa atrakcja turystyczna odwiedzanego gospodarstwa agroturystycz-

nego: 

możliwość poznania pracy rolnika 

kuchnia regionalna 

produkty wyrabiane z surowców pochodzących z gospodarstwa 

zwierzęta w gospodarstwie 

rekreacyjne wykorzystanie koni  

krajobraz, kontakt z naturą 

wędkowanie, grzybobranie 

 

 

20,8 

35,8 

24,5 

18,9 

17,0 

11,3 

11,3 

* respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi 

Źródło: badania własne. 

                                                      
20 A. Jęczmyk, N. Tworek, Wpływ produktów regionalnych na atrakcyjność turystyczną ob-

szarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, 
s. 132. 

21 A. Jęczmyk, S. Graja-Zwolińska, M. Maćkowiak, A. Spychała, J. Uglis, J. Sikora, Stan 

wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, 
Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s. 156. 
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Przeprowadzone badania wykazały, że 9,4% respondentów po raz pierw-

szy korzystała z wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym, natomiast 

17% badanych każdy urlop spędza w taki sposób.  

W tabeli 3 przedstawiono porównanie częstości korzystania z agroturysty-

ki względem kryterium wyboru oferty. Przeprowadzona analiza dostarczyła 

interesujących informacji. Prawie połowa respondentów korzystała z agrotury-

styki przynajmniej trzy razy. Ponad 26% ankietowanych wybiera zawsze te 

samo gospodarstwo agroturystyczne, a co dziesiąty z badanych korzystał za 

każdym razem z usług innego gospodarstwa agroturystycznego. Porównując 

częstość korzystania z agroturystyki z wyborem kwatery, stwierdzono, że naj-

wyższy odsetek ogółu (28,3%) stanowiły osoby korzystające z agroturystyki 

trzy razy i więcej, które spędzały wypoczynek w różnych obiektach. 

Tabela 3 

 Częstość zakupu oferty agroturystycznej 

Częstość  

korzystania  

z agroturystyki 

Wybór gospodarstwa agroturystycznego Ogółem 

(%) Zawsze 

to samo 

(%) 

Różnie 

(%) 

Zawsze 

inne (%) 

Korzystam 

pierwszy raz (%) 

Jeden raz - - - 100 9,4 

Dwa razy 23,1 69,2 7,7  24,5 

Trzy i więcej razy 16,9 57,7 15,4 - 49,1 

Każdy urlop 44,4 44,4 11,2 - 17,0 

Ogółem  26,4 52,8 11,4 9,4  

Źródło: badania własne. 

Z ekonomicznego punktu widzenia opłacalność działalności agrotury-

stycznej zależy m.in. od liczby sprzedanych usług, a w szczególności od długo-

ści pobytu. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że ponad 

¾ respondentów korzystało z krótkoterminowego wypoczynku (do 7 dni). 

Z kolei niemal co czwarty badany korzystał z dłuższego pobytu (tabela 4).  
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Tabela 4 

Aktywność agroturystyczna respondentów 

Wyszczególnienie % 

Długość pobytu: 

   1–3 dni 

   4–7 dni 

   8–14 dni 

   > 14 dni 

 

30,2 

47,2 

15,1 

7,5 

Osoba(y) towarzyszące podczas 

wypoczynku: 

cała rodzina 

partner/partnerka 

znajomi 

dzieci 

wnuki 

sam/sama 

 

 

30,2 

35,8 

18,9 

11,3 

1,9 

7,5 

Źródło: badania własne. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że respondentom podczas 

wypoczynku najczęściej towarzyszył partner/ka (35,8%) lub rodzina (30,2%). 

W dwóch przypadkach ankietowani wskazali, że wypoczywają jednocześnie 

z rodziną i znajomymi, a jeden z partnerem i znajomymi. Ponadto co dziesiąte-

mu respondentowi towarzyszyły dzieci, a tylko cztery osoby wypoczywały sa-

motnie. 

Analiza miejsc zamieszkania respondentów potwierdziła, że większość re-

spondentów stanowili mieszkańcy dużych miast i miasteczek, a tylko niemal co 

dziesiąty mieszkał na wsi. Co więcej ponad połowa respondentów pochodziła 

z pięciu miast: Poznań (26,4%), Gorzów Wielkopolski (13,2%), Szczecin 

(7,5%) i Wrocław (7,5%). Analizując dane w układzie województw, stwierdzo-

no, że prawie 40% badanych pochodziło z województwa wielkopolskiego, 

a niemal ¼ z lubuskiego. Kolejne miejsce w strukturze zajęło województwo 

dolnośląskie (15,1%) i zachodniopomorskie (11,3%). Wyniki te wyraźnie 

wskazują, że głównym obszarem emisji agroturystów są duże miasta z sąsiadu-

jących województw oraz sam region (woj. lubuskie). Podobną zależność wska-

zują także inni badacze
22

. 

                                                      
22 Za: N.G. McGehee, An agritourism systems model: a weberian perspective, “Journal of 

Sustainable Tourism”, Vol. 15, No. 2, s. 116. 
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Dla potencjalnego agroturysty bardzo ważną determinantą wyboru oferty 

jest dostępność informacji o możliwości spędzenia urlopu w gospodarstwie 

agroturystycznym. Wyniki badań wskazują, że podstawowym źródłem informa-

cji o miejscu wypoczynku był Internet (49%), w szczególności ciekawa strona 

internetowa obiektu oraz znajomi (41,5%). Wyniki te jednoznacznie pokazują 

skuteczność promocji oferty za pomocą Internetu. Należy również podkreślić, 

że nieocenioną formą promocji oferty jest opinia zadowolonego agroturysty 

z pobytu przekazywana znajomym, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych 

badań. 

Uwagi końcowe 

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił dynamiczny wzrost liczby gospodarstw 

agroturystycznych w Polsce. Niewątpliwie jedną z determinant tego wzrostu 

jest rosnące zainteresowanie wypoczynkiem na wsi wśród ludności miejskiej. 

Rosnąca konkurencja na rynku agroturystycznym wymaga poznania profilu 

nabywców oferowanych usług. Wiedza ta posłuży do przygotowania unikato-

wego i atrakcyjnego produktu skierowanego do określonej grupy docelowej.  

W artykule podjęto próbę określenia profilu nabywców usług agrotury-

stycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych udało się 

zdefiniować charakterystyczne atrybuty agroturystów.  

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że są to osoby w wieku od 31 do 50 lat, 

aktywne zawodowo, z wyższym wykształceniem. Są to przede wszystkim pra-

cownicy umysłowi, ceniący sobie ciszę spokój i świeże powietrze podczas wy-

poczynku na wsi. Podejmując decyzję o wyborze gospodarstwa agroturystycz-

nego, kierują się wysokością ceny oraz gościnnością gospodarzy, albowiem 

swoją sytuację materialną oceniają jako dobrą lub przeciętną.  

Nie bez znaczenia jest także dogodna lokalizacja obiektu, jak i ciekawa 

okolica. Większość badanych to mieszkańcy dużych miast. W trakcie wypo-

czynku doceniają regionalną kuchnię, produkty wyrabiane z surowców wytwa-

rzanych w gospodarstwie oraz możliwość poznania pracy rolnika. Ponadto wy-

poczywają z partnerem/ką lub całą rodziną. Najczęściej korzystają z wypoczyn-

ku krótkoterminowego. Informacji o ofercie poszukują w Internecie oraz u zna-

jomych. 
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Konkludując, należy podkreślić, że zdaniem autorów zaprezentowane wy-

niki badań nie wyczerpują problematyki tematu lecz będą stanowić asumpt do 

dalszych pogłębionych badań.  

THE ATTEMPT TO DEFINE A PROFILE OF AGRITOURIST 

Summary 

In our times agritourism is one of rapidly growing segments of Polish tourism 

economy. The last two decades have showed a significant increase in the number of 

agritourism farms. The purpose of this study is to examine what the agritourist profile 

is. Therefore, it was analyzed through demographic and socio-economic characteristics. 

Tourism literature has showed a great deal of vacationers, tourists and travellers typolo-

gies. Unfortunately, only a few research papers have concerned agritourists. Emphati-

cally, understanding the expectations of agritourists and their behaviours are very im-

portant to ensure the success of agritourism. The findings of our research indicate that 

the majority of agritourists belong to age cohort 31-50. Survey results also provided that 

agritourists were university graduates or high school. They mostly choose short time 

staying (4-7 days) on agritourism farm. According to respondents the regional cuisine 

was the best attraction of their holidays.  

Translated by Jarosław Uglis 
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PREFERENCJE TURYSTÓW DOTYCZĄCE 

WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWACH 

AGROTURYSTYCZNYCH NA LUBELSZCZYŹNIE 

Wprowadzenie 

Agroturystyka jako forma wypoczynku i rekreacji organizowana przez 

rolników i ich rodziny zyskuje w Polsce, podobnie jak w innych krajach, coraz 

większe uznanie. Współcześnie jest ona traktowana jako jedna z form turystyki 

alternatywnej, a zarazem jako jeden z rodzajów pozarolniczej działalności wła-

ścicieli gospodarstw rolnych. Obserwacja praktyki oraz badania prowadzone 

w różnych ośrodkach naukowych upoważniają do stwierdzenia, iż następuje 

ewolucja tej formy turystyki dotycząca głównie jej organizacji oraz skali, rodza-

jów i jakości oferty agroturystycznej, a także ukształtowania się na jej bazie 

innych form turystyki na obszarach wiejskich (m.in. ekoturystyka, turystyka 

edukacyjna, kwalifikowana). Ma to związek ze zmianą gustów i potrzeb osób 

korzystających z tego typu usług w ciągu ostatnich 20 lat. Niezbyt satysfakcjo-

nujące są dziś pobyty w gospodarstwach, które poza noclegiem i wyżywieniem 

nie oferują wypoczywającym żadnych dodatkowych atrakcji. Dzisiejszy wyma-

gający odbiorca skłania się w kierunku innowacyjnej, oryginalnej i wyspecjali-

zowanej oferty usług dopasowanej do swoich oczekiwań. Uzasadnionym więc 

wydaje się stwierdzenie, że badania dotyczące preferencji turystycznych osób 

wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych są niezbędne do ich 

dalszego efektywnego rozwoju. 
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1. Cel, zakres i metodyka badań 

Celem opracowania było rozpoznanie i ukazanie preferencji turystycznych 

osób wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących 

na terenie województwa lubelskiego.  

W pracy zaprezentowano ofertę agroturystyczną badanych gospodarstw 

oraz jej ocenę w opinii turystów w nich wypoczywających wraz z sugestiami 

zmian mających na celu poprawę jakości świadczonych usług. Określono mo-

tywy wyboru tej formy wypoczynku, sposoby uzyskania przez turystów infor-

macji o gospodarstwie oraz atrakcje, z jakich chcieliby skorzystać badani tury-

ści.  

Badaniami przeprowadzonymi w miesiącach letnich w roku 2009 objęto 

właścicieli 81 gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na terenie 12 

gmin wiejskich Lubelszczyzny
1
. Grupę badanych turystów stanowiło 218 osób 

wypoczywających w czasie badań w analizowanych gospodarstwach. Metodą 

badań własnych był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki ankiety. 

Badania wśród właścicieli uzupełnione zostały wywiadem swobodnym. 

2. Wyniki badań 

Za prowadzenie działalności agroturystycznej w badanych gospodarstwach 

odpowiedzialne były najczęściej kobiety (prawie 75%). Właściciele to w więk-

szości osoby w wieku 40–49 lat (ponad 45% badanych) oraz 50–59 (około 

30%), których gospodarstwa rolne nie były duże – najczęściej do 5 ha (zaledwie 

kilka o pow. przekraczającej 20 ha). Kwaterodawcy w większości legitymowali 

się wykształceniem średnim (około 60%).  

Badane gospodarstwa dysponowały w sumie 283 pokojami, spośród któ-

rych 20,1% posiadało oddzielną łazienkę. Około 30% badanych gospodarstw 

było skategoryzowanych, a 72,8% mogło przyjmować gości przez cały rok. 

W 61,7% gospodarstw turyści mogli liczyć na całodzienne wyżywienie. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, iż serwowane w 56,8% gospodarstw posiłki przygoto-

                                                      
1
 Gminami tymi były: Adamów, Borzechów, Cyców, Horodło, Janów Podlaski, Leśna Pod-

laska, Siennica Różana, Susiec, Ulan-Majorat, Wąwolnica, Wojciechów, Wola Uhruska.  
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wywane były przynajmniej w połowie z produktów pochodzących z własnego 

gospodarstwa rolnego. 

Na rysunku 1 zaprezentowano wyposażenie badanych gospodarstw agrotu-

rystycznych w elementy infrastruktury rekreacyjnej, z której mogli korzystać 

wypoczywający turyści. 

 

Rys. 1. Wyposażenie badanych gospodarstw agroturystycznych w elementy 

 infrastruktury rekreacyjnej (%) 

Źródło: badania własne. 

Badani kwaterodawcy organizowali dla swoich gości różnego rodzaju do-

datkowe atrakcje. Informacje na ten temat zaprezentowano na rysunku 2. 

Spośród dodatkowych atrakcji w kategorii „inne” wymieniano: kursy go-

towania, kurs florystyki, zwiedzanie prywatnego muzeum minerałów, edukację 

przyrodniczą połączoną z fotografią ornitologiczną, wspólne grillowanie wraz 

ze śpiewem przy akompaniamencie gitary i akordeonu, naukę przetwórstwa 

owoców i warzyw, spływy tratwą i stateczkiem po Bugu, naukę wypieku chle-

ba, uczestnictwo w zajęciach hipoterapeutycznych. 
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Rys. 2. Dodatkowe atrakcje organizowane dla gości w badanych gospodarstwach (%) 

Źródło: badania własne 

Badani kwaterodawcy zapytani zostali również o sposoby przekazywania 

potencjalnym klientom informacji o swoim gospodarstwie i usługach w nim 

oferowanych. Najczęściej stosowaną formą promocji był Internet – wykorzy-

stywało go ponad 90% usługodawców. Ponad połowa badanych promowała 

swoje gospodarstwa poprzez stowarzyszenia agroturystyczne, a także ulotki 

i broszury promocyjne. Najbardziej skuteczną formą promocji własnej działal-

ności w opinii kwaterodawców (prawie 90% wskazań) był Internet. Dużą sku-

tecznością odznaczała się również wymiana informacji między samymi tury-

stami – prawie 60% usługodawców twierdziło, że goszczone osoby wybrały ich 

gospodarstwo z polecenia znajomych
2
.  

                                                      
2
 Należy zwrócić uwagę na fakt, iż skuteczność stowarzyszeń agroturystycznych jako insty-

tucji promujących zrzeszone w nich gospodarstwa była tu dość rzadko wskazywana. Częściowo 

mogło to być spowodowane tym, że nie wszyscy gospodarze byli ich członkami – zrzeszonych 

było 61,7% gospodarstw. Jednak badani kwaterodawcy, którzy jako skuteczną formę wskazywali 

Internet, bardzo często zapominali, że to właśnie na stronach stowarzyszeń agroturystycznych 
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Średnia cena jednodniowego pobytu w badanych gospodarstwach bez wy-

żywienia wynosiła 30 zł. Cena maksymalna wynosiła 80 zł (gmina Janów Pod-

laski), najniższa natomiast 20 zł – takie gospodarstwa funkcjonowały w więk-

szości badanych gmin. Za całodzienne wyżywienie gospodarze żądali od 25 do 

120 zł – średnio jego cena kształtowała się na poziomie 40 zł.  

O ocenę oferty agroturystycznej badanych gospodarstw poproszeni zostali 

wypoczywający w nich turyści. Badaniami objęto 218 osób wypoczywających 

w analizowanych gospodarstwach agroturystycznych w okresie przeprowadza-

nia badań. 

Wiek badanych osób był dość zróżnicowany. Największą grupę stanowili 

turyści między 25. a 39. rokiem życia (42,7%). Drugą pod względem liczebno-

ści grupą wiekową były osoby między 40. a 60. rokiem (33,5%). Osoby młode 

(do 24 lat) oraz starsze (powyżej 60 lat) stanowiły po 11,9% badanej grupy. 

Większość respondentów była dobrze wykształcona – 48,2% z nich posiadało 

wykształcenie wyższe, a 39,9% – średnie. Poziom wykształcenia przekładał się 

na charakter wykonywanej pracy – 64,2% stanowili bowiem pracownicy umy-

słowi, a 14,7% pracownicy fizyczni. Emeryturę lub rentę pobierało 11,9% ba-

danych, a studiowało 9,2% respondentów.  

Turystami odwiedzającymi gospodarstwa agroturystyczne byli w zdecy-

dowanej większości (93,1% badanych) mieszkańcy miast, przy czym ponad 

połowa z nich przyjechała z miasta liczącego ponad 300 tys. osób. Większość 

turystów pochodziła z takich województw jak: mazowieckie, lubelskie, śląskie 

oraz podkarpackie. W większości byli to członkowie rodzin średnio zamożnych, 

w których dochód na 1 osobę wynosił 1000–1500 zł. 

Odwiedzającymi gospodarstwa agroturystyczne były najczęściej rodziny 

z dziećmi. Często były to również małżeństwa, a także pojedyncze osoby. Wy-

niki przedstawiono na rysunku 3. W kategorii „inne” znaleźli się m.in. dziad-

kowie lub babcie z wnukami. 

                                                                                                                                  
(czasem również urzędu gminy i powiatu) zamieszczane były ich ogłoszenia. Własną stronę 
internetową posiadało bowiem zaledwie 28,4% badanych gospodarstw.  
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Rys. 3. Osoby towarzyszące badanym turystom (%) 

Źródło: badania własne. 

Motywy, jakimi kierowali się badani turyści przy wyborze wypoczynku 

w gospodarstwie agroturystycznym, zaprezentowano na rysunku 4. 

 

 

* badani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi 

Rys. 4. Motywy, jakimi kierowali się badani turyści, dokonując wyboru wypoczynku 

w gospodarstwie agroturystycznym (%) 

Źródło: badania własne. 
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Większość decyzji związanych ze spędzeniem urlopu w gospodarstwie 

agroturystycznym motywowana była: kontaktem z przyrodą, ciszą i spokojem 

oraz atrakcyjnością kulturową wsi. Dla większości badanych ważna była rów-

nież atrakcyjna oferta cenowa tego typu wypoczynku. W trzech przypadkach 

w kategorii „inne” wskazywana była możliwość nauki jazdy konnej. Należy 

zaznaczyć, że motywy, które wskazywali turyści, były zróżnicowane w zależ-

ności od poziomu ich wykształcenia. Osoby lepiej wykształcone oczekiwały 

najczęściej kontaktu z przyrodą oraz możliwości wypoczynku w ciszy i spoko-

ju, podczas gdy dla turystów legitymujących się wykształceniem podstawowym 

i zasadniczym zawodowym większe znaczenie miała cena oferowanych przez 

gospodarstwa agroturystyczne usług. Ma to niewątpliwie związek z poziomem 

dochodów i rodzajem wykonywanej pracy będących wynikiem poziomu wy-

kształcenia badanych. 

 

Rys. 5. Motywy wyboru wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym w zależności 

od wieku badanych (%) 

Źródło: badania własne. 
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Zróżnicowanie deklarowanych motywów wyboru tej formy wypoczynku 

zauważyć można także w poszczególnych grupach wiekowych respondentów, 

co zaprezentowano na rysunku 5. 

Najczęściej wybieranymi przez turystów formami czynnego wypoczynku 

były: wycieczki piesze, jazda rowerem, kąpiele w rzece, jeziorze, jazda konna. 

Wędkarstwo cieszyło się największym powodzeniem jako uprawiane przez 

turystów hobby. 

Na rysunku 6 przedstawiono natomiast najczęściej wskazywane atrakcje, 

z jakich chciałyby skorzystać dodatkowo badane osoby. 

 

* badani moli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi 

Rys. 6. Atrakcje, z jakich chcieliby skorzystać badani turyści (%) 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 7. Atrakcje, z jakich chcieliby skorzystać badani turyści w zależności od ich  

wieku (%) 

Źródło: badania własne. 
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jącego, wypożyczalnia rowerów czy boisko do gier zespołowych. W okolicy 

wielu kwater obiekty takowe w ogóle nie występowały, czym może być podyk-

towana tak niska ocena tego elementu. Należy zwrócić jednak uwagę, że ogólna 

ocena wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym w opinii badanych tury-

stów ukształtowała się na poziomie 4,5, co może świadczyć o zadowoleniu 

badanych osób z pobytu. 

 

* ogólna ocena nie jest średnią pozostałych ocen 

Rys. 8. Ocena elementów oferty turystycznej gospodarstwa i jego otoczenia w opinii 

turystów (skala 1–5) 

Źródło: badania własne. 
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nowaną przez gospodarzy. Szczegółowe dane na ten temat zaprezentowano na 

rysunku 9.  
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Rys. 9. Elementy oferty, które – w opinii turystów – powinny ulec zmianie w celu 

poprawienia jakości świadczonych usług agroturystycznych (%) 

Źródło: badania własne. 

Wskazaniami, które znalazły się w kategorii „inne” były np.: unowocze-

śnienie aneksu kuchennego, wyciszenie sali jadalnej oraz zapobieganie przedo-

stawaniu się zapachów z budynków gospodarskich do pomieszczeń sypialnych. 

 

Rys. 10. Sposoby uzyskania przez turystów informacji o gospodarstwie (%) 

Źródło: badania własne. 
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Celem zweryfikowania opinii właścicieli gospodarstw dotyczących naj-

bardziej efektywnych form promocji turyści zapytani zostali o to, w jaki sposób 

uzyskali informacje o gospodarstwie, w którym wypoczywają. Wyniki zapre-

zentowane na rysunku 10 potwierdzają osąd gospodarzy dotyczący skuteczności 

poszczególnych form promowania działalności agroturystycznej.  

Zdecydowana większość turystów jako źródło informacji o gospodarstwie 

agroturystycznym, w którym wypoczywają, wskazywała Internet oraz znajo-

mych
3
. 

Uwagi końcowe 

Preferencje i wymagania odbiorców usług gospodarstw agroturystycznych 

dotyczące poziomu jakości i zakresu świadczonych usług uległy w ostatnich 

latach znacznej ewolucji. Obecnie kwaterodawcy, którzy w swoim gospodar-

stwie świadczą jedynie usługi noclegowe i żywieniowe, mają niewielkie szanse 

na efektywne wykorzystanie swoich obiektów. Turyści są bowiem coraz bar-

dziej wymagający i jedynie niska cena nie może być już dziś wyznacznikiem 

sukcesu. Agrowczasy mogą stanowić dobrą okazję do wypoczynku w malowni-

czym wiejskim zaciszu, będąc alternatywą dla zatłoczonych i hałaśliwych ku-

rortów turystycznych, mogą również stwarzać możliwość edukacji przyrodni-

czej i kulturowej, uprawiania wielu form turystyki kwalifikowanej czy własne-

go hobby. Jednak warunkiem prawidłowo przygotowanej oferty jest dokładne 

rozpoznanie motywów i potrzeb odbiorców tych usług. Prezentowane badania, 

ze względu na ograniczenie terytorialne i liczebność badanej populacji, mają 

charakter jedynie przyczynkarski. Jednak uzyskane wyniki mogą być wskazów-

ką dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, pomocną w uatrakcyjnieniu 

i lepszym dopasowaniu oferty do konkretnej grupy odbiorców. Sugerują one 

również na co zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania materiałów 

promocyjnych oraz treści i warstwy ikonograficznej w przypadku stron interne-

towych, aby właściwie dobrane informacje przekazywane za ich pośrednictwem 

ułatwiały i dawały pewność wyboru odpowiedniej oferty przyszłym gościom, 

co łączy się oczywiście ze specjalizacją gospodarstw agroturystycznych i ukie-

                                                      
3 Wśród respondentów nie pojawiały się odpowiedzi wskazujące stowarzyszenia agrotury-

styczne, mimo iż większość gospodarstw właśnie na ich stronach zamieszczała swoje oferty; stąd 

też ich działalności na rzecz promocji agroturystyki i gospodarstw świadczących tego typu usługi 
nie można marginalizować. 
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runkowaniem oferty do określonego segmentu rynku. Zdjęcia atrakcyjnego 

i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci oraz wyartykułowane w korzystny spo-

sób możliwości spędzania i organizacji czasu wolnego w przypadku małych 

turystów dla znacznej części rodziców mogą okazać się powodem decydującym 

o wyborze oferty konkretnego gospodarstwa. Dla osób starszych, ceniących 

często samotność, ciszę i spokój mogą być natomiast sygnałem do konieczności 

dalszych poszukiwań satysfakcjonującej destynacji turystycznej. 

PREFERENCES OF TOURISTS ON HOLIDAY IN 

AGRITOURISM FARMS IN THE LUBLIN PROVINCE 

Summary 

The aim of the study was to identify and show the travel preferences of people va-

cationing in agritourism farms in the Lublin province. Presented agrotourism offer and 

an evaluation of the surveyed households in the opinion of tourists vacationing in them 

along with suggested changes to improve quality. Specified reasons for choosing this 

form of recreation, means of obtaining information about the farm and attractions, from 

which the respondents would like to use. The research conducted during the summer 

months in 2009 included 81 agritourism farms owners operating in 12 rural municipali-

ties of Lublin province and 218 tourists vacationing in the analyzed agritourism farms. 

Translated by Jan Zawadka 
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KUJAWSKO-POMORSKIM 

Wprowadzenie 

Na przestrzeni ostatnich lat szczególnie istotnym zagadnieniem stało się 

prowadzenie systematycznych badań rynku agroturystycznego w Polsce. Jak 

pisze R. Pytlos
1
, współczesne rolnictwo nie może obyć się bez agroturystyki. 

Traktuje się ją jako bodziec ekonomiczny
2
 oraz dziedzinę wyznaczającą nowy 

styl spędzania czasu wolnego. Badacze trendów często zadają sobie pytanie: jak 

będzie dalej kształtował się popyt na tego rodzaju usługi i jak w przyszłości 

będzie wyglądał ten potencjał. Jego tendencje rozwojowe kształtują (obok sytu-

acji ekonomicznej gospodarstw) różnorodne i wciąż wzrastające potrzeby ludzi, 

co do form spędzania czasu wolnego. Postawa i mentalność współczesnego 

turysty przejawia się obecnie w zwiększonej świadomości ekologicznej, wzro-

ście doświadczenia w podróżowaniu, podwyższeniu wymagań co do jakości 

usług, a także w bardziej selektywnym wyborze celu podróży. Odbiorcami tej 

formy wypoczynku są głównie mieszkańcy polskich miast, jednakże coraz licz-

                                                      
1 R. Pytlos, Nowe kierunki rozwoju agroturystyki – edukacja dzieci i młodzieży, w: „Rynek 

Turystyczny” 2004, nr 11, s. 14–15. 

2 M.J. Batyk, Wpływ działalności turystycznej na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

woj. warmińsko-mazurskiego, w, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 1/20011, PAN, 
Oddział w Krakowie, Komisje Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 59. 



184 Jolanta Cichowska  

 

niejszą grupę stanowią też cudzoziemcy. Nabywców tych usług wyróżnia się ze 

względu na wiek, aktywność zawodową, wykształcenie czy miejsce zamieszka-

nia
3
.  

W niniejszym artykule przeanalizowano, jakie usługi oferowane są tury-

stom w gospodarstwach agroturystycznych i za jaką cenę. Spróbowano odpo-

wiedzieć na pytanie, jakie czynniki kształtują popyt na kujawsko-pomorskiej 

wsi i czy z punktu widzenia gospodarzy on wzrasta czy maleje. Jednocześnie 

zbadano kategorie turystów oraz to, czy usługodawcy dostosowują swoją ofertę 

dla konkretnego rodzaju nabywców. Niewątpliwie ta wiedza ma znaczenie 

praktyczne, ponieważ na jej podstawie można wnioskować i przewidywać, jakie 

będą trendy na rynku agroturystycznym w najbliższej przyszłości. 

1. Materiał i metody badawcze 

Badania przeprowadzono w kilku etapach. Pierwszy dotyczył wytypowa-

nia obszaru badań, drugi przygotowania list adresowych gospodarstw agrotury-

stycznych, trzeci natomiast polegał na zebraniu danych metodą badań tereno-

wych. Materiały uzyskano drogą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu 

kwestionariusza wywiadu.  

Kwestionariusz składał się z VI działów tematycznych. Jeśli chodzi o te-

matykę poruszaną w niniejszym artykule, to szczegółowa analiza odnosi się do 

działu IV, który dotyczył oferty agroturystycznej gospodarstwa – liczby osób 

wypoczywających (rodzin, młodzieży, osób czynnych zawodowo, emerytów 

i rencistów, osób niepełnosprawnych, hobbystów, cudzoziemców, innych) 

i preferowanych kategorii turystów (rodzin z dziećmi, seniorów, osób niepełno-

sprawnych, cudzoziemców, grup towarzyskich, wędkarzy, grzybiarzy, miłośni-

ków przyrody, różnych niezakwalifikowanych do żadnej kategorii oraz innych 

grup nieuwzględnionych w kwestionariuszu). Respondentów zapytano o to, 

w jakim okresie najczęściej odwiedzają ich goście (wakacyjno-świątecznym czy 

poza sezonem), jaki jest ich średni czas pobytu (liczba dni w sezonie i poza 

sezonem) oraz o to, czy z roku na rok liczba turystów się zwiększa, czy maleje. 

Ponadto ustalono, z jakich kierunków najczęściej przyjeżdżają usługobiorcy 

                                                      
3 J. Cichowska, Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrod-

niczych, Rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. M. Drzewieckiego, UMK, Toruń 2008, 
s. 76. 
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(z kraju/z zagranicy, miasta/wsi, miejscowości położonych w wojewódz-

twie/innych województw – jakich?). Gospodarze udzielili też odpowiedzi na 

pytanie, jaki jest przeciętny koszt pobytu 1 osoby w gospodarstwie (w okresie 

wakacyjno-świątecznym i poza sezonem) i czy zmieniają cenę w zależności od 

liczby gości oraz dni pobytu. Z działu VI kwestionariusza wykorzystano pyta-

nie, które dotyczyło cech wyróżniających daną usługę na tle innych konkuren-

cyjnych jednostek (atrakcji, imprez, unikalnego standardu, atrakcyjnego poło-

żenia, regionalnej kuchni, żywności ekologicznej, zwyczajów, obrzędów i „in-

nych”, które respondenci mieli podać sami). 

Przeprowadzono ankiety w gospodarstwach położonych w 14 powiatach 

województwa kujawsko-pomorskiego: aleksandrowskim, chełmińskim, golub-

sko-dobrzyńskim, grudziądzkim, inowrocławskim, lipnowskim, nakielskim, 

radziejowskim, rypińskim, sępoleńskim, toruńskim, wąbrzeskim, włocławskim 

i żnińskim (rysunek 1). Założono, że badanie będzie dotyczyło terenów o obni-

żonych walorach środowiska przyrodniczego. Doboru tych jednostek dokonano 

na podstawie przeprowadzonej przez S. Iwickiego
4
 typologii gmin, biorąc pod 

uwagę trzy cechy diagnostyczne: potencjał walorów wypoczynkowych, zago-

spodarowanie turystyczne i stopień przekształceń antropogenicznych.  

Jednostki gminne o największym potencjale wypoczynkowym położone 

w obrębie powiatów tucholskiego, świeckiego, brodnickiego i bydgoskiego 

wyłączone zostały z badań. Na duży potencjał walorów składają się tu jeziora 

o dużej atrakcyjności oraz silne urzeźbienie i zalesienie terenów. Powiat mogi-

leński pominięto z uwagi na to, że nie obserwuje się tam rozwoju działalności 

agroturystycznej (rysunek 1). 

Badanie obejmowało całą interesującą autora zbiorowość, zatem miało 

charakter wyczerpujący. Dane uzyskane zostały w wyniku bezpośrednich wy-

wiadów z właścicielami 78 gospodarstw.  

W toku prowadzonych badań zauważono, że wiele gospodarstw nie trudni-

ło się działalnością rolniczą albo korzyści dochodowe czerpało z innych źródeł 

zarobkowania niż produkcja rolna. Informacje te stanowiły podstawę do wnio-

skowania, że zgodnie z przyjętą przez autorkę pracy definicją „agroturystyki” 

(forma wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rol-

niczym, oparta o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospo-

                                                      
4 S. Iwicki, Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, Rozprawy nr 87, 

Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998. 
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darstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem: przyrodniczym, pro-

dukcyjnym i usługowym
5
) i cechami gospodarstwa modelowego (położenie 

gospodarstwa na terenie wiejskim; pobyt gości w czynnym gospodarstwie rol-

nym, w którym dochód z agroturystyki stanowi źródło uboczne; zróżnicowane 

możliwości rekreacji czynnej; udział w życiu gospodarzy i społeczności wiej-

skiej; ograniczenie wynajmu do pięciu pokoi)
6
 wyraźnie nie spełniają one jej 

założeń, zwłaszcza poprzez wyraźny brak immanentnego ich związku z czyn-

nym gospodarstwem rolnym. Podjęto zatem decyzję o podzieleniu je na grupy 

według prowadzonej działalności: rolniczej lub pozarolniczej. W ten sposób 

wyodrębniono spośród ogólnej ich liczby: 

– gospodarstwa prowadzące działalność wyłącznie rolniczą (56,4%);  

– gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą razem z pozarolniczą 

(19,2%); 

–  gospodarstwa prowadzące tylko działalność pozarolniczą (9,0%);  

– gospodarstwa nieprowadzące żadnej działalności (oprócz agroturystyki; 

15,4%; rysunek 1). 

Analiza osób wypoczywających w kwaterach agroturystycznych, przepro-

wadzona w oparciu o wydzielone grupy gospodarstw, ma na celu sprawdzenie, 

czy rodzaj prowadzonej przez gospodarzy działalności (rolniczej lub jej brak) 

decyduje o kategorii gości.  

Niniejsza praca stanowi wycinek szeroko zrealizowanych badań, których 

celem było uchwycenie czynników rozwoju agroturystyki na terenach o niż-

szych walorach przyrodniczych województwa. 

                                                      
5 M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Postępu Organizacyjnego, 

Bydgoszcz 2002, s. 43. 

6J. Cichowska, Czynniki…, s. 10. 
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Rys. 1. Gospodarstwa agroturystyczne (według prowadzonej działalności) występujące 

na terenie poszczególnych powiatów województwa 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Wyniki 

Bardzo ważnym wynikiem badań dotyczącym umiejscowienia agrotury-

styki w gospodarstwie rolniczym było wyodrębnienie kwater o różnych zakre-

sach prowadzonej działalności. Z ogółu przebadanych gospodarstw 19 zrezy-

gnowało z produkcji rolniczej. Zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifikują się 

one do jednostek turystyki wiejskiej (gospodarstw nieczynnych oraz kwater na 

wsi). Szersze spojrzenie na ten problem związane jest przede wszystkim z tym, 

by nie zatracić istoty agroturystyki. Chodzi o to, by działalność ta była zawsze 

ściśle związana z czynnym gospodarstwem rolnym.  
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Zainteresowani pobytem w omawianych gospodarstwach są najczęściej 

mieszkańcy Polski – tak odpowiedziało 98,7% respondentów. Tylko jedna oso-

ba wskazała na gości zagranicznych, bowiem jej oferta jest nastawiona wyłącz-

nie na tych nabywców (głównie myśliwych ze Skandynawii). Z badań wynika, 

że najczęściej produktem agroturystycznym zainteresowani są mieszkańcy in-

nych województw (głównie z miast, wyjątkowo wsi) – tak wskazała grupa 

73,1% (tj. 57) gospodarstw. Zaledwie 26 usługodawców (33,3%) odpowiedzia-

ło, że odwiedzają ich głównie goście z miejscowości położonych w wojewódz-

twie. Wśród wypoczywających dominują mieszkańcy województw: mazowiec-

kiego, łódzkiego, śląskiego i pomorskiego. Ci, zamieszkujący pierwszą wyróż-

nioną jednostkę administracyjną, odwiedzają 56,4% badanych kwater, a pozo-

stali odpowiednio: 34,6%, 32,0%, 23,1%.  

Zanim zostanie przeanalizowane, jakie grupy osób odwiedzają gospodar-

stwa agroturystyczne i czy tendencja zainteresowania wypoczynkiem maleje 

czy wzrasta, warto prześledzić, których gości respondenci najchętniej widzieli-

by w swojej zagrodzie. To bardzo ważny sygnał na przyszłość, mówiący o tym, 

czy gospodarstwa będą zmieniać swój profil i dążyć w kierunku określonej 

specjalizacji. 

Spośród 78 gospodarzy, którzy odpowiedzieli na pytanie dotyczące prefe-

rowanych (ale niekoniecznie w obecnej chwili przyjeżdżających lub przebywa-

jących) kategorii turystów w swojej zagrodzie, tylko 11 chciałoby doskonalić 

swoją ofertę dla jednego konkretnego rodzaju nabywców. Zdecydowana więk-

szość (57,7% tj. 45 gospodarstw) oznajmiła, że nastawiona jest na przyjmowa-

nie różnych grup osób (bez sugestii grup podanych w kwestionariuszu). Pozo-

stałych 22 usługodawców deklarowało wybór konkretnych gości (dwóch wska-

zań dokonało trzech właścicieli, trzech – sześciu, czterech – dwóch, pięciu – 

jeden, sześciu – sześciu i siedmiu wskazań udzieliło czterech gospodarzy). 

Z ogółu przebadanych 28,2% chętnie podejmowałoby rodziny z dziećmi, 17,9% 

– miłośników przyrody oraz tyle samo seniorów. Wielu z kwaterodawców do-

strzega też doskonalenie oferty dla innych niż wymienione w kwestionariuszu 

segmentów nabywców. Grupa 17,9% właścicieli chciałaby kierować swoje 

posiadane zasoby i oferowane atrakcje do dzieci i młodzieży (6 gospodarstw), 

młodzieży w grupach zorganizowanych (2), miłośników koni (3), myśliwych 

(1), miłośników sportów wodnych i wycieczek rowerowych (1), osób przejezd-

nych zatrzymujących się na 2–3 dni w celu zwiedzenia okolicznych zabytków 

oraz niepalących i bez zwierząt (1). W kręgu odbiorców chętnie wymieniano 
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wędkarzy (u 16,6%) – zwłaszcza osoby posiadające w ofercie stawy czy pry-

watne jeziora. Ponadto 12,8% pragnęłoby przyjmować cudzoziemców, a 10,2% 

– grzybiarzy. Zdecydowanie w najmniejszym procencie oferta gospodarstw 

agroturystycznych ukierunkowana byłaby na grupy towarzyskie (osoby czynne 

zawodowo – 9,0%) oraz na przyjmowanie osób niepełnosprawnych (6,4%). 

Według przyjętych grup docelowych określono strukturę turystów korzystają-

cych z pobytów w gospodarstwach agroturystycznych (rysunek 2). 

Z rozkładu wypowiedzi respondentów wynika, że podstawową grupą na-

bywców usług agroturystycznych są całe rodziny (1 rodzina to 2 osoby dorosłe 

+ jedno dziecko lub więcej dzieci) (rysunki: 2, 3, 4, 5, 6); wskazało tak łącznie 

65 gospodarzy (86,6%). Średnio wypoczywa u nich w ciągu roku około 40 ro-

dzin, najczęściej w okresie wakacyjno – świątecznym. Właściciele podkreślają, 

że z roku na rok udział tej grupy usługobiorców ciągle wzrasta i przyjeżdżają 

oni w sezonie na 7–8 dni. 

 

Rys. 2. Struktura kategorii turystów wypoczywających w gospodarstwach agrotury-

stycznych (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Drugą grupą docelową turystów jest młodzież. Młodzi ludzie najchętniej 

spędzają czas w gospodarstwach agroturystycznych w okresie wakacyjnym. 

Duże grupy wypoczywają w dwóch pierwszych wydzielonych rodzajach go-

spodarstw trudniących się działalnością rolniczą (rysunek 3 i 4). Średnio w cią-

gu roku w każdym z 38 (50,6%) gospodarstw przyjmujących młodzież wśród 

swoich gości wypoczywa 254 młodych osób. 

Ponadto duża liczba gospodarstw (36 czyli 48% ogółu) przyjmuje hobby-

stów (grzybiarzy, wędkarzy, miłośników przyrody), emerytów i rencistów (34, 

tj. 45,3%) oraz cudzoziemców (34, tj. 45,3%). Zdecydowanie mniej gospodarzy 

odwiedzanych jest przez osoby czynne zawodowo, czyli grupy towarzyskie, dla 

których wypoczynek organizuje najczęściej pracodawca (20 czyli 26,6%), inne 

grupy turystów (małżeństwa bez dzieci, małżeństwa w średnim wieku, dziad-

ków z wnukami, wycieczki szkolne) oraz osoby niepełnosprawne (odpowiednio 

11 – 14,6% i 6 – 8,0%). Usługodawcy twierdzą, że liczba turystów chcących 

spędzić urlop na wsi ciągle wzrasta. Zauważono, że jedynie w stosunku do se-

niorów liczba ta się nie zmienia – i to zarówno w sezonie, jak i poza nim. Po-

dobne spostrzeżenie poczyniono odnośnie gości zagranicznych, z zastrzeże-

niem, że poza sezonem odnotowuje się zwiększenie tej grupy odpoczywają-

cych. Tylko w gospodarstwach prowadzących działalność wyłącznie pozarolni-

czą nie wyróżniono wśród urlopowiczów emerytów i rencistów oraz osób nie-

pełnosprawnych (rysunek 5).  

Spośród ogólnej liczby przebadanych gospodarstw w trzech nie udzielono 

odpowiedzi na temat turystów wypoczywających w nich. Podyktowane było to 

trudnością w identyfikacji tych grup z uwagi na krótki staż działalności tych 

kwater. W 17 gospodarstwach wskazano tylko jedną grupę gości, którzy je od-

wiedzają (do siedmiu z nich przyjeżdżają same rodziny, do trzech – młodzież; 

pięciu usługodawców wskazało grupy „inne” niż wymienione w kwestionariu-

szu; dwie jednostki odwiedzane są przez cudzoziemców i seniorów). Na osiem 

możliwych do wyboru nabywców usług agroturystycznych dwóch wskazań 

dokonało 11 usługodawców, trzech – 14, czterech – 11, pięciu –14, sześciu – 

sześciu i dwóch gospodarzy – siedmiu. 

Patrząc na ogólną liczbę odwiedzających (20 630 osób), można zauważyć, 

że przoduje młodzież (46,8%), hobbyści (12,5%), całe rodziny (12,4%) i osoby 

czynne zawodowo (9,3%); następnie seniorzy (8,0%), inne grupy turystów 

(6,2%) i cudzoziemcy (4,1%). Rozpatrując średnią ich liczbę (osób lub rodzin) 

przypadającą na 1 gospodarstwo w ciągu roku, można zauważyć najwyższą 
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wśród młodzieży (254 osoby), innych grup turystów (116 osób), osób czynnych 

zawodowo (96 osób) oraz hobbystów (71 osób); najniższą zaś wśród cudzo-

ziemców (24 osoby). Analizując średnią długość pobytu tych grup w gospodar-

stwach (w sezonie i święta) należy stwierdzić, że najdłużej zatrzymują się na 

wypoczynek całe rodziny (więcej niż tydzień), emeryci i renciści (blisko ty-

dzień) oraz młodzież (sześć dni). Krótkie pobyty dotyczą głównie „innych” 

wymienianych przez właścicieli potencjalnych nabywców (niespełna dzień) 

oraz osoby czynne zawodowo (średnio cztery dni). Poza sezonem najdłuższymi 

okresami pobytu odznaczali się hobbyści (3,5) i cudzoziemcy (2,0). Pozostali 

usługobiorcy spędzali w badanych gospodarstwach zaledwie jeden dzień. Ogó-

łem średnio na jedno gospodarstwo przypada w ciągu roku 275 osób wypoczy-

wających.  

 

Rys. 3. Struktura kategorii turystów wypoczywających w gospodarstwach  

prowadzących działalność rolniczą (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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O dużym zainteresowaniu wypoczynkiem na wsi świadczy fakt, że turyści 

muszą dokonywać rezerwacji u gospodarzy dużo wcześniej. Dotyczy to zwłasz-

cza okresu wakacyjno-świątecznego, kiedy popyt na usługi jest zwiększony. 

U 45 gospodarzy (57,7%) goście zamawiają usługę z wyprzedzeniem tygo-

dniowym, a u 42 (53,8%) – aż z miesięcznym. Cena, którą nabywca płaci za 

proponowany wypoczynek, uzależniona jest od posiadanych zasobów danego 

gospodarstwa oraz oczekiwań klienta. Cena za sam nocleg kształtuje się prze-

ciętnie na poziomie 21,60 zł. Za nocleg z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić 

53,54 zł, a za śniadanie z noclegiem 32,23 zł. W blisko połowie gospodarstw 

atrakcje i dodatkowe usługi wliczone są w cenę podstawową obejmującą nocleg 

i wyżywienie. Zdaniem ankietowanych największym atrybutem ich gospodar-

stwa jest położenie w atrakcyjnym terenie (47,2%) oraz imprezy, które urządza-

ją dla swoich gości (28,9%). Za magnes przyciągający turystów uznano też 

atrakcje organizowane na terenie zagrody i poza nią (26,8%). 

 

Rys. 4. Struktura kategorii turystów wypoczywających w gospodarstwach 

prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 5. Struktura kategorii turystów wypoczywających w gospodarstwach  

prowadzących działalność wyłącznie pozarolniczą (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6. Struktura kategorii turystów wypoczywających w gospodarstwach  

nieprowadzących żadnej działalności (%) 

Źródło: opracowanie własne. 
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narski i J. Słupecki
7
. Wyszukane atrakcje, dbałość o klienta i jego czas wolny, 

wprowadzanie aspektu edukacyjnego spowodowały, że zainteresowanie poby-

                                                      
7 W.J. Cynarski, J. Słupecki: Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki 

i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 10, 
s. 25. 
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tem w zagrodzie wiejskiej na kujawsko-pomorskiej wsi wzrasta. Świadczą 

o tym rezerwacje robione z dużym wyprzedzeniem oraz wydłużający się z roku 

na rok czas pobytu gości. Potencjalnych turystów przyciąga nie tylko urozma-

icony produkt agroturystyczny, ale i jego korzystna cena
8
. Większość gospo-

darstw odwiedzają turyści krajowi, co jest zbieżne z wynikami badań M. Dęb-

niewskiej
9
. Jeśli chodzi o średnią długości pobytu turystów w gospodarstwach, 

to badania własne wykazały duże podobieństwo do wyników prezentowanych 

przez B. Kutkowską
10

, W. Warzocha i in.
11

oraz E. Pałkę
12

. Przeprowadzone 

analizy nie potwierdzają natomiast tych, opisywanych przez K. Kryńskiego 

i in.
13

, piszących o pięciu dniach i o wiele niższej średniej liczbie gości w roku. 

Autorka dopatrzyła się w preferowanym przez gospodarzy kręgu odbiorców 

różnych gości, a najchętniej rodzin z dziećmi. Takie ukierunkowanie ofert spo-

tyka się w pracach: M. Marksa i in.
14

, B. Kutkowskiej
15

, W. Warzocha 

i in.
16

oraz T. Dziechciarza
17

, z tym, że ostatni uściśla kategorię rodziny do mał-

                                                      
8
 J. Cichowska: Cena pakietu usług agroturystycznych na obszarach o niższych walorach 

środowiska przyrodniczego województwa kujawsko-pomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersyte-

tu Szczecińskiego, nr 591, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. 

9 Rozwój agroturystyki i jej wpływ na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi, cz. I, Uwarun-

kowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne, red. M. Dębniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 40. 

10 B. Kutkowska, Podstawy rozwoju agroturystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agrotu-
rystyki na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 155. 

11 Z. Warzocha, D. Malinowska, W. Pawluczuk, R. Szulc, J. Wakszyńska, Otoczenie spo-

łeczne, klienci i oferta gospodarstw agroturystycznych, Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Łomża 
2003, s. 54. 

12 E. Pałka, Ukierunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Autoreferat 

pracy doktorskiej wykonanej w Zakładzie Geografii Ekonomicznej, Instytut Geografii i Prze-

strzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2001, s. 15. 

13 Z. Kryński, B. Józefczyk, M. Kilar, Potencjał usługowy gospodarstw agroturystycznych 

w powiecie bieszczadzkim, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydaw-
nictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 105. 

14 M. Marks, K. Młynarczyk, I. Połucha, E. Marks, Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej 

w ocenie właścicieli wybranych gospodarstw agroturystycznych na Mazurach, w: Turystyka 

wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Materiały konferencyjne, KCDRRiOW, Kraków 
200, s. 129. 

15 B. Kutkowska, Podstawy… 

16 Z. Warzocha, D. Malinowska, W. Pawluczuk, R. Szulc, J. Wakszyńska, Otoczenie…, 

s. 29. 
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żeństw z jednym dzieckiem. Odmienne spostrzeżenia reprezentował M. Jali-

nik
18

, wskazując na emerytów i rencistów, którzy we własnych badaniach au-

torki znaleźli się na 2. miejscu wśród typowanych w przyszłości grup. Jedynie 

w badaniach W. Krupińskiej
19

 cudzoziemcy stanowili najwyższy, bo aż 80% 

udział wśród odwiedzających gospodarstwa gości.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że mały jest odsetek osób (14,6%) 

chcących w przyszłości doskonalić swój produkt dla jednego nabywcy. Spośród 

ogółu przebadanych zaledwie 17 gospodarstw (22,6%) ukierunkowuje ofertę na 

określoną grupę gości. Wobec powyższego wydaje się, że gospodarze nie prze-

jawiają chęci dostosowania swojego potencjału dla wybranego turysty. Zapew-

ne takie działania wymagałyby od nich dodatkowych umiejętności i zmiany 

stylu funkcjonowania gospodarstw. Większość respondentów najchętniej 

przyjmuje różnych gości, zapewniając sobie w ten sposób stały dopływ gotów-

ki, bez zamartwiania się o to, co będzie, jeśli na zawężoną usługę nie będzie 

popytu. Obecnie w większości gospodarstw (86,6%) wypoczywają całe rodziny, 

niemniej jednak pod względem liczby gości zdecydowanie przeważa młodzież 

(choć odwiedza ona tylko połowę z nich) i hobbyści. Coraz większą rolę w tym 

sektorze odgrywają również seniorzy. Wydłużenie średniej długości życia, lep-

szy dostęp do usług medycznych i zmiana stosunku społeczeństwa do tej grupy 

społecznej może w zdecydowany sposób sprawić, że będzie ona odgrywać zna-

czącą rolę na rynku agroturystycznym. Zwłaszcza, że osoby starsze pozostają 

w kwaterach dłużej; to ważna uwaga, bowiem koszty poniesione wtedy na bez-

pośrednie przygotowanie i świadczenie jednostkowej usługi są zdecydowanie 

niższe. Ponadto obsada pokoi gościnnych jest wówczas pewniejsza, bowiem 

przy planowanych długich urlopach goście rzadko zmieniają decyzję dotyczącą 

wypoczynku. Dlatego gospodarze powinni uwzględniać ten aspekt i w przyszło-

ści zadecydować, dla jakiego segmentu rynku konsumenckiego chcą przygoto-

wać swoją ofertę. Krótko mówiąc, z uwagi na to, że klienci usług agrotury-

                                                                                                                                  
17 T. Dziechciarz, Bariery rozwoju agroturystyki w powiecie Janów Lubelski, w: Turystyka 

wiejska a rozwój i współpraca regionów, red. Z. Kryński, Prace naukowo – dydaktyczne, Zeszyt 
15, Krosno2005, s. 275 

18 M. Jalinik, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, 
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 139 

19 W. Krupińska, Możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych w kontekście kształ-

towania regionalnego produktu turystycznego, w: Turystyka wiejska a rozwój i współpraca re-
gionów, red. Z. Kryński, Prace naukowo – dydaktyczne, Zeszyt 15, Krosno 2005, s. 107 
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stycznych reprezentują nie tylko różne zainteresowania, ale także wiele grup 

wiekowych, oferta kierowana do szerokiego grona odbiorców może się nie 

sprawdzić i w ten sposób obniżać (i już obniża w niektórych kwaterach) jakość 

usługi. Zatem nastawienie na jedną grupę gości, choć wymagające nakładów 

finansowych oraz kreatywności właścicieli, z pewnością będzie warunkować 

poziom wypoczynku
20

. 

Specyfika prowadzonej przez gospodarstwa agroturystyczne działalności 

(rolniczej albo pozarolniczej lub jej brak) nie wpływa w zdecydowany sposób 

na kategorie turystów. Niemniej w przypadku gospodarstw prowadzących wy-

łącznie działalność pozarolniczą i nieprowadzących żadnej działalności zacho-

dzi potrzeba monitorowania grup turystów, którzy je odwiedzają. Ta potrzeba 

wynika ze specyfiki tych gospodarstw. Pobierają one wyższe opłaty, co jest 

spowodowane niedostatkami wynikającymi z jednej strony z braku posiadania 

produkcji rolniczej (gospodarstwa nieprowadzące żadnej działalności, utrzymu-

jące się ze źródeł niezarobkowych), a z drugiej – ciekawszą, bogatszą i wyma-

gającą większego zainwestowania finansowego (w procesie początkowego 

kształtowania produktu) ofertą wypoczynku (gospodarstwa prowadzące wy-

łącznie działalność pozarolniczą oprócz agroturystyki). Taki podział gospo-

darstw stanowi bardzo ważny sygnał odnośnie wyodrębniających się form agro-

turystyki i potwierdza ogólnie panującą w kraju tendencję odchodzenia od dzia-

łalności rolniczej. Jednocześnie podział ten pozwala wyodrębnić gospodarstwa, 

które tylko z nazwy są agroturystycznymi.  

Własne przemyślenia autora dotyczące obszaru analizy pozwalają na 

stwierdzenie, że na rynku usług agroturystycznych przyszłe trendy związane 

będą ze zmianami, jakie dokonują się w gospodarce kraju. Znajdują one głów-

nie odbicie w zwiększającej się ilości czasu wolnego, wzroście zamożności 

społeczeństwa i co za tym idzie – możliwości częstszego organizowania sobie 

indywidualnych wyjazdów. Popyt turystyczny w województwie kujawsko-

pomorskim kształtują przede wszystkim: cena i atrakcje, które są tu magnesem 

silnie przyciągającym turystę. Wachlarz atrakcji został szczegółowo scharakte-

ryzowany w pracy J. Cichowskiej i A. Klimka
21

.  

                                                      
20 J. Cichowska, Czynniki…, s. 227, 236 

21 J. Cichowska, A. Klimek, Oferta agroturystyczna województwa kujawsko-pomorskiego, 

w: „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2010, nr 14, Komisja Technicznej Infrastruktu-
ry Wsi PAN, Oddziała w Krakowie, s. 75–86. 
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Uwagi końcowe 

1. W strukturze nabywców odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne 

dominują rodziny (86,6%), młodzież (50,6%) i hobbyści (48,0%). 

2. Z uwagi na wymiar finansowy zdecydowana większość właścicieli 

(57,7%) preferuje w swoich kwaterach różnych gości, bez wyszczególnia-

nia jakiejkolwiek grupy, niemniej z nastawieniem na rodziny z dziećmi 

(28,2%). 

3. Spośród wszystkich respondentów tylko 11 (14,6%) chce szukać w przy-

szłości rynków niszowych, budując swój produkt dla jednej grupy gości. 

Obecnie spośród ogółu przebadanych 22,6% już kształtuje produkt dla 

jednnej kategorii nabywców. 

4. Średni czas pobytu turystów [głównie rodzin (więcej niż 7 dni), seniorów 

(blisko 7 dni) i młodzieży (6 dni)] w kwaterach z roku na rok wzrasta, co 

może być podyktowane większą zamożnością społeczeństwa, zapotrzebo-

waniem na wyszukane formy wypoczynku albo dobrze przygotowaną ofer-

tą rekreacyjną. 

5. Analiza średniej liczby osób lub rodzin przypadających na jedno gospodar-

stwo w ciągu roku wykazała, że w ogólnym zestawieniu przoduje młodzież 

(254 osoby) szukająca coraz częściej niekonwencjonalnych sposobów spę-

dzania czasu wolnego.  

6. Czynnikami kształtującymi popyt turystyczny w badanych gospodarstwach 

są przede wszystkim korzystna oferta cenowa i różnorodne atrakcje. 

7. Podział gospodarstw agroturystycznych z uwagi na prowadzoną działal-

ność (rolniczą, pozarolniczą lub jej brak) nie wpływa w istotny sposób na 

strukturę nabywców. 

STRUCTURE OF THE BUYERS OF AGRITOURISM IN THE 

KUJAWSKO – POMORSKIE PROVINCE 

Summary 

Studies carried out in selected areas of the kujawsko-pomorskie showed that the 

structure is dominated by buyers of agritourism families (86,6%), teenagers (50,6%) and 

hobbyists (48,0%) – mushroom pickers, fishermen, nature lovers. A large part of pro-

viders (57,7%) declared the adoption to stay in their houses of various tourists. Only 
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14,6% wanted to build a service in the future based on one category of visitors. Current-

ly, it does have 22,6% of respondents. The hosts say that the number of tourists eager to 

spend their holidays in the countryside is still increasing. Also increases the duration of 

their stay. In season, the longest stay for a family holiday (more than a week), followed 

by seniors and youth (almost a week). Looking at the total number of visitors (20 630 

people), it is mainly dominated by youth – 46.8% (although it only visit half of the 

households) and hobbyists (12.5%). Increasingly important role in this sector are also 

seniors (8.0%). 

Research shows that most are interested in agritourism product residents of other 

provinces (mainly from the cities). Such a response has granted 73,1% of households. 

Translated by Jolanta Cichowska 
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KLIENT INDYWIDUALNY NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

– CZYNNIK LOGISTYKI 

Wprowadzenie 

Przemiany zachodzące na współczesnym rynku powodują zmiany zacho-

wań nabywców wśród turystów, coraz częściej decyzja dotyczy organizacji 

wyjazdu. Czynniki wpływające na popyt turystyczny można analizować pod 

kątem następujących kryteriów o charakterze: ekonomicznym, geograficznym, 

psychologicznym, demograficznym i społeczno-kulturowym. Głównym moty-

wem wyboru miejsca turystycznego pozostają walory turystyczne, ale również 

dobra dostępność komunikacyjna. Klienci indywidualni, którzy sami organizują 

sobie wypoczynek, są klientem niszowym, ale stanowią na wybrzeżu Morza 

Bałtyckiego 89%, stąd celem artykułu jest próba badań pokazujących motywy 

decyzji o organizacji spędzenia wolnego czasu. 

1. Proces podejmowania decyzji 

Proces podejmowania decyzji przez turystów jest elementem zachowania 

nabywców na rynku turystycznym. Rozwój społeczno-gospodarczy krajów, 

wzrost poziomu i jakości życia sprawiły, że turystyka przechodzi do grupy po-
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trzeb podstawowych
1
. Decyzje dotyczące wyjazdu w celach turystycznych do-

tyczą rozstrzygnięcia następujących kwestii
2
: 

1) przesądzających o samym uczestnictwie w turystyce, odnoszących się 

do decyzji ogólnych typu oszczędzać, czy wydawać; 

2) wyboru konkretnej formy turystyki, są to decyzje modalne – poznaw-

cze, wypoczynkowe, aktywne; 

3) wyboru konkretnych dóbr i usług o określonych cenach, jakości, marce, 

ujawniające się poprzez decyzje szczegółowe. 

Proces podejmowania decyzji odnośnie wyjazdu turystycznego przebiega 

przez pięć etapów. Stanowią je odczucie potrzeb, poszukiwanie informacji, 

ocena wariantów alternatywnych i wybór sposobu zaspokojenia potrzeb tury-

stycznych, zakup produktu turystycznego oraz odczucie po zaspokojeniu po-

trzeb turystycznych. W ramach procesu podejmowania decyzji turysta udziela 

sobie odpowiedzi na następujące pytania
3
: 

1) Czy jechać? – podyktowane jest posiadaniem wolnego czasu; 

2) Dokąd jechać? – wyjazd zagranice, czy pobyt w kraju; 

3) Kiedy, z kim i na jak długo jechać? – wyjeżdżamy najczęściej z rodziną 

w czasie urlopu na 7–14 dni; 

4) Jak zorganizować podróż? – indywidualnie, czy wyjazd zorganizowa-

ny; 

5) Czym i jaką trasą jechać? – dojazd do portu lotniczego, wybór środka 

transportu i wybór drogi; 

6) Gdzie nocować i jeść? – szczególnie ważne przy wyjazdach indywidu-

alnych; 

7) Co robić w miejscu docelowym? – wypoczynek, zwiedzanie, aktywna 

rekreacja. 

                                                      
1 A. Niemczyk, Zachowanie turystyczne Europejczyków – podobieństwa i różnice, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 825, Kraków 2010, s. 40. 

2 T. Żabińska, Zachowanie turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawi-

dłowości. Przyszłość, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994, s. 29–31. 

3 A. Rapacz, D.E. Jaremen, Atrakcyjność turystyczna jako czynnik wyboru destylacji tury-

stycznej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu 

terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, 
„Ekonomiczne Problemy Usług” nr 75, Szczecin 2011, s. 132. 
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Jeden z zaprezentowanych modeli procesu podejmowania decyzji tury-

stycznych przedstawili A. Niezgoda i P. Zmyślony
4
: 

– proces podejmowania decyzji nabywczych przez turystów jest złożony 

i wieloetapowy – nabywca podejmuje wiele decyzji związanych z miej-

scem wypoczynku, rodzajem wyżywienia, rodzajem środka transportu 

czy sposobami spędzania czasu. Usługa turystyczna ma zaspokajać 

kompleks potrzeb; 

– wybór dokonywany przez nabywcę jest wieloopcjonalny – dotarcie do 

oferty turystycznej, wybór touroperatora, a także wybór oferty zawiera-

jącej daną destynację; 

– proces podejmowania decyzji nabywczych przez turystów przebiega 

etapami, a dokonanie wyboru i zakup nie kończy go; ostatnią jego fazą 

jest ocena podjętej decyzji odbywająca się w czasie i po zakończeniu 

wyjazdu; 

– wybory turystyczne są determinowane wieloma zmiennymi o charakte-

rze: ekonomicznym, emocjonalnym, społecznym, sytuacyjnym; szcze-

gólna rola przypada wcześniejszemu doświadczeniu turysty, jego wie-

dzy i umiejętności; 

– konsument w swoim postępowaniu kieruje się zazwyczaj zasadami ra-

cjonalności działania. 

Nabywca usług turystycznych przy podejmowaniu decyzji o miejscu wy-

poczynku poświęca długi czas, by zaplanować podróż turystyczną. W.G. Croy 

wyróżnia na etapie oceny destynacji dla turysty dostępność komunikacyjną, bez 

której turysta nie znajdzie się w zaplanowanym miejscu pobytu. 

2. Czynnik logistyki determinujący wybór oferty 

Tworzenie atrakcyjności turystycznej danego obszaru może być zdetermi-

nowane przez to, że potencjalni turyści posiadają ograniczoną wiedzę o regio-

nie, gdyż wcześniej nigdy danego miejsca nie odwiedzili. Stąd oferowanie przez 

jednostki jest zdeterminowane jakością zasobów informacyjnych, w tym przy-

padku wykorzystywany jest często Internet. Efekty tworzenia przewagi konku-

                                                      
4 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003, s. 118–141. 
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rencyjnej poprzez wysoką użyteczność produktu turystycznego ostatecznie we-

ryfikuje rynek. Uzyskanie przewagi w stosunku do innych obszarów jest moż-

liwe, gdy dana jednostka terytorialna dysponuje zasobami i kompetencjami, 

które są wartościowe dla nabywców i trudne do imitacji przez inne obszary
5
. 

Czynnik logistyki, jakim może być lepszy dojazd, pełna infrastruktura liniowa 

i punktowa, prowadzi do konkurowania o pozyskanie turystów. O przewadze 

konkurencyjnej jednostki terytorialnej w długim okresie nie decyduje pojedyn-

czy czynnik, jak logistyka. Logistyka pozwala na uzyskanie przewagi konku-

rencyjnej w postaci użyteczności – umożliwienie dotarcia w określone miejsce 

w określonym czasie, co jest zgodne z potrzebami nabywców produktu teryto-

rialnego
6
. 

Intensywny rozwój turystyki nie byłby możliwy, gdyby nie ciągłe inwe-

stycje mające na celu skrócenie czasu podróży i umożliwienie dotarcia do odle-

głych zakątków świata w stosunkowo krótkim czasie. W Polsce nie w pełni 

wykorzystywany jest potencjał w zakresie obsługi ruchu turystycznego ze 

względu na niewystarczający stan infrastruktury transportowej. Transportowi 

przypisuje się podstawowe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb związanych 

z uprawianiem turystyki. Umożliwia on dotarcie do zaplanowanego miejsca 

podróży i zwiedzania regionu, do którego się przybyło
7
. Regiony, które są łatwo 

dostępne komunikacyjnie, mają realną szansę na zaistnienie na rynku turystyki. 

Region może być uznany za łatwo dostępny komunikacyjnie wtedy, kiedy wy-

stępuje możliwość dotarcia do niego w stosunkowo krótkim czasie, bezpiecznie 

i wygodnie. O stopniu dostępności komunikacji terenów turystycznych decydu-

ją: 

– sieć oraz stan techniczny urządzeń komunikacyjnych; 

– wyposażenie urządzeń komunikacyjnych w środki transportowe; 

– organizacja ruchu komunikacyjnego; 

– stan zaplecza techniczno-usługowego transportu. 

                                                      
5 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006, 

s. 49. 

6 J. Dyczkowska, Czynnik logistyki w konkurencyjności regionów, w: Gospodarka tury-

styczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław 2011, s. 216–217. 

7 R. Faracik, R. Pawlusiński, Usługi i zagospodarowanie turystyczne, w: Turystyka, red. 

W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 164. 
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Rola dostępności komunikacyjnej w rozwoju turystyki nabiera szczegól-

nego znaczenia w przypadku regionów turystycznych. Utrudnienia w dotarciu 

do danego regionu są czynnikami wpływającymi na niekorzystny wizerunek, 

wyraźnie zniechęcającymi do powtórnego odwiedzenia miejsca pobytu tury-

stycznego. Rozwijają się te miasta turystyczne, do których łatwo się jest dostać, 

zaś popadają w stagnację te, do których dotarcie jest zbyt uciążliwe. Rozwój 

infrastruktury turystycznej musi przebiegać jednocześnie z dbałością o rozwój 

dróg, połączeń i środków transportu
8
. Poprawa infrastruktury logistycznej Pol-

ski (punktowej i liniowej) przyczyni się do podniesienia konkurencyjności re-

gionów na europejskim rynku turystycznym. Zapewnienie właściwej komuni-

kacji w regionie turystycznym wymaga uwzględnienia tego, że każda podróż 

składa się z łańcucha elementarnych przemieszczeń wykonywanych z użyciem 

środków transportowych. Gminy w danym regionie odpowiadają jedynie za 

transport publiczny i na tym odcinku skupiają wszelkie działania. Proponowa-

nie w tym przypadku podróży multimodalnej z wykorzystaniem różnych środ-

ków transportu przy użyciu jednego biletu w regionie turystycznym, np. na 

wybrzeżu Morza Bałtyckiego, byłoby modelowym rozwiązaniem, które funk-

cjonuje w wielu krajach europejskich. W wyniku integrowania procesów logi-

stycznych poprzez koordynację obsługi transportowej obsługa ruchu turystycz-

nego mogłaby być realizowana w najsprawniejszy sposób. Docelowy kształt 

podróży turystycznej to podróż organizowana z wykorzystaniem co najmniej 

dwóch środków transportu, koordynowane i integrowane przez jednego koor-

dynatora logistycznego na podstawie jednolitej ceny i jednego dokumentu 

 – biletu, z jedną zunifikowaną odpowiedzialnością. Region w celu zwiększenia 

konkurencyjności powinien rozszerzyć spektrum postrzegania obowiązku za-

pewnienia sprawnej komunikacji do całego łańcucha przemieszczeń, podejmu-

jąc się pełnienia roli koordynatora logistycznego. 

J. Szołtysek uważa, że w miastach dąży się do integrowania systemu 

przemieszczania osób, by
9
: 

– usprawnić sam proces podróżowania, w miarę możliwości skrócić czas; 

                                                      
8 E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s. 22. 

9 J. Szołtysek, Multimodalizm w podróżach miejskich – rola projektów w jego wdrażaniu, 

w: Zarządzanie projektami logistycznymi, red. J. Witkowski, A. Skowrońska, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 11, Wrocław 2008, s. 191. 
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– zmniejszyć koszty indywidualne i społeczne podróżowania związane 

przede wszystkim z kongestią; 

– chronić środowisko naturalne miasta; 

– zwiększyć satysfakcję mieszkańców miasta z warunków zaspokajania 

potrzeb w zakresie mobilności. 

Zadanie integrowania przepływów należy do podstawowych obszarów za-

interesowania logistyki, dlatego logistyka regionalna mogłaby zwiększyć moż-

liwości przy obsłudze ruchu turystycznego, jednak multimodalna podróż regio-

nalna na razie jest kwestią przyszłości. 

3. Wyniki badań wśród klientów indywidualnych 

Kryzys finansowy ostatnich lat sprawił, że wielu Polaków rezygnuje 

z ofert biur podróży, wybierając wypoczynek organizowany indywidualnie, 

często znacznie tańszy. Poznanie zachowań klientów indywidualnych w zakre-

sie podejmowanych decyzji odnośnie organizacji wyjazdu turystycznego jest 

przedmiotem przedstawionych badań ankietowych przeprowadzonych wśród 

polskich turystach spędzających wolny czas na terenie kraju. W badaniu wzięło 

udział 114 osób dobranych metodą nielosowego doboru próby. Badanie prze-

prowadzono w okresie wrzesień–październik 2011 roku. Wykorzystano pomiar 

sondażowy w postaci ankiety rozdawanej, charakteryzującej się tym, że respon-

denci zostali poproszeni o własnoręczne wpisanie odpowiedzi do rubryk. Po 

odrzuceniu ankiet osób wypoczywających za granicą i korzystających z pośred-

nictwa biur podróży – pozostało 86 respondentów, wśród których mężczyźni 

stanowili 52,78% badanych, a kobiety – 47,22%. Ankietowani w 17,14% 

mieszkali w dużych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 42,85% badanych 

w miastach liczących 50–100 tys. mieszkańców, 14,28% w miejscowościach 

o liczbie 20–50 tys. mieszkańców i 25,73% – na wsi. W ankietowanej grupie 

dochody na członka rodziny rozkładały się w następujący sposób: 

– 2000–4999 zł – 33,34%, 

– 1000–1999 zł – 52,78%, 

– poniżej 999 zł – 13,88%. 

W tabeli 1 przedstawiono czynniki decydujące o wyborze miejsca pobytu 

przez ankietowanych. Ankietowani mogli zaznaczyć dwie odpowiedzi. 
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Tabela 1 

 Czynniki decydujące o wyborze miejsca pobytu 

Czynnik Decyzje o miejscu pobytu (%) 

Cena 38,88 

Atrakcje 38,88 

Termin wyjazdu 33,33 

Pogoda 30,55 

Transport 8,33 

Jakość oferty 5,55 

Inne 16,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Cena, atrakcje oraz pogoda są czynnikami decydującymi o wyborze dane-

go miejsca pobytu; pozostałe czynniki mają mniejsze znaczenie. Do miejsca 

wypoczynku respondenci dotarli w 88,57% samochodem, a na drugim miejscu 

wybierane były w tym samym stopniu przewóz autokarem oraz koleją – po 

5,71%. Na decyzje o wyborze środka transportu wpłynęły następujące kryteria 

zaprezentowane w tabeli 2. 

Tabela 2 

Kryteria wyboru środka transportu 

Kryterium wyboru Wybór środka transportu (%) 

Wygoda 77,77 

Czas 30,55 

Koszty, cena 16,66 

Termin wyjazdu 11,11 

Niezawodność 5,55 

Bezpieczeństwo 2,77 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Ankietowani jako najważniejsze kryterium podali wygodę dojazdu, a do-

piero w następnej kolejności wymienili: czas, koszty ponoszonego dojazdu do 

miejsca pobytu oraz termin wyjazdu. Jeśli chodzi o środek transportu, to ankie-

towani ocenili go, jak następuje: 

– bardzo wysoko – 22,86%; 
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– wysoko – 51,43%; 

– przeciętnie – 22,86%; 

– nisko – 2,85% (osoby, które podróżowały koleją). 

Badani dotarli do miejsca wypoczynku w następującym czasie: 

– poniżej 1 godz. – 16,66%; 

– od 2 do 5 godz. – 47,22%; 

– od 6 do 9 godz. – 16,66%; 

– powyżej 10 godz. – 19,46%. 

W świetle zaprezentowanych powyżej danych widać, że 63,88% respon-

dentów wyjeżdża w miejsca wypoczynku oddalone od ich miejsca zamieszkania 

maksymalnie o 5 godzin jazdy, a 36,12% badanych wyjeżdża w odległe krańce 

kraju. Respondenci przy wyborze oferty turystycznej korzystają głównie 

z Internetu (57,14%); 28,57%, badanych kierowało się informacjami uzyska-

nymi od znajomych; 11,43% – informacją zamieszczoną w mediach i 2,86%, 

nawiązując bezpośredni kontakt z usługodawcą.  

Przy wyborze firmy turystycznej klienci kierują się kryteriami zaprezen-

towanymi w tabeli 3. 

Tabela 3 

Kryteria wyboru firmy turystycznej przy jej wyborze 

Kryterium wyboru Wybór firmy turystycznej przez klientów (%) 

Szerokość oferty usług 57,14 

Cena 40 

Wygoda 31,43 

Wielkość firmy 37,14 

Dobry kontakt 37,14 

Prestiż 17,14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Ankietowani mogli podać maksymalnie trzy kryteria. Najczęściej wybie-

ranym kryterium była szerokość oferty usług przedstawianej klientowi, 

a w następnej kolejności: cena, wielkość firmy oraz dobry kontakt z personelem 

pierwszego kontaktu. Kryteria, według których badani ocenili personel przed-

stawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4 

Kryteria oceny personelu firmy świadczącej usługi turystyczne (%) 

Kryterium oceny wysoko przeciętnie nisko 

Wiedza, kompetencje, profesjonalizm, znajomość 

zagadnień merytorycznych 
29,78 64,86 5,36 

Umiejętność współpracy – przyjazne procedury, 

realizacja niekonwencjonalnych zamówień, kultura 

osobista 

40 58,33 2,86 

Ogólna jakość obsługi – otwartość, życzliwość, 

zaangażowanie 
52,78 41,67 5,55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Należy zauważyć, że oceniając personel, badani nie przyznali oceny bar-

dzo wysokiej. Respondenci najwyżej ocenili ogólną jakość obsługi, bo aż 

52,78%. W przypadku wiedzy, kompetencji i profesjonalizmu ocena wyniosła 

64,86%, trochę niżej oceniono umiejętność współpracy na poziomie przecięt-

nym – 58,33%. W niewielkim stopniu występują oceny niskie. Ankietowani nie 

składali reklamacji na usługi firm turystycznych. Można stwierdzić, że przez 

pryzmat personelu oceniane są firmy turystyczne, gdyż występuje podobny 

rozkład ocen: bardzo wysoka – brak, wysoka – 30,55%, przeciętnie – 63,9%, 

nisko – 5,55%. Respondenci określi poziom cen świadczonych przez firmy 

usługowe jako: bardzo wysokie – 16,66%, wysokie – 44,44%, przeciętne  

– 38,9%. Nie wystąpiło wskazanie na niski poziom cen.  

Wśród czynników mających wpływ na decyzje konsumenckie jednym 

z najważniejszym okazuje się cena, ale również szerokość oferowanych usług 

przez firmy turystyczne i atrakcje zaoferowane w miejscu wypoczynku. Decy-

dując się na wypoczynek w kraju, jako środek transportu respondenci wybierali 

samochód, gdyż on zapewnia dostępność komunikacyjną i bezproblemowy 

dojazd do celu. Niestety koliduje to z dobrą jakością dróg dojazdowych oraz ich 

oznakowaniem. Samochód oceniono jako wygodny środek transportu, szcze-

gólnie w sytuacji, gdy odległości do pokonania nie są wielkie.  

Uwagi końcowe 

Rozwój turystyki na określonym obszarze uwarunkowany jest wieloma 

czynnikami. Klienci indywidualni, którzy korzystają z oferty krajowych firm 
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turystycznych, najczęściej dowiadują się o ich aktualnej ofercie za pomocą In-

ternetu, a następnie od znajomych. Wybierając ofertę przedsiębiorstw tury-

stycznych, badani biorą pod uwagę przedstawioną przez nie szeroką ofertę 

usług i cenę, którą oceniają na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Jeśli cho-

dzi o personel firm turystycznych, jego ocena jest przeciętna i przekłada się na 

ocenę samych przedsiębiorstw. Przy wyborze miejsca pobytu respondenci kie-

rowali się ceną, atrakcjami i terminem wyjazdu. Niestety wybieranym środkiem 

transportu pozostaje samochód – ze względu na wygodę i łatwość dojazdu, czas 

oraz cenę. Rozwiązaniem zaproponowanym w artykule jest logistyczna plat-

forma multimodalna służąca odbywaniu podróży regionalnej, która poprawiała-

by dostępność komunikacyjną między regionami, w regionie pobytu, ale też 

w aglomeracjach miejskich. Poprzez ocenę krajowych turystów można odnieść 

się do oceny dostępności dokonanej przez turystów zagranicznych. Jeżeli nie 

zostanie ułatwiona dostępność komunikacyjna, należy liczyć się ze spadkiem 

zainteresowania polską ofertą turystyczną. 

THE INDIVIDUAL CLIENT ON THE TOURIST MARKET 

 – THE LOGISTICS FACTOR 

Summary 

The paper presents the results of research performed in September – October 2011 

among individual clients, who have chosen Poland for holiday destination. The aim of 

the paper is to pay attention to the difficulty of reaching the tourist location on Polish 

territory. The analysis of decision-making process showed, that the important factor is 

the accessibility. The article proposed a solution, which can become the logistics, mul-

timodal regional platform, which can contribute to the growth of tourism. 

Translated by Joanna Dyczkowska 
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RYNKOWE DETERMINANTY RÓŻNICOWANIA 

PRODUKTU GLOBALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

HOTELARSKIM 

Wprowadzenie 

Globalizacja zmieniająca perspektywę postrzegania zasad działania przed-

siębiorstwa z perspektywy narodowej na ogólnoświatową doprowadza niewąt-

pliwie do ujednolicania stylów życia i sposobów zarządzania przedsiębior-

stwem. Uwzględnianie aspektu międzynarodowego jest szczególnie istotne 

w przypadku przedsiębiorstw hotelarskich z uwagi na fakt, że uczestnikami 

ruchu turystycznego (a więc i klientami przedsiębiorstwa hotelarskiego) na 

wielu obszarach są osoby pochodzące często z odległych części świata. Ujedno-

licenie wzorców konsumpcji, stylów życia czy technologii w skali globu deter-

minuje przedsiębiorstwa do stosowania strategii globalnych i oferowania glo-

balnych produktów (standardowe produkty niezależnie od obszaru działania 

przedsiębiorstw). Działanie przedsiębiorstw hotelarskich na rynkach międzyna-

rodowych zgodnie z koncepcją marketingu globalnego
1
 jest szczególnie kuszące 

                                                      
1 Podstawowym założeniem w marketingu globalnym było przyjęcie koncepcji „globaliza-

cji rynków” T.Levitta. Wg tej koncepcji świat staje się wspólnym rynkiem, na którym ludzie 

 – bez względu na to, gdzie mieszkają – pragną tych samych produktów i tego samego stylu ży-

cia; globalne przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na zaspokajaniu uniwersalnych potrzeb 

konsumentów (pomijając różnice między krajami), T. Levitt, The Globalization of Markets, 
„Harvard Business Review” 1983,Vol. 5/6, s. 92–102. 
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z punktu widzenia możliwości osiągnięcia korzyści skali czy globalnej rozpo-

znawalności marki. Oferowanie standardowego produktu na rynku międzynaro-

dowym nie jest jednak wolne od ryzyka. Każdy rynek bowiem charakteryzuje 

zestaw cech specyficznych tylko i wyłącznie dla niego. Różnorodność rynków 

międzynarodowych, a w szczególności odmienne systemy wartości społecznych 

i kulturowych uwarunkowane historią i tradycją, różnice w poziomie życia czy 

też rozwoju ekonomicznego poszczególnych krajów wymuszają dostosowanie 

oferowanego produktu do szczególnych wymagań rynków międzynarodowych. 

Ważna wydaję się więc identyfikacja i określenie istotności rynkowych deter-

minant różnicowania produktu w przedsiębiorstwie hotelarskim. 

1. Uwarunkowania rynkowe jako determinanta różnicowania produktu 

globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim – ujęcie teoretyczne 

Na podstawie literatury dotyczącej czynników determinujących wybór 

określonej strategii produktu na rynku międzynarodowym (standaryzacja – róż-

nicowanie)
2
 można dokonać podziału czynników na: rynkowe, konkurencyjne, 

prawne, kosztowe, czynniki związane z produktem oraz bezpośrednio z przed-

siębiorstwem oferującym dany produkt (przez niektórych autorów określanych 

czynnikami firmy)
3

. Podstawowe determinanty strategii standaryza-

cji/różnicowania produktu w przedsiębiorstwie hotelarskim można podzielić na 

                                                      
2 Zob.: G. Albaum, International Marketing and Expotr Management, Addison-Wesley, 

Workingham 1994, s. 261, A. Gwiazda, Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, Wyd. 

A. Marszałek, Toruń 1998, s. 78, R. Zembura, Koncepcja produktu w marketingu międzynarodo-

wym, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 16–18, J. Wiechoczek, Podstawy i kierunki plano-

wania produktu globalnego i jego strategii, w: Marketing globalny i jego strategie. Uwarunko-

wania, podstawowe opcje, instrumenty, red. L. Żabiński, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 

2002, s. 140–143, R.D. Buzzell, J.A. Queld, Ch.A. Bartle, Global Marketing Menagement. Cases 

and Readings, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, In., 1992, s. 184–186, 
S.J. Paliwoda, International Marketing, Heinemann Professional Publishing, 1986, s. 95. 

3
Autorzy różnie klasyfikują czynniki standaryzacji/różnicowania produktu, w niektórych 

publikacjach czynniki prawne i kosztowe (nazywane często warunkami produkcji) są np. ujmo-

wane w ramach czynników związanych z produktem, w innych czynniki związane z produktem 

(cykl życia produktu) wraz z czynnikami konkurencyjnymi tworzą uwarunkowania związane 
z danym przemysłem.  
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uwarunkowania zewnętrzne oraz wewnętrzne
4
. Czynniki rynkowe – stanowiące 

główną oś rozważań poniższego artykułu – są niewątpliwie jednymi z najistot-

niejszych zewnętrznych determinant strategii produktu globalnego w przedsię-

biorstwie hotelarskim warunkującymi zarówno dyferencjację produktu, jak 

i jego unifikację. 

Wśród czynników rynkowych po stronie dyferencjacji należy wymienić: 

czynniki kulturowe – w tym: istotne znaczenie klienta lokalnego, zjawisko po-

wszechnego różnicowania preferencji nabywców, czynniki demograficzne oraz 

czynniki naturalne. 

Czynniki kulturowe stanowią jedne z najistotniejszych uwarunkowań dyfe-

rencjacji produktu globalnego. Kulturę narodową można podzielić na kulturę 

materialną (rozwój cywilizacji) oraz niematerialną (duchowa – religia, wartości 

i umysłowa – wiedza, symbole, normy)
5

. Wymienione elementy kultury 

w istotny sposób warunkują stosowanie określonej strategii produktu na rynku 

międzynarodowym. Zróżnicowany stopień czy poziom rozwoju społeczeństwa 

determinuje stosowanie odmiennych strategii produktu globalnego. Standardo-

we produkty są przyjmowane w różnym tempie w poszczególnych krajach, 

a zależy to zarówno od poziomu dochodów ludności, jak również od zgodności 

z dominującym w danym kraju systemem wartości
6
. Znajomość takich elemen-

tów, jak: religia, język czy zwyczaje konsumenckie obowiązujące w danym 

kraju, jest bardzo przydatna przy ustalaniu potencjalnego popytu na oferowany 

przez przedsiębiorstwo produkt i określeniu jego cech w taki sposób, aby uzy-

skać na rynku międzynarodowym określony poziom sprzedaży. Należy zauwa-

żyć, że nabywcy tych samych zunifikowanych produktów w różnych krajach, 

dokonując zakupów, wykazują zróżnicowane motywacje
7
. Nabywanie zunifi-

                                                      
4 Zob.: E. Markiewicz, Uwarunkowania strategii produktu globalnego w przedsiębiorstwie 

hotelarskim, w: Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Wyd. Politechniki Koszaliń-
skiej, Koszalin 2009, s. 229–241. 

5 M. Bartosik-Purgat, Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. 
AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 14. 

6  Zob.: K. Mazurek-Łopacińska, Niektóre dylematy marketingu globalnego, 

www.swiatmarketingu.pl, 2001, s. 185–187. 

7  N.K. Viswanathan i P.R. Dickson dostrzegając problem zdefiniowania jednorodności 

konsumentów, uznali jednorodność reakcji konsumentów na marketing – mix (w tym jednorod-

ność reakcji konsumentów na produkt) za trafniejszą determinantę standaryzacji/różnicowania, 

N.K. Viswanathan i P. R. Dickson, The fundamentals of standarizing global marketing strategy, 
"International Marketing Review” 2007, Vol. 24, No 1, s. 50. 
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kowanych produktów o znanej marce może być na przykład w krajach słabo 

rozwiniętych równoznaczne z wyszukanym stylem życia i manifestacją przyna-

leżności do społeczeństwa globalnego. Podczas formułowania strategii produk-

tu, ważne jest więc określenie, co jego „spożycie” oznacza i o czym świadczy
8
 

(dla niektórych konsumentów usługa gastronomiczna oferowana przez przed-

siębiorstwo hotelarskie należące do określonego łańcucha czy systemu hotelo-

wego może oznaczać pewien status, w innym kraju ten sam produkt może ozna-

czać zwykły posiłek zabieganego klienta). Czynniki kulturowe w istotny sposób 

determinują dyferencjację produktu zarówno z punktu widzenia dowodu fizycz-

nego (zróżnicowane style architektoniczne obiektów, różnice w zakresie roz-

mieszczenia i rodzaju mebli, sprzętów i dekoracji, zróżnicowanie w ramach 

zachowania odpowiedniego stylu i atmosfery w obiekcie), asortymentu produk-

tu (np. preferencje smakowe znajdują odzwierciedlenie m.in. w działalności 

hotelowych zakładów gastronomicznych), jak i samego procesu świadczenia 

usługi. Omawiając czynnik kulturowy, należy w podkreślić, że nabiera on istot-

ności w przypadku, gdy duży udział w strukturze klienta odgrywa klient lokal-

ny, czyli klient, którego stałym miejscem zamieszkania jest kraj, w którym dane 

przedsiębiorstwo międzynarodowe prowadzi działalność gospodarczą. 

W przedsiębiorstwie hotelarskim są to zarówno klienci korzystający z usługi 

noclegowej jako podstawowej usługi hotelarskiej, jak i klienci niekorzystający 

z noclegu, ale np. z usługi gastronomicznej czy rekreacyjnej na terenie danego 

obiektu. Klient lokalny może wykazywać zainteresowanie standaryzacją pro-

duktu (np. wykazanie chęci przebywania w „międzynarodowym świecie”), jak 

również zgłaszać pewne szczególne wymagania odnośnie produktu oferowane-

go w swoim kraju macierzystym. Różnicowanie produktu uwarunkowane czyn-

nikami kulturowymi w odniesieniu do każdego rynku zagranicznego, na którym 

dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą, jest niezmiernie trud-

ne. Rozwiązaniem tego problemu okazuje się być podział całego rynku między-

narodowego na grupy państw, które wykazują podobieństwo cech mających 

swoje źródło w kulturze, oraz zaproponowanie dla wyodrębnionej grupy państw 

produktów zunifikowanych. W literaturze można spotkać wiele podziałów we-

dług zróżnicowanych kryteriów kulturowych.  

                                                      
8 Zob.: F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic 

kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 15. 
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Kolejnym czynnikiem rynkowym determinującym różnicowanie produktu 

jest zjawisko powszechnego różnicowania się preferencji nabywcy. Obecnie, 

głównie w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych, daje się zauważyć, obok 

zjawiska powszechnego ujednolicania preferencji konsumentów (stanowiącego 

jedną z determinant standaryzacji produktu), również zjawisko powszechnego 

różnicowania. Oba zjawiska występują zarówno w skali makro, jak i mikro, 

i choć wydają się pozornie sprzeczne, w rzeczywistości występują równocze-

śnie. Zjawisko powszechnego różnicowania preferencji nabywców (szczególnie 

w gospodarkach wysokorozwiniętych) polega na zauważalnym wzroście indy-

widualnych wymagań klientów, którzy ze względu na poczucie własnej wyjąt-

kowości oczekują indywidualnego traktowania. Produkty zunifikowane po-

strzegane są przez takich klientów jako produkty masowe, pospolite, które za-

tracają poczucie tożsamości i wyjątkowości miejsc, w których są oferowane. 

Coraz większego znaczenia nabierają produkty kierowane nie do masowych 

odbiorców, ale do poszczególnych segmentów, które wyodrębnione są nie tyle 

przy pomocy kryteriów demograficznych, co stylów życia
9
. Za pomocą naby-

wanych produktów klienci wyrażają bowiem swoją tożsamość i indywidual-

ność. Wśród najważniejszych trendów mającego miejsce „przewrotu” społecz-

nego (socjologowie posługują się określeniem socioquake) autorzy wymieniają: 

poszukiwanie przez konsumentów indywidualnego podejścia ze strony produ-

centów – ze względu na poczucie własnej wyjątkowości, coraz większe znacze-

nie poczucia patriotyzmu lokalnego wśród klientów oraz docenianie przez kon-

sumentów różnorodnych doznań i przeżyć kosztem posiadania dóbr material-

nych
10

. Zjawisko powszechnego różnicowania preferencji nabywców charakte-

ryzuje się więc wzrostem świadomości z zakresu patriotyzmu lokalnego oraz 

chęci dogłębnego poznania nowo odwiedzanych miejsc (np. chęć spróbowania 

potraw kuchni regionalnej czy poznania imprez lokalnych, a również uczestni-

czenia w nich). Klienci poszukują produktów nowatorskich, skłaniają się ku 

konsumpcji produktów luksusowych, oczekując ponownego ich zdefiniowania. 

Wynika to z faktu, że wraz ze wzrostem poziomu życia przesuwa się granica 

                                                      
9
 J. Berbeka, Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, „Marketing i rynek” 1999, 

nr 1/99, s. 16. 

10 M. Evans, Applied Consumer Behavior, Addison-Wesley publishing Company, Reading 

1996, s. 333 oraz J. Blythe, The Essence of Consumer Behavior, Prentice Hall, New York 1997, 
s. 181 za: J. Berbeka, op. cit., s. 16–17. 



216 Ewa Markiewicz  

 

między produktami wyższego rzędu a luksusowymi
11

. Dodatkowo w przypadku 

przedsiębiorstw oferujących produkty turystyczne (w tym usługi hotelarskie) 

silne zastosowanie ma efekt pokazowy polegający na tym, że im częściej kon-

sumenci stykają się z dobrem wyższej jakości, tym prędzej i skuteczniej zmie-

niają nabyte przyzwyczajenia używania dóbr niższej jakości, nawet kosztem 

ograniczenia oszczędzania i wzrostu wydatków konsumpcyjnych, a częstotli-

wość i siła tych bodźców zależą od częstotliwości kontaktów z ludźmi będący-

mi w lepszej sytuacji materialnej i demonstrującymi wyższość standardu usług 

turystycznych, z których korzystają
12

. Ogromnego znaczenia zaczynają nabierać 

również cechy oferowanego produktu oddziałujące na zmysły konsumentów 

(odpowiednia muzyka w obiekcie, zapach skórzanej tapicerki mebli, miękkość 

poduszek itp.), które mogą prowokować określone reakcje, zwiększać skłon-

ność do nabycia danego produktu czy też zadowolenia z jego zakupu.  

Czynniki demograficzne (zróżnicowana struktura społeczeństw pod 

względem kryteriów demograficznych) w dużej mierze warunkują konieczność 

dyferencjacji produktu. Istotności w tym przypadku nabiera segmentacja rynku 

i właściwy dobór potencjalnego klienta, wykazującego podobieństwo cech de-

mograficznych (w skali międzynarodowej). Czynniki demograficzne jako de-

terminanty dyferencjacji produktu mogą mieć znaczenie w przypadku jego po-

jedynczych elementów (np. usługi gastronomicznej czy rozrywkowej obiektu 

hotelarskiego). Może to polegać na różnicowaniu produktu z punktu widzenia 

oczekiwań klienta lokalnego. 

Przedsiębiorstwo hotelarskie nie działa w systemie zamkniętym, lecz 

w środowisku (również naturalnym), które narzuca mu określone możliwości, 

ale i ograniczenia. Zrozumienie i wyczucie elementów otoczenia naturalnego 

warunkuje prawidłowe i bezkolizyjne działania
13

. Czynniki naturalne mogą 

w istotny sposób determinować dyferencjację produktu zarówno z punktu wi-

dzenia lokalizacji obiektu czy rozwiązań technicznych w nim zastosowanych, 

jak również asortymentu produktu (np. usługa sportowo-rekreacyjna). Dodat-

                                                      
11 Consumption, Identity and Style, red. A. Tomlison, Routledge, New York 1990, s. 48. 

12 Z. Krasiński, J. Piasny, H. Szulce, Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984, s. 157 

za: A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. 

AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 58–59. 

13 Cz. Witkowski, M. Kachniewska, Hotelarstwo. Część III. Hotelarstwo w gospodarce tu-

rystycznej, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2005, s. 91. 
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kowo różnice klimatyczne w skali międzynarodowej warunkują konieczność 

różnicowania oferowanego produktu. 

Ph. Kotler wyróżnia cztery trendy w otoczeniu przyrodniczym, których 

powinni być świadomi przedsiębiorcy: niedobór surowców, rosnący koszt ener-

gii, wzrastający poziom zanieczyszczenia oraz zmiana roli rządu w działaniach 

na rzecz ochrony środowiska
14

. Niedobór surowców dotyczy zarówno ograni-

czenia w użytkowaniu zasobów nieograniczonych (np. powietrza, poprzez za-

niechanie używania aerozoli, niszczących powłokę ozonową), jak i zasobów 

ograniczonych (odnawialnych: zahamowanie nadmiernej eksploatacji lasów czy 

problemy z podażą żywności, z powodu zmniejszających się rozmiarów obsza-

rów rolnych na rzecz terenów zurbanizowanych, jak i nieodnawialnych: ograni-

czenie użytkowania przez przedsiębiorstwa, takich materiałów jak: ropa nafto-

wa, węgiel, platyna, cynk, srebro itp.). Przykładem działalności proekologicznej 

przedsiębiorstw w tym zakresie może być polityka oszczędnego gospodarowa-

nia wodą w obiekcie: instalowanie urządzeń filtrujących, które odzyskują wodę 

z systemu pryszniców do ponownego użycia w systemie toalet, instalacja kra-

nów, które same odcinają dopływ wody, kiedy przestaje się z nich korzystać czy 

wykorzystanie wody deszczowej, np. do pielęgnacji zieleni w obiekcie
15

. Ro-

snące koszty energii, podwyższając koszty działalności przedsiębiorstw, wymu-

szają na nich poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Działania przedsię-

biorstw hotelarskich zmierzające do zmniejszenia zużycia energii polegają m.in. 

na wprowadzeniu do obiektów energooszczędnych technologii: systemów za-

rządzania zasobami energetycznymi budynków w obiektach hotelowych (Buil-

ding Energy Management System – BEMS)
16

, gdzie zużycie energii do ogrze-

wania, oświetlenia i wentylacji budynków jest sterowane za pomocą elektro-

nicznego modułu, czy też termostatów i wyłączników czasowych reagujących 

na ruch (zamiast np. zwykłych włączników światła). Wzrastający poziom za-

nieczyszczenia wywołany działalnością przedsiębiorstw turystycznych, jak 

i samych turystów
17

, doprowadza często (ze względu chociażby na większą 

                                                      
14 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Felberg SJA, Warsza-

wa 1999, s. 147–150. 

15 Cz. Witkowski, M. Kachniewska, op. cit., s. 99–102. 

16 T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001, s. 326. 

17 Problem zanieczyszczeń ściekami i odpadami, głównie w miejscach natężonego ruchu 

turystycznego. 
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świadomość ekologiczną społeczeństwa) do ograniczania ruchu turystycznego. 

Przedsiębiorstwa zmuszone są do wyszukiwania nowych metod prowadzenia 

działalności gospodarczej, tak aby nie doprowadzać do zanieczyszczenia śro-

dowiska. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie polega na dopasowa-

niu wszystkich celów i funkcji przedsiębiorstwa do wymogów środowiska, 

poddaniu ich weryfikacji i ewentualnej korekcie w oparciu o kryteria ekolo-

giczne
18

. Nie jest to więc odrębny cel firmy, ale zadanie operacyjne realizowane 

podczas osiągania wszystkich pozostałych celów i funkcji przedsiębiorstwa. 

W obiekcie hotelarskim dużego znaczenia nabierają działania minimalizujące 

chociażby ilość odpadów.  

Przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego odnoszą się 

do interwencji organów administracji państwowej w ramach ogólnej polityki 

państwa, wpływającej na rozwój turystyki. Działania państwa w zakresie kon-

troli działalności przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw hotelarskich) i jej 

wpływu na stan środowiska naturalnego przyjmują postać kontroli w zakresie 

standardów imisyjnych i emisyjnych, standardów produktowych (przyznawanie 

znaków ekologicznych produktom
19

), wydawania atestów w zakresie wykorzy-

stywanej technologii czy certyfikatów dla firm przyjaznych środowisku, kontro-

li inwestycji turystycznych z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko 

itp. Tak więc czynniki naturalne mogą w istotny sposób warunkować koniecz-

ność dostosowania produktu do wymogów rynku zagranicznego, na którym 

przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą. 

2. Ocena istotności czynników rynkowych w strategii kształtowania 

produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim – wyniki badań 

empirycznych 

W niniejszym artykule określenia wpływu czynników rynkowych na stra-

tegię kształtowania produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim do-

                                                      
18 I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, PWN, 

Warszawa 2001, s. 159. 

19 System ekoetykiet umożliwia przekazanie potencjalnym klientom informacji na temat 

rozwiązań proekologicznych w odniesieniu do konkretnych produktów oferowanych przez przed-

siębiorstwo, co gwarantuje zewnętrzną kontrolę w zakresie zgodności z zasadami ekologii, Tam-
że, s. 95–97. 
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konano na podstawie wyników badań empirycznych
20

 przeprowadzonych wśród 

systemów hotelowych
21

 działających na terenie Polski. Badanie przeprowadzo-

no w okresie od czerwca 2007 roku do stycznia roku 2008. W badaniach empi-

rycznych zastosowana została metoda bezpośredniego sondażu diagnostyczne-

go, zastosowano metodę wywiadu osobistego z wykorzystaniem autorskiego 

kwestionariusza. Stopień ujednolicenia produktu globalnego ustalono na pod-

stawie określenia dla Polski stopnia podobieństwa poszczególnych elementów 

produktu do jego elementów występujących w kraju bazowym danego łańcucha 

hotelowego (systemu hotelowego)
22

. 

Analiza wyników uzyskanych z części drugiej kwestionariusza, dotyczącej 

uwarunkowań różnicowania produktu globalnego przedsiębiorstwa hotelarskie-

go (w tym uwarunkowań rynkowych), pozwala stwierdzić, że uwarunkowania 

rynkowe są istotnymi czynnikami kształtowania produktu z punktu widzenia 

konieczności jego adaptacji do warunków funkcjonowania danego podmiotu na 

rynku zagranicznym (rysunek 1).  

                                                      
20 Badanie miało charakter kompleksowy (celem było zbadanie zarówno istotności czynni-

ków stanowiących przesłanki standaryzacji produktu globalnego przedsiębiorstwa hotelarskiego, 

jak również czynników stanowiących przesłanki różnicowania produktu globalnego przedsiębior-

stwa hotelarskiego oraz określenie zakresu standaryzacji/różnicowania produktu w ujęciu skład-

nikowym). 

21 Badaniu poddano systemy hotelowe działające w skali międzynarodowej: osiem syste-

mów hotelowych, a w ich ramach 19 łańcuchów hotelowych obejmujących 70 obiektów hotelo-
wych. 

22 Jest to jeden z mierników marketingu globalnego wykorzystywany w celu pomiaru ujed-

nolicenia elementów marketingu, przynależność danego systemu (kraj bazowy) została określona 
według kraju, w którym znajduje się jego siedziba. 
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1 – czynniki kulturowe, 2 – zjawisko powszechnego różnicowania preferencji nabyw-

ców, 3 – czynniki demograficzne, 4 – czynniki naturalne, 5 – wzrost znaczenia krajo-

wych (narodowych) powiązań hotelowych eksponujących regionalizm i lokalną trady-

cję, 6 – istnienie konkurentów globalnych, 7 – zróżnicowane uregulowania prawne,  

8 – preferencyjna polityka państwa wobec firm krajowych i ograniczenia dla firm za-

granicznych, 9 – istotne różnice w zakresie standardów technicznych, 10 – zróżnicowa-

nie kosztowe krajów, 11 – cechy popytu, 12 – charakter produktu, 13 – forma interna-

cjonalizacji, 14 – inne 

Rys. 1. Determinanty różnicowania produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelar-

skim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Do najważniejszych determinant różnicowania produktu w przedsiębior-

stwie hotelarskim – spośród uwarunkowań rynkowych – zaliczono: zjawisko 

powszechnego różnicowania preferencji nabywców (57,9%) oraz czynniki kul-

turowe (w tym istotne znaczenie klienta lokalnego) (52,6%). Niewielki procent 

badanych respondentów (5,3%) wskazał na: zjawisko powszechnego różnico-

wania preferencji nabywców, czynniki demograficzne oraz czynniki naturalne 

jako nieistotne w procesie różnicowania produktu. Szczególnie ciekawe wydaje 

się wskazanie na zjawisko powszechnego różnicowania preferencji nabywców, 
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które – po charakterze produktu – stanowi najistotniejszą determinantę dyferen-

cjacji produktu przedsiębiorstwa hotelarskiego. Rozbieżności w zakresie usytu-

owania tego czynnika na skali istotności również uzależnione są charakterem 

badanego podmiotu. Systemy amerykańskie stawiają ten czynnik (zjawisko 

powszechnego różnicowania preferencji nabywców) wyżej w hierarchii ważno-

ści determinant dyferencjacji produktu niż pozostałe systemy
23

. Warto w tym 

miejscu podkreślić, iż jest to podstawowe uwarunkowanie różnicowania pro-

duktu dla podmiotów amerykańskich
24

. Dodatkowo zjawisko powszechnego 

różnicowania preferencji nabywcy istotniejsze jest dla przedsiębiorstw global-

nych (zasięg globalny charakteryzuje te systemy, które prowadzą działalność 

w obrębie całego świata; autorka przyjmuje występowanie obiektów na mini-

mum trzech kontynentach
25

), podmiotów posiadających obiekty 

4- i 5-gwiazdkowe, dłużej funkcjonujących na rynku, z przeważającym udzia-

łem zagranicznego klienta wskazującego cel biznesowy jako główny cel przy-

jazdu. Są to w głównej mierze podmioty działające na zasadzie kontraktu me-

nedżerskiego.  

Zakwalifikowanie czynników naturalnych do istotnych (44,7%) bądź nie-

istotnych (5,3%) uwarunkowań różnicowania produktu zależne jest głównie od 

kraju pochodzenia badanego podmiotu. Różnice dotyczą tu przede wszystkim 

systemów amerykańskich i brytyjskich. Systemy amerykańskie oceniają te 

czynniki jako istotniejsze, niż ma to miejsce w przypadku systemów brytyj-

skich
26

.  

Rozbieżności przy określeniu istotności uwarunkowań kulturowych doty-

czą przede wszystkim następujących cech badanych przedsiębiorstw: kraju po-

chodzenia oraz zasięgu geograficznego. W przypadku kraju pochodzenia bada-

nego podmiotu czynniki kulturowe stanowią istotniejszą determinantę dyferen-

cjacji produktu w przypadku podmiotów francuskich (podmioty te sytuują ją 

                                                      
23 Test istotności dla dwóch średnich (Francja-USA) wynosi 2,19784. Dla przyjętego po-

ziomu istotności α=0,05, talfa=2,144787, można więc odrzucić hipotezę zerową: średnie dwóch 
zbiorowości nie różnią się istotnie (średnia 1 = średnia 2).  

24 Czynnik ten uzyskał najwyższą średnią spośród wszystkich uwarunkowań różnicowania 

produktu w przypadku podmiotów amerykańskich. 

25  A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001,  
s. 177–202. 

26 Test istotności dla dwóch średnich (USA-Wielka Brytania) wynosi 2,464167. Dla przyję-

tego poziomu istotności α=0,05, talfa=2,144787, można więc odrzucić hipotezę zerową: średnie 
dwóch zbiorowości nie różnią się istotnie (średnia 1 = średnia 2). 
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najwyżej w hierarchii ważności uwarunkowań różnicowania produktu). Z punk-

tu widzenia skali działania omawiane czynniki są ważniejsze dla podmiotów 

subkontynentalnych (do zasięgu subkontynentalnego należą systemy hotelowe, 

które posiadają obiekty w sąsiadujących ze sobą państwach lub w ramach jed-

nego kontynentu, ale z wyraźną przewagą jednego regionu czy grupy państw 

sąsiadujących
27

). Dodatkowo należy w tym miejscu podkreślić, iż pomimo po-

dobnej wartości średniej dla czynników kulturowych, stanowią one istotniejszą 

determinantę różnicowania produktu (z punktu widzenia ważności w odniesie-

niu do wszystkich uwarunkowań dyferencjacji produktu) dla podmiotów posia-

dających obiekty 1-, 2- i 3-gwiazdkowe, z przewagą klienta krajowego wskazu-

jącego na inny cel niż biznesowy. 

Podsumowując analizę wyników badań dotyczących wpływu charakteru 

badanych podmiotów
28

 na istotność wyodrębnionych rynkowych uwarunkowań 

dyferencjacji produktu, można zauważyć, że rozbieżności dotyczą przede 

wszystkim takich czynników, jak: czynniki kulturowe i zjawisko powszechnego 

różnicowania preferencji nabywcy. Omówione powyżej zjawisko powszechne-

go różnicowania preferencji nabywcy stanowi istotne uwarunkowanie produktu 

w przypadku amerykańskich podmiotów globalnych posiadających obiekty 

4- i 5-gwiazdkowe, z przewagą klienta zagranicznego nad klientem krajowym 

oraz celu biznesowego nad pozostałymi celami. W przypadku subkontynental-

nych przedsiębiorstw francuskich posiadających obiekty 1-, 2- i 3-gwiazdkowe, 

o wyższym udziale klienta krajowego oraz celu turystycznym, a nie bizneso-

wym, podstawową determinantą adaptacji produktu do regionu funkcjonowania 

przedsiębiorstwa są czynniki kulturowe.  

Podczas dokonywania analizy wpływu czynników rynkowych na koniecz-

ność dyferencjacji produktu przedsiębiorstwa hotelarskiego szczególnie istotne 

jest również określenie istotności wyodrębnionych determinant w ramach po-

szczególnych składników produktu. Rozpatrując wpływ uwarunkowań rynko-

wych na kształtowanie produktu w ujęciu składnikowym, autorka wyodrębniła 

                                                      
27 A. Kowalczyk, op. cit., s. 177–202; czynniki kulturowe wraz z czynnikami rządowymi 

(zróżnicowane uregulowania prawne) uzyskały tu największą średnią wśród wszystkich determi-
nant różnicowania produktu. 

28
 Dokonano podziału wyodrębnionych łańcuchów w ramach systemów według następują-

cych cech: kraj bazowy/kraj pochodzenia, skala działalności/zasięg geograficzny działania, forma 

internacjonalizacji, rok pojawienia się w Polsce, kategoria/kategorie obiektów, cel przyjazdu 
klienta, rodzaj obsługiwanego klienta – klienci krajowi, klienci zagraniczni. 
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następujące składniki produktu: lokalizację, markę, dowód fizyczny, pakiet 

usług/asortyment, proces świadczenia usługi.  

Dowód fizyczny podzielono na otoczenie zewnętrzne (wielkość i wygląd 

budynku, oznakowanie, otoczenie, parking) i otoczenie wewnętrzne (układ 

i wielkość pomieszczeń, rozmieszczenie i rodzaj mebli, sprzętów i dekoracji, 

układ miejsc siedzących w restauracji, informacje dostrzegalne we wnętrzu 

 – gablotki, broszury, materiały informacyjne, wizytówki, cenniki, menu, ra-

chunki, odzież robocza pracowników, zachowanie odpowiedniego stylu i at-

mosfery w obiekcie)
29

.  

W ramach asortymentu dokonano podziału szczegółowego i wyodrębnio-

no: usługę noclegową, usługę gastronomiczną, usługę sportowo-rekreacyjną 

(basen, sauna, siłownia, boiska do gier zespołowych, pokoje zabaw dla dzieci 

itp.), usługę rozrywkową (dancingi, kabarety, rewie, kina itp.), usługi związane 

z obsługą kongresów, konferencji i szkoleń, usługi świadczone przez punkty 

handlowe i usługowe w obiekcie (zakłady fryzjersko-kosmetyczne, sklepy 

z pamiątkami, kwiatami, gazetami, przyborami kosmetycznymi, kasy wymiany 

walut, biuro podróży itp.), usługi motoryzacyjne (wynajem miejsc garażowych 

i parkingowych, wynajem samochodów, usługi warsztatów naprawczych, myj-

ni, stacji benzynowych itp.) oraz inne usługi (obsługa bagażowa, czyszczenie, 

pranie i prasowanie bielizny, udzielanie pierwszej pomocy itp.).  

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują istotność czynników rynko-

wych w procesie różnicowania produktu przedsiębiorstwa turystycznego.  

Najistotniejszym uwarunkowaniem rynkowym lokalizacji są czynniki na-

turalne – 50% respondentów uznało je za istotne w procesie dyferencjacji tegoż 

składnika produktu. 

Różnicowanie marki, które dotyczyło tylko jednego z badanych podmio-

tów było wynikiem uwarunkowań kulturowych (100%).  

W zakresie dowodu fizycznego zewnętrznego czynniki rynkowe również 

stanowiły istotną determinantę dyferencjacji (wygląd budynku: 76,5%, otocze-

nie: 87,5%, parking: 75%).W ramach omawianego wskaźnika należy wskazać 

przede wszystkim na istotność takich czynników rynkowych, jak: zjawisko 

powszechnego różnicowania się preferencji nabywców i czynniki naturalne. 

Różnicowanie wewnętrznego dowodu fizycznego również uwarunkowane było 

                                                      
29 W pracy stosuje się też określenia: dowód fizyczny zewnętrzny, dowód fizyczny we-

wnętrzny. 
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w głównej mierze przez czynniki rynkowe (dotyczyło to głównie: dekoracji, 

zachowania odpowiedniego stylu w obiekcie oraz odzieży pracowniczej: 100%, 

rodzaju mebli i sprzętów: 92,3%). Podstawowe determinanty dyferencjacji tego 

składnika produktu to zjawisko powszechnego różnicowania preferencji na-

bywców oraz uwarunkowania kulturowe.  

W ramach asortymentu czynniki rynkowe okazały się silną determinantą 

dyferencjacji w ramach wszystkich wyodrębnionych usług. Należy tu przede 

wszystkim wymienić takie czynniki, jak: uwarunkowania kulturowe (usługi: 

noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, handlowe – 100%, usługi sportowo-

rekreacyjne – 92,9%, usługi związane z obsługą kongresów, konferencji i szko-

leń – 80%), zjawisko powszechnego różnicowania się preferencji nabywcy 

(usługi gastronomiczne – 100%, usługi handlowe – 87,5%, usługi rozrywkowe 

– 81,8%) oraz czynniki naturalne (usługi sportowo-rekreacyjne – 64,3%).  

Analizując wpływ czynników rynkowych na konieczność adaptacji proce-

su świadczenia usługi, należy szczególnie podkreślić (w świetle przeprowadzo-

nych badań) uwarunkowania kulturowe (88,2%) oraz zjawisko powszechnego 

różnicowania się preferencji nabywców (46%).  

Uwagi końcowe 

Jak wynika z powyższych rozważań, czynniki rynkowe stanowią silne 

uwarunkowanie różnicowania produktu przedsiębiorstwa hotelarskiego. Nawet 

w przypadku klientów, którzy charakteryzują się pewną wspólną wiązką po-

trzeb i aspiracji uniwersalnych (przez co wykazują największe zainteresowanie 

zunifikowanym produktem), wzrasta potrzeba indywidualności i poczucia wła-

snej wyjątkowości. Konsumenci są wymagający, oczekują indywidualnego 

traktowania i coraz częściej wykazują chęć dogłębnego poznania nowo odwie-

dzanych miejsc. Działania przedsiębiorstw hotelarskich w zakresie kształtowa-

nia produktu globalnego powinny przede wszystkim koncentrować się na klien-

cie; przedsiębiorstwo hotelarskie powinno przyjąć rynkową orientację (koncen-

tracja ukierunkowana na rynek, strukturę klienta). 

Jak wykazały badania, czynniki kulturowe oraz zjawisko powszechnego 

różnicowania się preferencji nabywcy to najistotniejsze uwarunkowania rynko-

we determinujące konieczność dyferencjacji produktu przedsiębiorstwa hotelar-

skiego. Znajomość takich elementów kultury, jak: religia czy zwyczaje konsu-

menckie obowiązujące w danym kraju, jest w tym przypadku szczególnie przy-
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datna przy ustalaniu cech produktu oferowanego na danym rynku. Istotną in-

formacją z punktu widzenia kształtowania produktu globalnego przedsiębior-

stwa hotelarskiego jest również w tym przypadku ustalenie motywacji klientów 

odnośnie jego nabywania. Jak wcześniej wspomniano, nabywcy tych samych 

zunifikowanych produktów w różnych krajach, dokonując ich zakupów, mogą 

wykazywać zróżnicowane motywacje. Rozbieżności mogą dotyczyć na przy-

kład krajów słabo rozwiniętych, gdzie nabywanie zunifikowanych produktów 

(o znanej marce) równoznaczne jest z wyszukanym stylem życia i manifestacją 

przynależności do społeczeństwa globalnego. Dlatego tak istotne w kształtowa-

niu produktu globalnego jest określenie przez przedsiębiorstwo, co oznacza 

„spożycie” oferowanego produktu dla klienta i o czym ono świadczy. Zróżni-

cowane motywy zakupu mogą bowiem w istotny sposób determinować zakres 

różnicowania w obrębie wszystkich składników oferowanego produktu.  

Jak wynika z powyższego, prawidłowe określenie potencjalnego klienta 

(segmentacja rynku) na określonym rynku międzynarodowym w dużym stopniu 

warunkuje politykę kształtowania oferowanego produktu. W przypadku przed-

siębiorstw o przewadze klienta zagranicznego wskazującego na cel biznesowy 

jako cel przyjazdu istotności nabiera stała obserwacja i analiza tendencji na 

rynku globalnym (zarówno z punktu widzenia działań konkurentów globalnych, 

jak i preferencji i zachowań klienta globalnego). Dla przedsiębiorstw hotelar-

skich obsługujących w głównej mierze krajowych klientów wskazujących na 

inny cel niż cel biznesowy, w kształtowaniu produktu globalnego ogromnego 

znaczenia nabiera wiedza z zakresu uwarunkowań kulturowych charaktery-

stycznych dla danego rynku międzynarodowego, na którym podmiot prowadzi 

działalność. 

MARKET FACTORS DETERMINING THE PROCESSE OF 

DIFFERENTATION OF THE GLOBAL PRODUCT STRATEGY 

IN THE HOTEL ENTERPRISE 

Summary 

The aim of this article is to indicate market factors determining the process of dif-

ferentation of a global product strategy in the hotel enterprise. Part one describes the 

market determinants of the global product strategy in the hotel enterprises (theoretical 

presentation), divided into: cultural factors, phenomenon of the universal differentiation 
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of the preference of buyers, demographic factors and natural factors. The last section 

presents empirical research findings on the significance of individual factors of global 

product strategy in the hotel enterprise. 

Translated by Ewa Markiewicz 
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SEGMENTACJA RYNKU TURYSTYCZNEGO NA 

PODSTAWIE POMIARU PERCEPCJI WIZERUNKU 

MIASTA 

Wprowadzenie 

Na rynku turystycznym wzrasta siła przetargowa miast, które funkcjonują 

nie tylko jako najbardziej atrakcyjne i najczęściej odwiedzane destynacje, ale 

także kluczowi gracze rynkowi
1
. Działając poprzez swoich przedstawicieli  

– organizacje turystyczne, władze samorządowe, agencje rozwoju – realizują 

własne strategie rozwoju, oferują produkty, przeprowadzają kampanie promo-

cyjne, przy czym największy nacisk położony jest na kreowanie pożądanych 

wizerunków w oczach obecnych i potencjalnych odbiorców. Konkurencja 

o turystów, którzy zazwyczaj wybierają najpierw docelowe miejsce podróży, 

a dopiero potem usługi, z jakich będą korzystać
2
, ma obecnie charakter między-

                                                      
1 Por. C.M. Law, Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities, 

2nd edition, Continuum, London 2002; A. Aleksandrova, S. Rogova, N. Sluka. Miasta globalne 

w systemie ośrodków turystyki międzynarodowej, w: Turystyka, red. B. Włodarczyk, Wydawnict-

wo UŁ, Łódź 2011, s. 137–152. 

2 D. Buhalis, Marketing the competitive destination of the future, „Tourism Management” 

2000 nr 21 (1), s. 97–116; 
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narodowy, a nawet globalny, co podkreśla wielu autorów
3
. Turyści są doświad-

czonymi i wymagającymi międzynarodowymi użytkownikami miast, a ich 

struktura typologiczna jest bardzo zróżnicowana. Jedni odwiedzają dane miasto 

po raz pierwszy, z kolei inni są już z nim dobrze zaznajomieni lub w jakiś spo-

sób powiązani (krewni lub znajomi, interesy, powtórne odwiedziny itp.). Do-

datkowo różne są motywy ich odwiedzin, które wpływają na wykorzystanie 

i percepcję poszczególnych elementów oferty miejskiej
4
. Z tego względu sku-

teczność działań wizerunkowych zależy od wcześniejszej segmentacji rynku 

odbiorców, która powinna być przeprowadzana właśnie na szczeblu miasta. 

Badając wizerunek miasta oraz satysfakcję z odwiedzin, można dodatkowo 

wskazać te czynniki, które w największym stopniu zaburzają wizerunek miasta, 

oraz czynniki, które w największym stopniu różnicują percepcję poszczegól-

nych elementów miasta przez wyróżnione segmenty turystów. 

W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było przeprowa-

dzenie segmentacji rynku turystycznego Poznania na podstawie percepcji jego 

wizerunku przez turystów odwiedzających miasto, a także wyodrębnienie ele-

mentów wizerunku, których postrzeganie istotnie różnicuje wyodrębnione seg-

menty. Zgodnie z literaturą
5
 wizerunek obszaru należy rozpatrywać zarówno 

w wymiarze odzwierciedlającym to, z czym odbiorca faktycznie ma styczność, 

jak i w wymiarze sposobu postrzegania i oceny przez odbiorcę tego, czego do-

świadcza. Należy podkreślić, że na pomiar wizerunku obszaru składają się 

w dużym stopniu elementy, których turysta doświadcza w trakcie odwiedzin 

miasta, a więc elementy składające się na satysfakcję z pobytu w danym mie-

ście. W celu uzyskania jak najpełniejszego obrazu percepcji wizerunku, zade-

cydowano się poddać badaniu turystów odwiedzających miasto. 

                                                      
3 Tamże; T.N. Clark, The city as an entertainment machine, “Research in Urban Policy” 

2004, vol.9, Elsevier, Oxford; R. Maitland, P. Newman, Developing world tourism cities, 

w: World Tourism Cities: Developing tourism off the beaten track, red. R. Maitland, P. Newman, 

Routledge, Oxon 2009, s. 1–21; K. Meethan, Tourism in Global Society, Palgrave, Hampshire  

– New York 2001; Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Międzynarodowa konkurencyjność regionu tury-
stycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków 2009. 

4 R. Maitland, P. Newman, op. cit., s. 135. 

5 S. Anholt, Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Re-

gions, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007; R. Govers, F. Go, Place Branding: Glocal, Virtual 

and Psychical Identities, Constructed, Imagined and Experienced, Palgrave Macmillan, Ba-

singstoke 2009; M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 

Poznań 2005. 
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Badania pierwotne zrealizowano w pierwszym kwartale 2010 roku, przy 

czym zostały one ograniczone do części rynku turystycznego dotychczas nie-

rozpoznanego w mieście, jakim są goście hosteli. 

3. Wizerunek jako podstawa segmentacji turystyki miejskiej 

Monitorowanie poziomu satysfakcji turystów z konsumpcji produktu tury-

stycznego miasta ma duże znaczenie z tego względu, że zadowolony klient jest 

bardziej skłonny do ponownych odwiedzin, a także do rekomendacji destynacji 

innym osobom, a nawet do płacenia wyższej ceny za usługi w niej świadczone. 

Martilla i James
6
 twierdzą, że satysfakcja jest funkcją oczekiwań wobec pew-

nych atrybutów produktu, jak i percepcji tych atrybutów. Satysfakcja jest efek-

tem porównania oczekiwań z aktualną percepcją poszczególnych atrybutów 

produktu przez konsumentów. Występuje wtedy, gdy oczekiwania zostają speł-

nione lub przekroczone. Gdy oczekiwania przewyższają aktualną percepcję 

produktu, rodzi się niezadowolenie (brak satysfakcji). Opracowana przez nich 

metoda analizy oczekiwań-percepcji (IPA) stała się efektywnym narzędziem 

oceny satysfakcji klientów z produktów lub świadczonych usług.  

Zdaniem Cromptona wizerunek obszaru turystycznego (destynacji) to po-

jęcie odwołujące się do postaw, oznaczające sumę wierzeń, idei i wrażeń, jakie 

turysta odczuwa w stosunku do obszaru
7
. Można go także określać w ujęciu 

dynamicznym jako „szczególny sposób przetwarzania i przechowywania 

w pamięci informacji opartej na zmysłach”
8
 oraz wielowymiarowym – jako 

składające się z różnych idei i pojęć wrażenie na temat danego obszaru, do-

świadczane indywidualnie lub zbiorowe i obejmujące zarówno elementy po-

znawcze, jak i wynikające z subiektywnej oceny
9
. 

                                                      

6 J. Martilla & J. James, Importance-Performance Analysis, ”Journal Of Marketing" 1977, 
nr41(1), s. 77–79. 

7 J. Crompton, An assessment of image of Mexico as a vacation destination and the influ-

ence of geographical location upon that image, „Journal of Travel Research” 1979, nr 17(4), 
s. 18–23. 

8 C.M. Echtner, J.R.B. Ritchie, The Measurement of Destination Image: An Empirical As-

sessment, "Journal of Travel Research" 1993, nr 31(4), s. 3–13. 

9 J. Embacher, F. Buttle, A repertory Grid Analysis of Australia’s Image as a Summer Va-

cation Destination, “Journal of Travel Research” 1989, nr 28(3), s. 3–23. 
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Można wyróżnić dwa pierwszorzędne wymiary wizerunku: kognitywny 

i afektywny
10

. Czynnik kognitywny to przekonania i wiedza dotycząca fizycz-

nych atrybutów destynacji, zaś czynnik afektywny dotyczy oceny jakości do-

znań, odczuć dotyczących atrybutów i środowiska jako całości. Wytworzenie 

się wizerunku kognitywnego poprzedza powstanie wizerunku afektywnego
11

. 

Ponadto Gooodrich 
12

 stwierdza, że postawa nabywcy w stosunku do produktu 

podlega wpływowi zarówno jego wizerunku przed zakupem, jak i odczuć poza-

kupowych. Odrębne skale do pomiaru wizerunku miast jako destynacji tury-

stycznych tworzone są rzadko, a wśród nielicznych należy wymienić badania 

wizerunku Sheffield, Sydney i Canberry oraz miast-organizatorów Mistrzostw 

Świata w Piłce Nożnej 2010
13

. 

4. Metodyka badania 

Materiał badawczy do badania został pozyskany w wyniku badań ankieto-

wych przeprowadzonych od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku wśród gości 

sześciu hosteli zlokalizowanych w Poznaniu. Proces ankietyzacji zrealizowali 

przeszkoleni przez autorów badania studenci Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu. Dążąc do przeprowadzenia wyczerpujących badań, w każdym 

hostelu codziennie w wyznaczonych godzinach rannych przebywał ankieter 

służący ewentualną pomocą w wypełnianiu kwestionariuszy. W badaniu wzięło 

udział 502 respondentów, stosunek odmów do całkowitej liczy zapytań wy-

niósł 27%.  

                                                      
10 S. Baloglu, K. McClearly, A model of destination image formation, „Annals of Tourism 

Research” 1999, nr 26(4), s. 868–897. 

11 C. Ryan, J. Cave, Structuring Destination Image: A Qualitative Approach, „Journal of 

Travel Research” 2005, nr 44(2), s. 143–150;, C.A. Vogt, K.L. Andereck, Destination Percep-
tions across a Vacation, „Journal of Travel Research” 2003, nr 41(4), s. 348–354. 

12 J.N. Goodrich, A New Approach to Image Analysis through Multidimensional Scaling, 

„Journal of Travel Research” 1977, nr 16(2), s. 3–7. 

13 B. Bramwell, User satisfaction and product development in urban tourism, „Torurism 

Management” 1988, nr 18(1), s. 35–47; D. Edwards, T. Griffin, B. Hayllar, T. Dickson, 

S. Schweinsberg, Understanding Tourist ‘Experiences’ And ‘Behaviour’in Cities, An Australian 

Case Study, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd., Dewey 2009; R. Donaldson, S. Ferreira, 
Recreating Urban Destination Image, Opinions 2009. 
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Przy konstrukcji kwestionariusza posłużono się skalami do oceny wize-

runku oraz atrybutów produktu turystycznego miejsca skonstruowanymi przez 

Echtner and Ritchie‟go, Baloglu and McClearly oraz Pikkemaat
14

. Ankietowani 

oceniali atrybuty produktu turystycznego dwukrotnie: dla zmierzenia istotności 

dla badanej osoby danego atrybutu miasta, oraz dla oceny tych elementów 

w odniesieniu do Poznania. Dwadzieścia trzy materialne atrybuty produktu 

miasta oceniono, wykorzystując 5-stopniową skalę Likerta, a trzy niematerialne 

atrybuty – przy użyciu pięciostopniowej skali dyferencjału semantycznego. 

Kwestionariusz zawierał dodatkowo metryczkę składającą się z dziewięciu py-

tań. Na etapie analizy danych w pierwszym rzędzie obliczono średnie oczeki-

wań i percepcji dla poszczególnych elementów produktu turystycznego i śred-

nie oceny atrybutów niematerialnych, a także średnią dla wszystkich atrybutów 

łącznie. W celu ujawnienia ukrytych wymiarów wizerunku Poznania oraz zre-

dukowania liczby zmiennych wykonano analizę czynnikową 26 elementów 

z zastosowaniem metody składowych głównych oraz rotację VARIMAX
15

. 

Rzetelność skal tworzących poszczególne czynniki sprawdzono za pomocą 

współczynnika α–Cronbacha
16

. Następnie wykonano analizę skupień, której 

celem była ostateczna segmentacja turystów odwiedzających Poznań. Segmen-

tację wykonano metodą k-średnich
17

, jako kryterium przyjmując czynniki atry-

butów produktu turystycznego Poznania
18

. W celu zidentyfikowania czynników, 

                                                      
14 C.M. Echtner, J.R.B. Ritchie, op. cit.; S. Baloglu, K. McClearly, op. cit.; B. Pikkemaat, 

The measurement of destination image: the case of Austria. „The Poznan University of Econo-

mics Review” 2004, nr 4(1), s. 87–102. 

15 Przyjęto założenia o minimalnej wartości własnej ekstraktowanych czynników równej 

1,0 oraz minimalnym ładunku czynnikowym równym 0,4 decydującym o możliwości włączenia 
danej pozycji skali do czynnika. 

16 Przyjęto, że wartość współczynnika α Cronabacha powinna wynosić co najmniej 0,70, 
chociaż w wyjątkowych przypadkach może spadać do wartości 0,60. 

17 Algorytm wykorzystywany przy przypisywaniu K środków jako reprezentantów skupie-

nia N punktów (K < N). Punkty są w sposób iteracyjny korygowane (rozpoczynając od losowo 

dobranej próby), tak aby każdy z N punktów został przypisany do jednego z K skupień, a każde 
z K skupień stanowiło średnią z wartości przypisanych do niego punktów. 

18 Wybrano algorytm grupowania przypadków oraz sortowania odległości i pobrania ob-

serwacji przy stałym interwale. Celem było uzyskanie określonej liczby skupień przypadków 

(osób odwiedzających Poznań), w jak największym stopniu różniących się pomiędzy sobą pod 

względem percepcji wizerunku Poznania. W wyniku analizy wariantów 2, 3, 4, 5, 6 skupień jako 

optymalny wybrano wariant dwu-skupieniowy. Za kryterium wyboru tego wariantu przyjęto 

wyniki analizy wariancji (porównanie miar średnich wybranych zmiennych pomiędzy uzyskany-



232 Marek Nowacki, Piotr Zmyślony  

 

które w najwyższym stopniu różnicują uzyskane wcześniej segmenty rynku, 

wykorzystano metodę dyskryminacyjną. Na koniec, za pomocą testu χ
2
 zbadano 

zróżnicowanie pomiędzy uzyskanymi segmentami pod względem cech społecz-

no-demograficznych oraz innych cech charakteryzujących rodzaj pobytu 

w Poznaniu.  

W grupie badawczej, którą stanowiły 502 osoby, znalazło się 43,6% kobiet 

i 56,3% mężczyzn. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 20–25 lat 

(52,7%). Większość badanych osób posiadała wykształcenie wyższe (58,5%), 

zaś niemal jedna trzecia – średnie (30,2%). Wśród badanych dominowali Pola-

cy, którzy stanowili 63,9%, kolejną grupę stanowili Niemcy – 7,1%, obywatele 

USA – 4,9% oraz Wielkiej Brytanii (3,5%). Wśród badanych 45,5% przebywa-

ło w Poznaniu po raz pierwszy, 13,% po raz drugi, a 21,2% po raz trzeci lub 

więcej. Najwięcej spośród badanych osób (40,5%) odbywało podróż ze znajo-

mymi, znacznie mniej z grupą (26,4%) oraz samotnie (21,1%). 

5. Proces segmentacji rynku gości hostelowych w Poznaniu – rezultaty 

poznawcze 

Do najbardziej istotnych dla turystów odwiedzających Poznań elementów 

wizerunku turystycznego miasta należą: atmosfera miasta (średnia ocen 4,26), 

zakwaterowanie (4,22), dostępność komunikacyjna (4,20), bezpieczeństwo 

(4,19), poziom cen (4,05), czystość miasta (4,04), dostępność bankomatów 

i możliwość płacenia kartą (4,02). Najmniej istotne są takie elementy, jak: 

obiekty sportowe i rekreacyjne (2,88), znajomość języków obcych wśród 

mieszkańców (3,2), muzea i galerie (3,3), punkty informacji turystycznej (3,31) 

oraz toalety publiczne (3,39). Respondenci poproszeni o ocenę poszczególnych 

elementów oferty turystycznej Poznania najwyżej ocenili: sklepy (4,07), bary 

i puby (4,04) oraz nocne życie i rozrywkę (4,02). Najwięcej zastrzeżeń wśród 

badanych budziły publiczne toalety, które uzyskały najniższą ocenę – 2,94, 

a także punkty informacji turystycznej (3,4), znajomość języków obcych wśród 

mieszkańców (3,41) oraz obiekty sportowe i rekreacyjne (3,46). 

Na podstawie analizy luki jakościowej stwierdzono, że największe roz-

bieżności między oczekiwanym a doświadczanym poziomem zadowolenia 

                                                                                                                                  
mi skupieniami) oraz odległości euklidesowych pomiędzy nimi. O przyjęciu wariantu dwusku-
pieniowego zadecydowała także jego czytelność, a zatem i łatwość interpretacji. 



 Segmentacja rynku turystycznego na podstawie pomiaru percepcji wizerunku miasta 233 

 

stwierdzono dla: poziomu cen (-0,49), toalet publicznych (-0,45), czystości 

miasta (-0,44) oraz bezpieczeństwa (-0,4). Oznacza to, iż ocena tych elementów 

była znacznie niższa od poziomu ich istotności, co jest zjawiskiem negatywnym 

i może być powodem niezadowolenia z pobytu w Poznaniu. Dodatnie wartości 

luki oznaczają, że poszczególne usługi zostały ocenione wyżej niż ich istotność. 

Wśród tych elementów najwyższe wartości otrzymały: sklepy (0,66), obiekty 

sportowe i rekreacyjne (0,58) oraz muzea i galerie (0,34). Należy pamiętać, że 

brak luki lub niewielka ich wartość niekoniecznie oznacza wysoką jakość da-

nych elementów, może to być skutek małych oczekiwań badanych wobec nich. 

Więcej informacji na temat zadowolenia z poszczególnych elementów 

produktu turystycznego uzyskano poprzez odniesienie poszczególnych wyni-

ków do średnich wartości oczekiwań i percepcji obliczonym dla wszystkich 

ocenianych atrybutów
19

. Do atrybutów wysoce istotnych oraz wysoko ocenio-

nych przez turystów należą: atmosfera miasta, dostępność komunikacyjna, za-

kwaterowanie, a także gastronomia, dostępność bankomatów i możliwość pła-

cenia kartą, komunikacja miejska oraz zabytki i inne atrakcje. Z kolei do atrybu-

tów w odniesieniu, do których turyści mają wysokie oczekiwania, a które zosta-

ły ocenione relatywnie nisko, należą przede wszystkim: poziom cen, czystość 

miasta oraz dostępność do Internetu. Atrybutami nisko ocenionymi oraz mają-

cymi małe znaczenie dla turystów okazały się być: toalety publiczne, obiekty 

sportowe i rekreacyjne oraz punkty informacji turystycznej i znajomość języka 

wśród mieszkańców. Elementem wysoko ocenionym, lecz posiadającym małe 

znaczenie jest oferta handlowa. 

W celu ujawnienia ukrytych wymiarów oraz zredukowania liczby skali do 

pomiaru produktu turystycznego miasta Poznania wykonano analizę czynniko-

wą, która ujawniła istnienie sześciu czynników (tabela 1): afektywny (3 pozy-

cje, α Cronabacha = 0,75), infrastruktura turystyczna (4 pozycje, α = 0,76), roz-

rywka i gastronomia (3 pozycje, α = 0,76), atrakcje turystyczne (3 pozycje, α = 

0,75), funkcjonalny abstrakcyjny (4 pozycje α = 0,76) oraz gościnność (4 pozy-

cje, α = 0,66). 

                                                      
19 Średnia wartość dla oczekiwań wyniosła x = 3,76, δ = 0,37 zaś dla percepcji x = 3,74,  

δ = 0,27. 
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Tabela 1 

Analiza czynnikowa oceny elementów produktu turystycznego Poznania  

Atrybuty wizerunku  

turystycznego Poznania 

Czynniki 

1 2 3 4 5 6 

Afektywny       

   Ciekawe 0,763      

   Przyjazne 0,783      

   Ładne 0,727      

Infrastruktura turystyczna       

   Punkty informacji turystycznej  0,592     

   Oznakowanie turystyczne  0,602     

   Toalety publiczne  0,718     

   Bankomaty/możliwość płacenia 

kartą 

 0,540     

Rozrywka i gastronomia       

   Gastronomia   0,519    

   Bary i puby   0,866    

   Nocne życie/rozrywka   0,809    

Atrakcje turystyczne       

   Zabytki i inne atrakcje    0,650   

   Muzea i galerie    0,810   

   Parki i tereny zielone    0,553   

Funkcjonalne abstrakcyjne       

   Poziom cen     0,623  

   Atmosfera miasta     0,521  

   Bezpieczeństwo     0,690  

   Czystość miasta     0,655  

Gościnność       

   Zakwaterowanie      0,562 

   Znajomość języków wśród 

mieszkańców 

     0,727 

   Nastawienie mieszkańców do 

turystów 

     0,507 

   Dostępność do Internetu      0,569 

Udział własny 2,367 1,905 2,149 2,037 2,346 1,873 

% wyjaśnionej wariancji 11,27 9,07 10,24 9,70 11,17 8,92 

Źródło: badania pierwotne. 
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Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że spośród wyodrębnionych 

czynników najwyższą ocenę uzyskał czynnik „rozrywka i gastronomia” (x = 

4,012) oraz czynnik „afektywny” (x = 3,869), zaś zdecydowanie najniższą oce-

nę uzyskał czynnik „infrastruktura turystyczna” (x = 3,415). Czynnik „atrakcje 

turystyczne” oraz czynnik „funkcjonalny abstrakcyjny” oceniono na poziomie 

przeciętnym (odpowiednio x = 3,714 i x = 3,706). 

Tabela 2 

Ocena wyodrębnionych czynników wizerunku turystycznego Poznania 

Czynniki 
Liczba 

pozycji skali 
Średnia x 

Odchylenie 

standardowe 
α – Cronbacha 

Afektywny 3 3,869 0,749 0,755 

Infrastruktura 

turystyczna 
4 3,415 0,762 0,726 

Rozrywka 

i gastronomia 
3 4,012 0,776 0,769 

Atrakcje turystyczne 3 3,714 0,764 0,757 

Funkcjonalny 

abstrakcyjny 
4 3,732 0,729 0,762 

Gościnność 3 3,706 0,694 0,662 

Źródło: badania pierwotne. 

Analiza skupień pozwoliła na wyodrębnienie dwóch segmentów badanego 

rynku (tabela 3). W pierwszym znalazły się 173 osoby (36,8%), zaś w drugim 

297 osób (63,1%). Analiza wariancji wykazała, że otrzymane dwa skupienia 

istotnie różnią się pomiędzy sobą ze względu na wszystkie czynniki (p < 0,001) 

(tabela 3). Średnie wyliczone dla poszczególnych czynników dla obydwu seg-

mentów wskazują, że turyści, którzy znaleźli się w drugim segmencie są zdecy-

dowanie bardziej zadowoleni ze wszystkich czynników wizerunku miasta 

w porównaniu do turystów segmentu pierwszego. Średnie oceny w segmencie 

pierwszym lokują się w okolicach średniej skali (która wynosiła 3), dlatego 
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można go określić jako segment „przeciętnie zadowolonych”. Oceny w drugim 

segmencie oscylują wokół wartości 4, dlatego ten segment określono jako „za-

dowolonych”. 

Tabela 3 

 Analiza wyodrębnionych segmentów na podstawie analizy skupień 

Czynniki 

Skupienie 1 

Przeciętnie 

Zadowoleni 

(n=173) 

Skupienie 

2 

Zadowo-

leni 

(n=297) 

F p 

Afektywny 3,204 4,256 53,32 0,0001 

Infrastruktura turystyczna 2,981 3,743 85,14 0,0001 

Rozrywka i gastronomia 3,441 4,400 52,62 0,0001 

Atrakcje turystyczne 3,185 4,068 73,91 0,0001 

Funkcjonalny abstrakcyjny 3,137 4,113 52,54 0,0001 

Gościnność 3,245 4,002 78,21 0,0001 

Źródło: badania pierwotne. 

Na podstawie analizy dyskryminacyjnej dokonano wyodrębnienia czynni-

ków w największym stopniu różnicujących uzyskane skupienia (tabela 4). 

Czynnikiem najsilniej dyskryminującym, a więc różnicującym uzyskane sku-

pienia (segmenty) był czynnik „afektywny”, a więc ogólna ocena miasta. Nale-

ży jednak stwierdzić, że segment „przeciętnie zadowolonych” od „zadowolo-

nych” różnicują także oceny czynników: „rozrywka i gastronomia”, „funkcjo-

nalny abstrakcyjny” oraz „atrakcje turystyczne”. Dwa pozostałe czynniki – „go-

ścinność” i „infrastruktura turystyczna” – okazały się nieistotne dla funkcji dys-

kryminującej dwa skupienia, zatem nie zachodzą różnice w ocenie tych czynni-

ków przez respondentów należących do tych dwóch grup
20

. 

                                                      

20  Otrzymano jedną funkcję dyskryminacyjna o wartości własnej 1,40 i kanonicznym  

R = 0,68, co wskazuje na stosunkowo silne powiązanie pomiędzy skupieniami a funkcją dyskry-
minacyjną. 
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Tabela 4  

Analiza dyskryminacyjna czynników wizerunku miasta Poznania 

Czynnik Współczynnik F p 
Kolejność  

dyskryminacyjna 

Afektywny 0,685 179,8204 0,0001 1 

Rozrywka i gastronomia 0,431 56,2743 0,0001 2 

Funkcjonalny abstrakcyjny 0,322 27,8412 0,0001 3 

Atrakcje turystyczne 0,140 4,7455 0,0291 4 

Gościnność 0,087 1,8380 0,1751 5 

Infrastruktura turystyczna 0,065 1,0206 0,3121 6 

Uwaga: Lambda Wilksa = 0,5389; F (6,495) = 115,3460; p < 0,0001; wartość własna 

0,89; kanoniczne R = 0,68. 

 Źródło: badania pierwotne 

Dodatkowo sprawdzono, które z cech społeczno-demograficznych oraz 

zmiennych charakteryzujących podróż różnicują pomiędzy sobą uzyskane sku-

pienia (tabela 5).  

Tabela 5 

Analiza różnic międzygrupowych testem χ
2
 

Uwaga: w nawias ujęto grupy o liczebności min. 10 os. i przez to wykluczone z analizy.  

Źródło: badania pierwotne. 

Cechy 

Przeciętnie 

zadowoleni 

(n=173) 

Zadowoleni 

(n=297) 

Średnia w grupie 

(n=470) 

Płeć    

   Kobiety 35,91% 48,21% 43,65% 

   Mężczyźni 64,09% 51,79% 56,35% 

Test χ2 χ2 = 7,00; p = 0,008 

Z kim przybyłeś do Poznania?    

   Nikt (samotnie) 20,11% 21,77% 21,17% 

   Rodzina (3,35)% (3,15)% 3,23% 

   Znajomi 36,87% 42,59% 40,52% 

   Partner/ka (5,59)% 10,41% 8,67% 

   Grupa 34,08% 22,08% 26,41% 

Test χ2 χ2 = 10,39; p < 0,034 
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Spośród dziewięciu cech i zmiennych charakteryzujących badane osoby 

tylko dwie okazały się istotnie różnicować uzyskane segmentu. Pierwszy to 

płeć: istotnie więcej mężczyzn (64,0%) niż kobiet (35,91) znalazło się w seg-

mencie „przeciętnie zadowolonych” i odwrotnie: istotnie więcej kobiet (48,2%) 

znalazło się w segmencie „zadowolonych” niż mężczyzn (51,7%) (χ
2
 = 7,00; 

p = 0,008) – proporcje pomiędzy płciami w badanej grupie wyniosły odpowied-

nio 43,6% kobiet i 56,3% mężczyzn. Druga cecha istotnie różnicująca uzyskane 

segmenty to towarzystwo w podróży (χ
2
 = 10,39; p < 0,034). Istotnie więcej 

osób podróżujących z grupą znalazło się w segmencie pierwszym – „przeciętnie 

zadowolonych” – (34,0%) niż w drugim (22,0%), natomiast znacznie więcej 

osób podróżujących ze znajomymi znalazło się w segmencie drugim (42,5%) 

niż w pierwszym (36,8%).  

Uwagi końcowe 

Przeprowadzona segmentacja oparta na analizie wizerunku pozwala na za-

proponowanie pewnych działań dla poprawy wizerunku miasta. Porównanie 

istotności poszczególnych elementów wizerunku z ich ceną pozwoliło na ujaw-

nienie luki jakościowej, której największy zakres stwierdzono dla poziomu cen, 

toalet publicznych, czystości miasta oraz bezpieczeństwa. Jednak rzeczywistą 

troskę władz miasta lub lokalnej organizacji turystycznej powinny wzbudzać 

elementy, które są ponadprzeciętnie istotne dla turystów, zaś oceniane poniżej 

przeciętnej. Są to następujące: poziom cen, czystość miasta oraz dostępność do 

Internetu. Elementy te powinny stanowić główny obszar zainteresowania władz 

miejskich, w celu poprawy wizerunku miasta. 

Zidentyfikowane dwa segmenty turystów wyraźnie różnią się pomiędzy 

sobą ze względu na ocenę czynników wizerunku miasta Poznania. Czynniki, 

które w największym stopniu różnicują te grupy pomiędzy sobą, to: „afektyw-

ny”, „rozrywka i gastronomia”, „funkcjonalny abstrakcyjny” oraz „atrakcje 

turystyczne”. W grupie zadowolonych znalazło się istotnie więcej kobiet niż 

mężczyzn, a także osób, które przyjechały do Poznania ze znajomymi. Niestety, 

wśród przeciętnie oceniających znaleźli się uczestnicy wycieczek zbiorowych. 

Jest to negatywny sygnał dla podmiotów zarządzających rozwojem i promocją 

turystyki w mieście, które deklarują działania w zakresie wydłużania pobytów 

zorganizowanych jako metodę zwiększenia ruchu i wydatku turystycznego 

w mieście.  
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Pogłębienie zaprezentowanego procesu segmentacji powinno uwzględnić 

analizę form aktywności podejmowanych przez osoby odwiedzające miasto, 

a także korzyści wynoszone z pobytu w mieście. Zgodnie z teorią recreation 

opportunity spectrum 
21

 korzyści są efektem aktywności podejmowanej w mie-

ście. Także segmentacja wykonana na podstawie korzyści, a nie tylko percepcji 

elementów wizerunku, może dostarczyć więcej informacji na temat rzeczywi-

stych zachowań i preferencji turystów odwiedzających miasta. 

MARKET SEGMENTATION ON THE BASIS OF THE 

MEASUREMENT OF CITY IMAGE PERCEPTION 

Summary 

The article discusses the necessity of segment the tourist market on the city level, 

which is strongly connected with the evaluation of different attributes of the city tour-

ism product and its image perceived by the tourists. A study was conducted among hotel 

guests who stayed in Poznan (Poland) in the first quarter of 2009. The research allowed 

to identify the most relevant attributes of the city's image based on which the segmenta-

tion of respondents was made. The factor analysis of the city image attributes allowed to 

identify six hidden dimensions of the image including the affective dimension, tourist 

infrastructure, entertainment and gastronomy, tourist attractions, functional dimension 

and hospitality. Two segments of users who significantly differ in terms of evaluation of 

Poznan tourism product were identified: moderate satisfiers – those who were perceive 

the elements of Poznan image as average and satisfiers – the tourists who value these 

elements high. Keywords: urban tourism, city image, perception, satisfaction, Poznan. 

Translated by Marek Nowacki and Piotr Zmyślony 

                                                      
21 B. Driver, P. Brown, The Opportunity Spectrum Concept and Behavioural Information in 

Outdoor Recreation Resource Supply Inventories: A Rationale, Proceedings of Integrated Inven-

tories of Renewable Natural Resources Workshop., USDA Forest Service, General Technical 
Report RM-55, 1978, s. 24–31. 
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BOOKER I LOOKER NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

Wprowadzenie 

Sprzedaż produktu turystycznego jest w istocie sprzedażą wyobrażeń na 

temat wrażeń będących udziałem turysty w czasie jego pobytu w obszarze re-

cepcji. Duże nasycenie informacją, które wynika z niematerialności, heteroge-

niczności oraz komplementarności produktu turystycznego, wskazuje się jako 

jeden z głównych powodów szerokiego zastosowania technologii informacyj-

nych w sektorze turystycznym.  

Sprzedaż produktów za pośrednictwem własnych stron internetowych staje 

się coraz powszechniejszym sposobem dywersyfikacji kanałów dystrybucji 

przedsiębiorstw turystycznych. Budowa odpowiednio skonstruowanej strony 

internetowej wiąże się ze znacznymi kosztami, które – podobnie jak w przypad-

ku innych inwestycji – wymagają monitoringu oraz badań efektywności. 

Z marketingowego punktu widzenia istotne jest zatem badanie charakterystyk 

zarówno osób jedynie odwiedzających strony internetowe przedsiębiorstwa 

(tzw. konsumentów typu looker) oraz tych dokonujących faktycznego zakupu 

za pośrednictwem strony (tzw. konsumentów typu booker). Stopień konwersji 

klientów typu looker w klientów typu booker jest uznawany za jedną z miar 

efektywności prezencji online przedsiębiorstw turystycznych. Jest ona jednak 

stosunkowo słabo zbadana w polskiej literaturze, zarówno od strony teoretycz-

nej, jak i praktycznej. Celem artykułu jest częściowe wypełnienie tej luki. 
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W artykule omówiono wpływ Internetu na proces wymiany na rynku tury-

stycznym. W dalszej części pracy wskazano na cechy charakterystyczne użyt-

kowników Internetu i problemy konwersji klientów typu looker w klientów 

typu booker. Prezentacja badań prowadzonych w tym zakresie na rynku chiń-

skim oraz wnioski końcowe stanowią ostatni fragment artykułu. 

1. Znaczenie Internetu na rynku turystycznym 

Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – ITU
1

, 

agendy ONZ liczba użytkowników Internetu (internautów definiowanych jako 

osoby korzystające przynajmniej raz w miesiącu z Internetu) w 2011 roku prze-

kroczyła 2 mld i wzrosła ośmiokrotnie w stosunku do roku 2000 (rysunek 1). 

 

Rys. 1. Liczba użytkowników Internetu na świecie 

Źródło: www.internetworldstats.com, 10.10.2011. 

Liczba użytkowników Internetu różni się jednak znacznie w poszczegól-

nych krajach. W krajach rozwiniętych internauci stanowią połowę lub nawet 

                                                      
1 www.itu.int, 11.11.2011. 
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znacznie więcej społeczeństwa, podczas gdy w krajach rozwijających się z In-

ternetu korzysta jedynie elita. Na rysunku 2 przedstawiono liczbę użytkowni-

ków Internetu na 100 mieszkańców w krajach, w których jest ona największa 

i najmniejsza, a także w Polsce. W roku 2008 średnia liczba użytkowników 

Internetu na świecie wyniosła 20,2 (55,4 w krajach rozwiniętych i 12,8 w kra-

jach rozwijających się) na 100 mieszkańców. Oznacza to że co piąty mieszka-

niec Ziemi jest internautą (co drugi w krajach rozwiniętych i co dziesiąty 

w krajach rozwijających się). Dane ITU świadczą również o coraz większej 

popularyzacji Internetu również w krajach rozwijających się. Według danych 

ITU penetracja Internetu w Polsce jest niższa niż w większości krajów Europy 

Północnej, ale wyższa niż m.in. w Grecji i we Włoszech. 

 

Rys. 2. Szacowana liczba użytkowników Internetu na 100 mieszkańców w wybranych 

krajach świata (dane z roku 2010) 

Źródło: www.itu.int, 10.10.2011. 

Szeroki dostęp do Internetu w krajach rozwiniętych, które generują zdecy-

dowaną większość międzynarodowego ruchu turystycznego oznacza, że Internet 

może stać się istotnym kanałem dystrybucji usług turystycznych w krajach roz-

wijających się, nastawionych na turystykę przyjazdową z krajów rozwiniętych. 
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W tabeli 1 przedstawiono państwa, których obywatele generują najwyższe wy-

datki turystyczne wraz ze stopniem penetracji Internetu. Spośród ośmiu państw 

generujących najwięcej wydatków turystycznych w pięciu ponad trzy czwarte 

mieszkańców stanowią internauci.  

Tabela 1  

Wydatki turystyczne według państw (2008) i liczba użytkowników Internetu  

na 100 mieszkańców (2009) 

L.p. Państwo Wydatki (mld USD) 

Liczba użytkowników 

Internetu na 100  

mieszkańców 

1 Niemcy 91 79 

2 USA 79,7 78 

3 Wielka 

Brytania 

68,5 84 

4 Francja 43,1 72 

5 Chiny 36,2 29 

6 Włochy 30,8 49 

7 Japonia 27,9 78 

8 Kanada 26,9 80 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.itu.int, 10.10.2011 

i www.unwto.org, 10.10.2011. 

Dane z tabeli 1 potwierdzają również pojedyncze badania przeprowadzane 

wśród turystów z krajów rozwiniętych. Gursoy i Umbreit
2
 przebadali 3264 tury-

stów w zakresie wpływu Internetu na ich zachowania nabywcze. W wyniku ich 

badań stwierdzono, że turyści z krajów skandynawskich znacznie częściej niż 

turyści z pozostałych państw wykorzystują Internet w procesie decyzyjnym 

związanym z wyborem miejsca pobytu. 

Wnioski z tabeli 1 można również odnieść do charakterystyk konsumen-

tów na poziomie poszczególnych państw (średni poziom wydatków na kon-

sumpcję turystyczną jest pozytywnie skorelowany z odsetkiem osób korzystają-

cych z Internetu w poszczególnych segmentach rynku). Z punktu widzenia 

                                                      
2 D. Gursoy, W. Umbreit, Tourist Information Search Behavior: Crosscultural Comparison 

of European Union Member States, w: „International Journal of Hospitality Management” 2004, 
s. 55–70. 
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przedsiębiorstw turystycznych nie mniej istotne od całkowitej liczby użytkow-

ników Internetu są zarówno sposób wykorzystywania Internetu przez potencjal-

nych i faktycznych turystów, jak i charakterystyka osób poszukujących infor-

macji o produktach turystycznych w Internecie. 

2. Charakterystyka e-turystów 

Jak dowodzą liczne badania, Internet stanowi coraz częściej wykorzysty-

wane źródło informacji o usługach turystycznych. Potwierdzają to badania cy-

towane w pracy Nalazka
3
 z których wynika, że Internet w roku 2000 stanowił 

źródło informacji dla 22% turystów wyjeżdżających z USA do krajów zamor-

skich, podczas gdy w roku 2008 udział ten wynosił już ponad 40%. Według 

tych samych badań w roku 2000 jedynie 7% turystów zakupiło usługi przez 

Internet, podczas gdy w roku 2008 – już 35%.  

Zdecydowana większość badań wskazuje, że zarówno turyści kupujący, 

jak i jedynie szukający informacji na temat usług turystycznych w Internecie są 

lepiej sytuowani, młodsi oraz lepiej wykształceni od przeciętnego turysty
4
. Ze 

względu na stosunkowo dużą populację tej grupy trudno traktować ją jako jed-

nolity segment rynku, niemniej jednak internauci posiadają pewne cechy 

wspólne, które umożliwiają zastosowanie specjalnych form marketingu. 

Stopień wykorzystywania Internetu w decyzjach nabywczych może różnić 

się w zależności od statusu materialnego i wielkości grupy, z którą wyjeżdża 

turysta, czego przykładem są badania zachowań turystycznych gospodarstw 

domowych w Stanach Zjednoczonych (ponad 2 mln respondentów) przedsta-

wione w tabeli 2. 

                                                      
3 M. Nalazek, Rola nowych technologii w informacji turystycznej, w: Konsument na Rynku 

Turystycznym. Polski System Informacji Turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 
w Katowicach, Katowice 2010, s. 90–98. 

4 S.C. Plog, Targeting segments: more important than ever in the travel industry, w: Global 

Tourism, red. W.F. Theobald, Elsevier, Amsterdam 2005, s. 271–293; J. Murphy, C. Hofacker, 

Y. Racine, Testing position effects and copy to increase web page visits, w: „Infrormation Tech-
nology & Tourism” 2006, nr 8, s. 3–13. 
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Tabela 2  

Źródła informacji wykorzystywane w planowaniu podróży (procent wskazań) – 2003 

Źródło Informacji 
Wszyscy ankietowani 

(średnia) 
Rodziny Osoby zamożne 

Agent turystyczny 22 20 33 

Internet 45 41 54 

Przyjaciele 42 44 43 

Broszury 40 40 51 

Infolinie 34 35 46 

Źródło: S.C. Plog, Targeting…, s. 271–293. 

Dane z tabeli 2 zasadniczo potwierdzają tezę o częstszym stosowaniu In-

ternetu przez osoby lepiej sytuowane.  

3. Konwersja online na rynku turystycznym 

Potencjalni turyści, z którymi przedsiębiorstwa komunikują się za pośred-

nictwem stron internetowych, nie zawsze dokonują zakupu za pośrednictwem 

tych stron. T. Jelassi i A. Enders wypracowali koncepcję tunelu konwersji obra-

zującej transformację klienta wykorzystującego stronę WWW przedsiębiorstwa 

jedynie do zbierania informacji na temat danego produktu do faktycznego klien-

ta przedsiębiorstwa. Liczba osób dokonująca zakupów danego produktu w In-

ternecie jest mniejsza niż liczba osób korzystających jedynie z informacji. Jesz-

cze mniejsza jest liczba osób kupująca produkty konkretnego przedsiębiorstwa 

turystycznego (rysunek 3). 

Liczba badań empirycznych wskazująca na faktyczną stopę konwersji [ro-

zumianych jako stosunek liczby klientów odwiedzających daną stronę interne-

tową i dokonujących zakupu za jej pośrednictwem (booker) do liczby osób je-

dynie odwiedzających daną stronę (looker)] jest jednak stosunkowo niewielka.  

Ch. Kanich i in.
5
 badali stopień konwersji spamu w rzeczywistą sprzedaż. 

W ramach badań przeprowadzono trzy kampanie zachęcające do kupna leków, 

                                                      
5 Ch. Kanich, Ch. Kreibich, K. Levchenko, B. Enright, G. Voelker, V. Paxson, S. Savage, 

Spamalytics: An Empirical Analysis of Spam Marketing Conversion, www.icsi.berkeley.edu, 
12.11.2011. 
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pocztówek oraz kampanię z okazji 1 kwietnia. W ramach trzech kampanii wy-

słano prawie pół miliarda wiadomości (471 mln), z których 24% (113 mln) 

zostało przepuszczone przez filtry antyspamowe dostawców kont pocztowych. 

Spośród użytkowników 17 070 osób (0,0036%) weszło na podane strony inter-

netowe a 569 (0,0001%) dokonało zakupu – a zatem jedynie 1,2 osoby na około 

mln wysłanych wiadomości dokonuje zakupu. Najczęściej próbowały dokonać 

zakupu osoby z krajów o względnie słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomu-

nikacyjnej (Bułgaria, Pakistan, Indie), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 

(dokąd wysłano większość wiadomości) procent konwersji był najniższy. 

 

Rys. 3. Koncepcja tunelu konwersji 

Źródło: T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-business, Creating Value through Elec-

tronic and Mobile Commerce. Concepts and Cases, Prentice Hall, Essex 2004, 

s. 352. 
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Według S. Schaffer i J. Mills
6
 stopa konwersji w przypadku agentów tury-

stycznych, takich jak Travelocity wynosi 8,9%. P. Horan i A. Frew
7
 wskazują, 

że konwersja w sektorze turystycznym oscyluje w granicach 2,7%, podczas gdy 

średnia dla całej gospodarki wynosi 8,4%. Dane OECD wskazują wprawdzie na 

coraz większy odsetek turystów dokonujących transakcji online, niemniej jed-

nak nie musi się to przekładać na analogiczny wzrost wskaźnika konwersji ze 

względu na coraz większą liczbę osób korzystających z Internetu w ogóle (tabe-

la 3). 

Tabela 3 

Odsetek osób kupujących usługi turystyczne online w wybranych krajach 

Państwo 2005 2008 

Austria 3 11 

Niemcy 10 22 

Polska 1 2 

Norwegia 33 45 

Islandia 31 38 

Estonia 2 3 

Włochy 2 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD Tourism Trends and Policies, OECD 

2010, s. 58. 

Jak wskazują S. Schaffer i J. Mills klienci często korzystają ze stron inter-

netowych, ale dokonują zakupu w sposób tradycyjny (w przypadku towarów 

najczęściej sytuacja jest odwrotna, klienci oglądają towary w offline i kupują 

online ze względu na różnice w cenie). Głównym powodem tego typu praktyk 

jest, według S. Schaffer i J. Mills
8
, brak zaufania do marki, która przekłada się 

na: 

– niepewność jakości produktu; 

                                                      
6 S. Schaffer, J. Mills, The Role of Trust on the Web: The Development of an Online Trust 

Creation Model for eTravel Agents, www.ifitt.org, 11.11.2011. 

7 P. Horan, A. Frew, Electronic Distribution E_ectiveness amongst Small and Medium-

Sized Enterprises in the Hotel Sector, School of Hospitality Management and Tourism, 2005, 
www.arrow.dit.ie, 15.11.2011. 

8 S. Schaffer, J. Mills, The Role… 
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– nieznajomość marki e-agenta; 

– niepewność w zakresie rozwiązań prawnych; 

– możliwość oszustwa; 

– możliwe nadużycie danych osobowych; 

– niepewność w zakresie wykorzystywania nowych technologii; 

– brak kontaktu międzyludzkiego. 

Jako powody niedokonywania transakcji online P. Horan i A. Frew
9
 wska-

zują: kompleksowość produktu turystycznego (zwłaszcza pakietów turystycz-

nych), niepewność w zakresie dokonywania płatności oraz brak dostępności 

odpowiednio przyjaznych użytkownikowi narzędzi. P. Horan i A. Frew podkre-

ślają również, że chociaż konwersja jest jednym z najważniejszych mierników 

efektywności stron internetowych, należy pamiętać, że zawartość strony może 

mieć istotny wpływ na sprzedaż kanałami tradycyjnymi.  

Badania wskazujące na różnice pomiędzy charakterystykami grup klien-

tów typu booker i looker są prowadzone stosunkowo rzadko. Modelowym ro-

dzajem były przeprowadzone przez L. Li i D. Buhalisa
10

 badania internautów 

w Chinach. W badaniach założono, że osoby jedynie odwiedzające strony inter-

netowe (looker) będą posiadały inne charakterystyki, niż osoby faktycznie do-

konujące rezerwacji (booker). Różnice dotyczyć miały cech demograficznych 

związanych ze sposobem podróży oraz wykorzystywania i oceny Internetu. 

Badanie przeprowadzone w 2004 roku polegało na wysłaniu ankiety do 

ponad 103 tys. klientów eLong.com – znanego w Chinach portalu turystyczne-

go. Otrzymano 634 zwrotne ankiety, z których 563 wypełniły osoby dokonujące 

rezerwacji (booker), podczas gdy osoby jedynie odwiedzające (looker) stanowi-

ły jedynie 11% (71 osób) grupy. Na ankietę odpowiedziały głównie osoby bę-

dące mieszkańcami dużych miast, mające ponadprzeciętne dochody. Zdecydo-

wana większość badanych miała wyższe wykształcenie (95%), a nieco ponad 

połowa była stanu wolnego (55%). Na ankietę odpowiedziały osoby raczej 

młode (61% należało do przedziału wiekowego 21–30 lat), niepracujące fizycz-

nie i mieszkające w 3-osobowych gospodarstwach domowych (80%), co nie jest 

zaskakujące z uwagi na wprowadzoną w Chinach w 1970 roku politykę 2+1.  

                                                      
9 P. Horan, A. Frew, Electronic… 

10 L. Li, D. Buhalis, E-Commerce in China: The case of travel, „International Journal of In-

formation Management” 2007, nr 26, s. 153–166. 
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Badanie nie wykazało znaczących różnic pomiędzy płcią, stanem (wolnym 

lub w związku), dochodem (!), wykształceniem oraz wielkością gospodarstwa 

domowego pomiędzy respondentami dokonującymi transakcji w Internecie 

(bookers) oraz respondentami szukającymi jedynie informacji (lookers). Zna-

czące różnice dotyczyły wieku (największa grupa respondentów typu bookers to 

osoby w przedziale 31–40 lat – 90%, a najmniejsza w grupie osób powyżej 50 

lat. 

Aktywność turystyczna respondentów była znacznie wyższa niż średnia 

krajowa dla Chin. Za granicą było ok. 30% respondentów, podczas gdy średnia 

dla wszystkich obywateli Chin wynosi jedynie 1,6%. Ponadto połowa badanych 

brała udział w programach lojalnościowych. Badanie nie wykazało jednak zna-

czących różnic w aktywności turystycznej respondentów typu bookers i lookers. 

Połowa badanych wykorzystywała Internet ponad 31 godzin tygodniowo, 

a 80% posiadała ponad 4 lata doświadczenia w tym zakresie. Autorom badania 

udało się udowodnić, że jedyną różnicą pomiędzy respondentami typu bookers 

i lookers było doświadczenie (doświadczeni użytkownicy Internetu byli bardziej 

skłonni do kupowania usług turystycznych przez Internet), podczas gdy średni 

tygodniowy czas użytkowania Internetu nie miał już znaczenia. Autorzy wyka-

zali ponadto znaczne różnice pomiędzy dwoma grupami respondentów w zależ-

ności od miejsca zamieszkania. J.A. Card, C. Chen i S. Cole
11

 robiąc podobne 

badania nie stwierdzili jednak znaczących (poza faktem, że grupa typu booker 

była bardziej innowacyjna) różnic pomiędzy grupami booker i looker. 

Uwagi końcowe 

Identyfikacja charakterystyk różniących grupy booker i looker wydaje się 

kluczowa dla procesu segmentacji rynku przez większość przedsiębiorstw tury-

stycznych. Przeprowadzona analiza literatury pozwala przypuszczać, że różnice 

pomiędzy dwoma grupami są analogiczne do różnic grup internautów oraz resz-

ty społeczeństwa. Klienci typu bookers powinni być zatem statystycznie młodsi, 

lepiej wykształceni oraz lepiej sytuowani. Cytowane w pracy badania L. Li 

i D. Buhalisa jedynie częściowo potwierdzają tę tezę, niemniej jednak prowa-

                                                      
11 J.A. Card, C. Chen, S. Cole, Online Travel Products Shopping: Differences between 

Shoppers and Nonshoppers, „Journal of Travel Research” 2003, nr 42, s. 133–139. 
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dzone były na stosunkowo niewielkiej próbie badawczej. Z tego względu wyda-

je się, że dalsze badania tego typu, również w Europie, są bardzo pożądane. 

BOOKER AND LOOKER ON THE TOURISM MARKET 

Summary 

Enterprises and tourism destinations spend their scarce funds to establish an effec-

tive web presence. Their elaborated web pages are frequented by two main types of 

visitors: looker-only which seek only information and do deals in traditional way and 

bookers that purchase a product via organization‟s site. The conversion ratio (i.e. per-

cent of web visitors that buy a product via internet) represents one of most important 

indicators of web-precence efficiency. The paper researchers whether those two groups 

may have different characteristics that can be exploited by marketers. Most studies 

support the thesis that bookers may by slightly younger and better-off, however there is 

a striking paucity of such research in Europe as most cited studies originate in Asia and 

America. 

Translated by Adam Pawlicz 
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WYBRANE ASPEKTY SEGMENTACJI NABYWCÓW NA 

RYNKU TURYSTYCZNYM ORAZ WSTĘPNE BADANIA 

WYDATKU TURYSTYCZNEGO JAKO MIERNIKA 

POPYTU NA USŁUGI TURYSTYCZNE W REGIONIE 

LUBELSKIM 

Wprowadzenie 

Region lubelski w rozumieniu administracyjnym obejmuje województwo 

lubelskie graniczące z Białorusią i Ukrainą. W skład omawianego województwa 

wchodzi wiele regionów geograficznych (Podlasie, Polesie, Roztocze, Wyżyna 

Lubelska, Małe Mazowsze etc.), co ma istotny związek zarówno z walorami 

przyrodniczymi (dwa parki narodowe, 17 parków krajobrazowych, Natura 

2000, dzikie rzeki Bug i Wieprz), jak i kulturowymi
1
. Omawiany obszar był 

dawniej istnym tyglem kulturowym, gdyż mieszkali tutaj nie tylko rdzenni Po-

lacy, lecz także Ukraińcy, Białorusini, Ormianie, Tatarzy, Niemcy i znaczny 

odsetek Żydów. Obecnie po wymienionych nacjach pozostały tylko nieliczne 

elementy kulturowe.  

                                                      
1 I. Bąk, M. Matlegiewicz, Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej woje-

wództw w Polsce w 2008 roku, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego nr 590, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2010, s. 60. 
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Województwo lubelskie ma wyraźny charakter transgraniczny. Pomimo 

wspomnianych atrakcji, region lubelski znajduje się na 12. miejscu (spośród 

16 województw) pod względem liczby obiektów turystycznych oraz udzielo-

nych noclegów
2
. Jako region rolniczy zajmuje także dalekie 14. miejsce w roz-

woju kwater agroturystycznych
3
. Świadczy to o pilnej potrzebie rozbudowy 

bazy turystycznej i kreowania innowacyjnego produktu turystycznego w opar-

ciu o badania marketingowe rynku turystycznego. 

W teorii podaży i popytu podkreśla się wpływ preferencji konsumentów na 

produkty turystyczne, a jednocześnie zaznacza, że podstawą podaży są koszty 

ich wytworzenia i zasoby walorów turystycznych
4
. Kaczmarek i in.

5
 zwracają 

uwagę na fakt, że segmentacja wywiera wpływ na zwiększenie efektywności 

działalności przedsiębiorstwa poprzez odpowiedni popyt na określony produkt 

turystyczny. Niezgoda i Zmyślony za Middletonem i Altkornem podają nastę-

pującą definicję: segmentacja jest to podział ogólnego rynku na względnie jed-

norodne podgrupy, czyli segmenty. W ramach poszczególnych segmentów 

znajdują się konsumenci, którzy ze względu na podobieństwo cech, ujawniają 

podobny popyt
6
. 

Nawiązując do wyżej cytowanej definicji, należy podkreślić, że ze wzglę-

du na różnorodne potrzeby nabywców produktu turystycznego, ale także i na 

zróżnicowane uwarunkowania realizacji tych potrzeb niezwykle ważne są bada-

nia nad segmentacją popytu turystycznego. Można nawet powiedzieć, że po-

prawne zaadresowanie wytwarzanych usług turystycznych jest podstawowym 

gwarantem sukcesu przedsiębiorstwa oraz warunkiem rozwoju ruchu turystycz-

nego na danym obszarze. 

W rozważaniach nad segmentacją popytu turystycznego niezwykle ważne 

są kryteria podziału nabywców usług turystycznych. W niniejszym opracowa-

                                                      
2 A. Grabowska, Zachowania konsumentów na rynku na przykładzie rynku turystycznego, 

w: Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła In-
formatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 191. 

3 B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Akademia Rolnicza, Lublin 

2007, s. 104. 

4 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2004, s. 86. 

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

s. 142. 

6 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny-uwarunkowania i perspektywy, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 143. 
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niu zwrócono uwagę zarówno na kryteria należące do zmiennych obiektywnych 

(kraj pochodzenia turysty zagranicznego, obszar pochodzenia turysty krajowe-

go), jak i kryteria należące do zmiennych subiektywnych (wiek, z kim podróżu-

je, długość pobytu w miejscu recepcji, wybór rodzaju usług noclegowych, wy-

bór środka transportu, główny cel podróży). Warto tutaj wspomnieć o tym, że 

wyżej wymienione kryteria stosowane są także w opisie ruchu turystycznego, 

który jest podstawowym miernikiem popytu turystycznego
7
. 

Ostatnim elementem prezentowanych badań są wydatki nabywców usług 

turystycznych, które zwykle uważa się za drugi miernik popytu turystycznego
8
. 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wybranych segmentów na-

bywców usług turystycznych w województwie lubelskim oraz określenie po-

ziomu wydatku turystycznego w zależności od kraju i obszaru (turyści krajowi) 

pochodzenia turystów. 

1. Metody badań 

Badania przeprowadzono w okresie od czerwca do września 2010 roku 

w dziewięciu punktach badawczych rozmieszczonych na obszarze wojewódz-

twa lubelskiego (Lublin, Kozłówka, Puławy, Kazimierz Dolny, Chełm, Zamość, 

Zwierzyniec, Biała Podlaska, Janów Lubelski). Ogólnie należy je określić jako 

badania częściowe dostarczające danych pierwotnych, bowiem wykorzystano 

metodę sondażu diagnostycznego, w tym technikę ankietową. W badaniach 

zwrócono uwagę na takie cechy, jak: płeć, wiek, obszar pochodzenia, towarzy-

stwo, czas pobytu w miejscu recepcji, miejsce zakwaterowania, środek transpor-

tu, wydatki finansowe, cel przyjazdu. 

W okresie badawczym uzyskano 436 poprawnie wypełnionych ankiet od 

osób, które ukończyły 18 lat. Ankiety były rozprowadzane w miejscach o dużej 

atrakcyjności dla turystów, takich jak: Starówka Lubelska, pałac w Kozłówce, 

rynek w Zamościu i Kazimierzu Dolnym, podziemia kredowe w Chełmie, cer-

kiew w Białej Podlaskiej etc. 

                                                      
7 Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

8 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-

szawa 1997, s. 82. 
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Wymieniony w tytule region lubelski należy utożsamiać z regionem admi-

nistracyjnym, jakim jest województwo lubelskie. 

2. Wyniki badań i dyskusja 

Turystyka jest złożonym zjawiskiem społeczno-gospodarczym, stąd popyt 

turystyczny jest wielkością podlegającą licznym zmianom, uzależnioną od bar-

dzo wielu czynników, wśród których w pierwszej kolejności należy wyróżnić: 

czynniki ekonomiczne (dochody, cena), demograficzne (wiek, wykształcenie, 

liczba ludności, zawód), geograficzne (miejsce zamieszkania, etniczność), 

prawno-polityczne (przepisy prawne oraz polityka państwa). 

 

Rys. 1. Struktura wiekowa nabywców usług turystycznych w województwie  

lubelskim (%) 

Źródło: badania własne. 

Wśród ankietowanych turystów 51,4% populacji stanowiły kobiety, 

a mężczyźni – 48,6%, stąd zagadnienie wpływu płci na popyt turystyczny nie 

było poddawane szczególnej analizie. Biorąc pod uwagę wszystkich badanych 

respondentów, należy zauważyć, że turyści zagraniczni stanowili 9,4% bada-

nych, turyści krajowi z regionu lubelskiego – 43,8%, a turyści krajowi z innych 
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regionów – 46,8% respondentów. W grupie turystów zagranicznych największy 

odsetek (46,8%) stanowiły osoby w wieku od 36 do 45 lat, natomiast wśród 

turystów krajowych pochodzących z regionu lubelskiego największą grupę 

(38,2%) stanowiła młodzież poniżej 25. roku życia. Wśród turystów krajowych 

z innych regionów najliczniejsza reprezentacja (32,5%) to osoby w wieku od 36 

do 45 lat (rysunek 1). 

Tabela 1 

Kraj pochodzenia zagranicznych nabywców usług turystycznych 

Lp. Kraj pochodzenia turystów Udział turystów (%) Ogółem (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ukraina 

Niemcy 

Litwa 

Rosja 

Wielka Brytania 

USA 

Włochy 

38,7 

15,2 

12,5 

8,4 

4,1 

3,7 

3,2 

85,8 

8. Inne kraje 14,2 14,2 

Źródło: badania własne. 

Wśród turystów zagranicznych najwięcej było Ukraińców (38,7%), Niem-

ców (15,2%), Litwinów (12,5%) oraz Rosjan (8,4%). Pozostałe nacje nie prze-

kroczyły 5% progu udziału (tabela 1).  

Wysoki popyt na produkty turystyczne regionu lubelskiego wśród obywa-

teli państw ościennych jest prawidłowością obszarową także w innych regio-

nach przygranicznych
9
. Interesująca jest jednak względnie wysoka popularność 

Lubelszczyzny wśród turystów krajowych. 

                                                      
9 A. Grabowska, Zachowania konsumentów na rynku na przykładzie rynku turystycznego, 

w: red. A. Nowakowska, M. Przydział, Turystyka w badaniach naukowych, Wyższa Szkoła In-
formatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 142. 
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Tabela 2 

Pochodzenie krajowych nabywców usług turystycznych  

Województwa Udział procentowy turystów (wahania) 

Lubelski, 

a w tym: Lublin 

miasta > 50 tys. 

Inne miejscowości 

Inne, 

a w tym: mazowieckie 

podkarpackie 

śląskie 

małopolskie 

łódzkie 

pozostałe 

47,3 

38,4 

23,7 

37,9 (0,1-4,2) 

52,4 

37,5 

14,1 

9,8 

7,2 

5,3 

26,1 (0,2 – 2,3) 

Źródło: badania własne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 52,4% turystów przebywających 

w regionie lubelskim pochodziło z innych województw (tabela 2), co świadczy 

o tym, że promocja regionalnego produktu turystycznego powinna być skiero-

wana głównie do mieszkańców województw: mazowieckiego, podkarpackiego, 

śląskiego i małopolskiego, a także do dużych miast Lubelszczyzny. Nie oznacza 

to, że nie trzeba adresować produktów do innych środowisk i obszarów. 

 

Rys. 2. Nabywcy usług turystycznych w zależności od miejsca ich pochodzenia oraz 

od tego, z kim podróżują: 

a) w towarzystwie partnerów (mężowie, żony, narzeczeństwo, koleżeństwo etc.),  

b) samotni (single) 

Źródło: badania własne. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że od 76,6 do 83,7% 

respondentów przybyło do regionu lubelskiego z rodzinami lub znajomymi 

(rysunek 2). 

 

Rys. 3. Czas pobytu turystów w województwie lubelskim jako ważny czynnik kształtu-

jący wielkość i preferencje wydatków nabywców usług turystycznych 

Źródło: badania własne. 

Turyści zagraniczni oraz krajowi z innych województw przybywali do re-

gionu lubelskiego głównie na okres dłuższy niż 2–3 dni, zaś turyści lokalni 

najczęściej przebywali w miejscu recepcji turystycznej tylko przez jedną dobę 

(rysunek 3). Zbliżone wyniki można spotkać także w innych opracowaniach
10

. 

                                                      
10 J.P. Peter, J.C. Olson, Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGrawHill, New 

Jork 2003, s. 147; W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski, 
Instytut Turystyki, Warszawa 2005, s. 47. 
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Rys. 4. Baza noclegowa wybierana przez nabywców usług turystycznych w wojewódz-

twie lubelskim jako wskazanie na rodzaj wydatku turystycznego stanowiącego 

miernik pobytu turystycznego 

Źródło: badania własne. 

W regionie lubelskim turystykę hotelową uprawiają głównie turyści zagra-

niczni, natomiast turyści krajowi poszukują innych miejsc noclegowych, co ma 

zapewne związek z kosztową stroną tego zagadnienia. Zastanawiający jest fakt, 

że w tej sytuacji kwatery agroturystyczne nie są szczególnie preferowane ani 

przez turystów zagranicznych, ani przez krajowych (rysunek 4). Z innych badań 

wynika, że w całym kraju występują istotne braki w promocji agroturystyki
11

. 

Warto również zauważyć znaczny odsetek turystów zagranicznych korzystają-

cych z noclegów u kuzynów i znajomych, co można łączyć z przyjazdem osób, 

które kiedyś wyemigrowały z kraju. 

Rozpatrując rodzaje środków transportu, należy zauważyć, że preferowane 

przez turystów wypoczywających w województwie lubelskim (tabela 5) należy 

traktować jako wskazanie na rodzaj wydatku turystycznego stanowiącego mier-

nik popytu turystycznego. Z punktu widzenia organizacji wyjazdów, oferowa-

                                                      
11 B. Sawicki, J. Szymona, Segmentacja rynku turystyki wiejskiej, w: red. M. Jalinik, Mar-

keting produktów turystycznych, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2004, s. 36. 
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nych produktów regionu lubelskiego, jak i promocji turystyki należy zwrócić 

szczególną uwagę na fakt, że zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni korzy-

stają głównie z aut indywidualnych. Na drugim miejscu znalazła się komunika-

cja autokarowa, zaś wyjazdy koleją żelazną są raczej sporadyczne, co nie jest 

poprawnym zjawiskiem z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego. 

 

Rys. 5. Rodzaje środków transportu wykorzystywane przez turystów wypoczywających 

w województwie lubelskim 

Źródło: badania własne. 

W przestawionych badaniach zwrócono również uwagę na cele przyjaz-

dów turystycznych do regionu lubelskiego (tabela 3). Zaobserwowano, że tury-

ści zagraniczni zainteresowani są głównie turystyką kulturową i przyrodniczą 

(36,4%) oraz turystyką sentymentalną (30,9%). Wśród turystów spoza regionu 

sytuacja wygląda nieco podobnie, ale występuje inny rząd wielkości, bowiem aż 

63,1% respondentów deklarowało turystykę kulturową i przyrodniczą jako 

główny motyw podróży, a 34,2% badanych przybywało do omawianego regio-

nu głównie z motywów sentymentalnych – jako dawni mieszkańcy tych stron. 

Turyści pochodzący z badanego obszaru jako główny motyw podróży wskazy-

wali turystykę kulturową i przyrodniczą, a 24,2% z nich deklarowało, że głów-

nym celem ich wyjazdów turystycznych jest rozrywka (26,4%). 
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Tabela 3 

 Główny cel podróży jako kryterium podziału rynku nabywców usług turystycznych 

należące do zmiennych subiektywnych 

Lp. Główny cel 
Turyści 

zagraniczni 

Turyści krajowi 

z województwa 

lubelskiego 

Turyści krajowi 

z innych  

województw 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Turystyka kulturowa  

i przyrodnicza 

Turystyka aktywna 

Turystyka rozrywkowa 

Turystyka sentymentalna 

Turystyka zdrowotna 

Inne rodzaje turystyki 

36,4 

 

10,8 

7,6 

30,9 

2,4 

11,9 

24,2 

 

16,5 

26,4 

6,1 

0,8 

26,0 

63,1 

 

18,4 

10,2 

24,3 

4,7 

20,7 

Źródło: badania własne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że największe wydatki finansowe 

w regionie lubelskim ponoszą turyści z Litwy, co jest zbieżne z wynikami ba-

dań prezentowanych przez Instytut Turystyki
12

. W przypadku innych narodo-

wości występują mniejsze podobieństwa. Z danych zgromadzonych w tabeli 

4 wynika, że o ile turyści zagraniczni podczas podróży w regionie lubelskim 

średnio wydają od 945,4 do 2614,6 zł, to wydatki turystów krajowych mieszczą 

się w przedziale od 287,2 do 853,3 zł. Nie można stąd wyciągać zbyt pochop-

nych wniosków, ponieważ z wywiadów wynika, że ci drudzy częściej odwie-

dzają miejsca destynacji turystycznych poza sezonem i bywają w nich kilka 

razy w roku, jednak te zagadnienia wymagają dalszych pogłębionych badań. 

                                                      
12 W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna…, s. 47. 
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Tabela 4 

 Średnie wydatki nabywców usług turystycznych w województwie lubelskim 

Lp. Narodowość Średnie wydatki w zł (wahania) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Litwini  

Brytyjczycy 

Niemcy 

Amerykanie 

Włosi 

Rosjanie 

Ukraińcy 

Turyści krajowi z regionu lubelskiego 

Turyści krajowi z innych regionów 

2614,6 (300–2900) 

2048,1 (50–2700) 

1852,4 (100–2500) 

1846,2 (0–2000) 

1154,3 (0–1300) 

1027,7 (50–1600) 

945,4 (50–1800) 

287,2 (0–1700) 

854,3 (0–2100) 

Źródło: badania własne. 

Uwagi końcowe 

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na działania zmierzające do zwiększenia 

popytu na dobrze przygotowany eksportowy produkt turystyczny z regionu 

lubelskiego. Działania promocyjne powinny być kierowane w pierwszej 

kolejności do turystów z Ukrainy i Niemiec, a następnie z Litwy i Rosji. 

Inne kierunki promocji należy wprowadzać rozważnie i sukcesywnie. 

W działaniach promocyjnych należy pamiętać o tym, że prawdopodobnie 

znaczną cześć turystów zagranicznych stanowią emigranci z Lubelszczy-

zny, stąd ich przyjazdy do Polski można określić jako turystykę sentymen-

talną, która wymaga specjalnych form działań marketingowych. 

2. W promocji krajowej działania promocyjne regionalnego i lokalnego pro-

duktu turystycznego należy kierować w pierwszej kolejności do mieszkań-

ców województwa mazowieckiego (Warszawa i okolice), a następnie: 

podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego i ewentualnie pozostałych wo-

jewództw. Należy również pamiętać, że lokalny ruch turystyczny generują 

głównie te miasta Lubelszczyzny, które liczą ponad 50 tys. mieszkańców. 

3. Należy przygotować atrakcyjną jakościowo i cenowo ofertę turystyczną, 

która bardziej zachęcałaby turystów do korzystania z publicznej bazy noc-

legowej. 
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4. Oferty produktów turystycznych należy przygotować z myślą o konkret-

nych grupach wiekowych i towarzyskich. Należy prowadzić określoną po-

litykę rozwoju bazy turystycznej i jej promocję. 

5. Trzeba dążyć do wydłużenia czasu pobytu turystów w miejscach recepcji 

turystycznej i przygotowania bazy turystycznej do przyjmowania turystów 

podróżujących autokarem oraz rozwijać zagospodarowanie turystyczne 

w powiązaniu z ekologicznym transportem kolejowym. 

6. W pierwszym rzędzie należy rozwijać turystykę przyrodniczą i kulturową, 

a następnie sentymentalną i aktywną, ale nie można zapominać o indywi-

dualnym podejściu do innych form i rodzajów turystyki. Niezwykle waż-

nym zagadnieniem dla Lubelszczyzny jest turystyka transgraniczna. 

SELECTED ASPECTS OF THE SEGMENTATION OF BUYERS 

IN THE MARKET OF TOURIST SERVICES AND 

PRELIMINARY STUDIES OF TOURIST EXPENDITURE 

AS A MEASURE OF DEMAND FOR TOURISM SERVICES 

Summary 

The article presents the results of studies of tourism marketing in the region of 

Lublin in terms of isolating segments of the tourism market on which in the first in-

stance should be contact the regional promotion of tourism product. The study shows 

that in the first step should be promote cross-border tourism but should also pay atten-

tion to the offer addressed to the Germans and Lithuanians and residents of voivode-

ship: mazowieckie, podkarpackie, śląskie and małopolskie. They should pay special 

attention to encourage tourists to use public accommodation and to prepare such prod-

ucts that encourage tourists to stay longer in one place.  

Translated by Anna Mazurek-Kusiak 
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PROFILOWANIE TURYSTÓW SPORTOWYCH NA 

PRZYKŁADZIE PODRÓŻUJĄCYCH KIBICÓW PIŁKI 

NOŻNEJ 

Wprowadzenie 

Analizując sferę popytu w procesie rynku branży turystycznej, w tym rów-

nież o specyfice sportowej, należy przede wszystkim przeprowadzić możliwie 

najskuteczniejszą identyfikację klientów przynależących do każdego ze zidenty-

fikowanych jego części. Typologia potencjalnych konsumentów
1
 produktów 

turystycznych stanowi warunek prawidłowego wyboru segmentów docelowych 

dla poszczególnych ofert
2
. Dlatego też zasadnym staje się opracowanie profili 

potencjalnych uczestników turystyki sportowej w dyscyplinie piłka nożna ze 

względu na wybrane ich cechy osobowe, co ułatwi tworzenie i kreowanie adre-

sowanych do nich markowych produktów sportowych
3
 i turystycznych

4
 zgodnie 

                                                      
1 J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1997, s. 71–73. 

2 M. McDonald, I. Dunbar, Segmentacja rynku – przebieg procesu i wykorzystanie wyni-

ków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 91. 

3
 Z. Wyżnikiewicz-Kopp, M. Boruszczak, B. Marciszewska, Wybrane zagadnienia mene-

dżmentu sportowego, Wydawnictwo Uczelniane AWF Gdańsk, Gdańsk 1996, s. 77.  
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z założeniami teoretycznymi. Biorąc pod uwagę, że kibice, którzy decydują się 

na wyjazdy w celu uczestniczenia w meczach piłki nożnej, stanowią w procesie 

rynku grupę popytu na usługi turystyczne o tym charakterze, należy odnieść 

zidentyfikowane postawy charakteryzujące fanów futbolu do determinant 

kształtujących ich decyzje w zakresie uczestnictwa w wyjazdowych zawodach 

piłkarskich.  

1. Determinanty popytu a cechy osobowe kibiców piłkarskich 

Głównym celem artykułu jest ukazanie zależności zachodzących pomiędzy 

czynnikami kształtującymi decyzje konsumenckie kibiców podejmujących ak-

tywność turystyczną z zamiarem uczestnictwa w meczach piłki nożnej w odnie-

sieniu do charakteryzujących ich cech demograficznych. Analiza dotyczy kla-

sycznych, ekonomicznych determinant popytu definiowanych w literaturze
5
 

oraz czynników specyficznych dla branży turystycznej o charakterze społecz-

nym i psychologicznym. 

W opracowaniu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury z za-

kresu zachowań konsumenta produktu turystycznego o specyfice sportowej oraz 

wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na kibicach – uczestnikach 

wyjazdowych meczów piłkarskich rozgrywanych w ramach eliminacji mi-

strzostw świata w piłce nożnej, turnieju finałowego tych rozgrywek oraz elimi-

nacji mistrzostw „starego kontynentu” 2008. 

Analizując strukturę populacji podróżujących fanów piłki nożnej pod 

względem ich płci, należy stwierdzić, że pomimo dużej dynamiki wzrostu zain-

teresowania na świecie futbolem kobiecym, piłka nożna wciąż jest uważana za 

sport męski, w odróżnieniu od takich gier zespołowych, jak: koszykówka, piłka 

siatkowa czy piłka ręczna, gdzie różnica w popularności rozgrywek z udziałem 

reprezentantów obu płci jest dużo mniej wyraźna. Dlatego też większość męż-

                                                                                                                                  
4
 K. Michałowski, Rola i znaczenie markowych produktów turystycznych w rozwoju regio-

nów, w: Zeszyty Naukowe 383, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2005, s. 101–102.  

5  D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia Ekonomia, Wydanie III, 

Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność“, Gdańsk 1993, s. 51; J. Laudańska-Trynka, Mecha-

nizm rynkowy, w: Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe. Wybrane elementy 

z mikroekonomii, red. T. Kamińska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudańska-Trynka, Wydanie II, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, s. 22. 
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czyzn utożsamia się z tą dyscypliną sportu, uczestnicząc w rozgrywkach profe-

sjonalnych, grając w piłkę amatorsko lub kibicując ulubionym drużynom i za-

wodnikom. Odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy jest istniejąca duża prze-

waga mężczyzn w odniesieniu do całości populacji podróżujących kibiców 

piłkarskich.  

Decyzja o wyjeździe na mecz piłkarski w wielu przypadkach poprzedzona 

jest długoletnim zainteresowaniem tą dyscypliną sportu, co jest cechą charakte-

rystyczną przede wszystkim kibicujących mężczyzn. Jest to najważniejszy seg-

ment rynku turystyki sportowej, jednak jego zróżnicowanie jest znaczące, 

szczególnie jeśli uwzględni się długookresową możliwość kształtowania w ich 

świadomości wizerunku idealnego meczu piłki nożnej, co wpływa na uwypu-

klenie w ich wyobrażeniach specyficznych elementów składowych wyjazdowe-

go widowiska piłkarskiego. Wymusza to konieczność coraz bardziej precyzyj-

nego przygotowywania ofert wyjazdów turystyczno-sportowych adresowanych 

do męskiej części widowni.  

Biorąc również pod uwagę zwiększające się zainteresowanie piłką nożną 

wśród nowych kibiców, można stwierdzić, że „coraz częściej na zawodach 

sportowych, w tym także meczach piłki nożnej, widuje się młode kobiety żywo 

zainteresowane i mocno zaangażowane w przebieg widowiska”
6
. Należałoby 

zatem traktować je jako istotną grupę docelową podczas kompleksowej organi-

zacji widowisk piłkarskich, w tym również tworzenia produktów turystycznych 

o specyfice sportowej. Z pewnością jest kilka determinant decyzji podejmowa-

nych przez kobiety zainteresowane wyjazdami na mecze piłki nożnej, jednak 

największy wpływ ma tu atrakcyjność sportowa zawodów (również w aspekcie 

potencjalnego sukcesu sportowego) oraz odległość miejsca odbywającej się 

imprezy od ich miejsca zamieszkania. Dodatkowo można stwierdzić, że wśród 

kobiet wielkość popytu na wyjazdy w celu uczestnictwa w meczach piłki nożnej 

zależy również od mody, potencjału czasu wolnego, jakim dysponują oraz cen 

produktów turystycznych przez nie ocenianych. 

W przypadku mężczyzn mamy do czynienia z niewielkim wpływem mody 

związanej z konkretnym sukcesem lub wydarzeniem sportowym na ich decyzje 

o uczestnictwie w turystyce sportowej, należy za to zwrócić uwagę na ich 

przywiązanie do dyscypliny sportowej bądź drużyny. Mężczyźni jako cel po-

                                                      
6 T. Sahaj, Kobiety na boisku i widowni, w: „Sport wyczynowy”2006, nr 5-6, Centralny 

Ośrodek Sportu, Warszawa 2006, s. 54. 
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dróży wybierają określone widowiska piłkarskie, uwzględniając przede wszyst-

kim czynniki sportowe, a ich wybory są dość systematyczne. Oznacza to, że 

w odróżnieniu od kobiet nie ulegają modzie, tylko kierują się sezonowością. 

Ilość podróży odbytych przez mężczyzn, mająca związek z okresem kibicowa-

nia, powoduje, że podczas decydowania o kolejnych wyjazdach zwracają oni 

również większą uwagę na infrastrukturę specyficzną dla turystyki sportowej. 

Analizując strukturę populacji podróżujących kibiców piłkarskich w za-

kresie często uwzględnianego w tego typu pomiarach
7
 wieku, można zauważyć, 

że najliczniejszą grupę stanowią fani pomiędzy 18. a 25. rokiem życia. Jest to 

przedział wiekowy, w którym możliwości swobodnego podróżowania, w tym 

również wyjazdów na mecze piłki nożnej, są teoretycznie największe, a jak 

wynika z badań popularność turystyki młodzieżowej wciąż wzrasta
8
. Z jednej 

strony są to osoby pełnoletnie, więc ich decyzje o wyjazdach nie są uzależnione 

od opiekunów prawnych, z drugiej natomiast – większość kibiców w tym wieku 

nie pełni jeszcze funkcji decyzyjnych (w ramach gospodarstw domowych) 

w odniesieniu do obowiązku zapewnienia bytu oraz organizacji wyjazdów tury-

stycznych dla członków całych rodzin, posiadając jednocześnie środki finanso-

we na własne wydatki. Z punktu widzenia definiowanej w teorii swobody wy-

boru
9
 ma to ogromne znaczenie, gdyż poziom dochodu w wielu przypadkach 

determinuje uczestnictwo tych fanów w piłkarskich meczach wyjazdowych. 

Wraz z wzrostem wieku można jednak zauważyć tendencję malejącej częstotli-

wości wyjazdów kibiców na mecze. Potwierdza to hipotezę, że starsi fani mają 

więcej obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych oraz 

pracą zawodową, które w coraz większym stopniu ograniczają swobodę ich 

decyzji w zakresie podejmowania aktywności turystycznej o specyfice sporto-

wej. Poza niezaprzeczalnie ogromnym znaczeniem dochodu w procesie decy-

zyjnym, zauważa się w tym przypadku wzrastającą rolę wymiaru czasu wolne-

go, jakim dysponują potencjalni turyści sportowi.  

                                                      
7
 J. Basiaga-Pasternak, Psychologiczne uwarunkowania patologicznych zachowań kibiców 

piłkarskich, w: „Sport wyczynowy” 1999, nr 1–2, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warsza-
wa 1999, s. 76. 

8  H. Jasiak, A. Jotan, Leksykon sportu dla wszystkich, Krajowa Federacja Sportu dla 

Wszystkich, Wydawnictwo Centrum Artystyczno-Reklamowe, Warszawa 1998, s. 294. 

9 Z. Borowska-Kwasik, Gospodarstwo domowe, w: Elementarne zagadnienia ekonomii, 

red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 98. 
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Najmniej licznie reprezentowane grupy kibiców to fani w wieku poniżej 

18. roku życia (poniżej 16. roku życia – 5,31%)
10

 oraz powyżej 50. roku życia. 

W pierwszym przypadku bariery swobodnego podróżowania związane są 

z ograniczeniem niezależności w podejmowaniu decyzji o wyjazdach, a nawet 

ze ścisłym podporządkowaniem młodych decyzjom opiekunów. Mimo to moż-

na zauważyć przypadki podróżowania nieletnich zaangażowanych w kibicowa-

nie w ramach dyscypliny piłka nożna w sytuacjach, gdy towarzyszą im rodzice 

lub opiekunowie prawni w dużo mniejszym stopniu zainteresowani uczestnic-

twem w widowiskach, jakimi są mecze piłkarskie. Mamy tu do czynienia 

z wpływem na postawy fanów futbolu czynnika aktywizującego popyt tury-

styczny, określanego jako polityka turystyczna. Oczywiście istnieje grupa 

kibiców piłkarskich, którzy poprzez umożliwianie podróżowania swoim pod-

opiecznym kształtują ich świadomość w zakresie zainteresowań sportem oraz 

turystyką sportową, która z czasem staje się stymulatorem podejmowanych 

przez nich decyzji o wyjazdach na mecze piłki nożnej.  

Jeśli chodzi o osoby w wieku powyżej 50 lat, ich niewielką frekwencję 

podczas futbolowych meczów wyjazdowych można tłumaczyć specyfiką po-

dróży charakteryzujących się dużą dynamiką odbywających się zdarzeń, co 

w znacznym stopniu ogranicza możliwości wypoczynku i rekreacji. Jest to nie-

wątpliwie dość duże obciążenie fizyczne dla reprezentantów tej grupy wieko-

wej. Z racji posiadanego doświadczenia w zakresie podróżowania w celu 

uczestnictwa w widowiskach piłkarskich najstarsi kibice zdają sobie sprawę 

z uciążliwości związanych z wyjazdami, a co za tym idzie – podejmują często 

decyzje o rezygnacji z uprawiania turystyki sportowej. Powodem mniejszej 

aktywności turystycznej najstarszych kibiców są również trudności w przysto-

sowywaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków sportowych zwią-

zanych z uczestnictwem faworyzowanej drużyny w rozgrywkach. Wynikają one 

zarówno z wahania formy będącego skutkiem słabnącego na przestrzeni czasu 

potencjału sportowego zespołu i w związku z tym słabych wyników sportowych 

w porównaniu z minionym okresem, jak również z sentymentem do gwiazd 

z przeszłości
11

, w przypadku których podziwianie gry było bodźcem mobilizu-

jącym fanów do podróżowania.  

                                                      
10 Tamże, s. 29. 

11 M. Andrzejewski, Roman Korynt, legenda gdańskiej Lechii, Wydawnictwo Marpress, 

Gdańsk 2004, s. 64. 
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W związku z sukcesami drużyny narodowej, rosnącą atrakcyjnością 

transmisji telewizyjnych z zawodów piłkarskich, a także w wyniku innych dzia-

łań popularyzujących futbol wśród najmłodszych, jak np. gry komputerowe, 

z czasem wiek rozpoczynania kibicowania będzie się obniżał, co w efekcie do-

prowadzi do sytuacji, w której znacząca większość podróżujących kibiców po-

niżej 18. roku życia będzie zaliczana do grupy o najdłuższym stażu kibicowa-

nia.  

Ubogie doświadczenie wyjazdowe najmłodszych turystów sportowych 

związane jest z obiektywnymi możliwościami podróżowania wynikającymi 

z liczby atrakcyjnych meczów wyjazdowych na przełomie ostatnich trzydziestu 

lat. Od czasu turnieju finałowego zorganizowanego w 1982 roku w Hiszpanii, 

w którym to uczestniczyła reprezentacja Polski, jedyna taka okazja nadarzyła 

się podczas finałów mundialu w Japonii i Korei, co jednak z punktu widzenia 

lokalizacji zawodów w znacznym stopniu ograniczyło możliwość uczestnictwa 

polskich kibiców, szczególnie tych najmłodszych. Podobną sytuację można 

zauważyć w odniesieniu do wyjazdów doświadczonych kibiców (przynależą-

cych do przedziału wiekowego pomiędzy 25. a 35. rokiem życia), przede 

wszystkim związanych z meczami drużyn klubowych, meczami drużyny naro-

dowej w ramach różnego rodzaju eliminacji, np. mistrzostw Europy lub świata, 

jak również meczami towarzyskimi. Po raz kolejny widać również związek 

pomiędzy uczestnictwem kibiców w turystyce sportowej a modą związaną 

z sukcesami drużyn piłkarskich. 

Kibice najstarsi przez długi okres kibicowania mieli możliwość uczestnic-

twa w wielu zawodach o różnym poziomie sportowym, odbywających się na 

różnych stadionach w różnych miejscach na całym świecie, jak również z udzia-

łem różnych drużyn. Doświadczenie zebrane w tym okresie daje im możliwość 

porównania (pod wieloma względami) podróży w celu uczestnictwa w widowi-

skach piłkarskich z punktu widzenia ich atrakcyjności. Na decyzje wyjazdowe 

kibiców powyżej 50. roku życia z pewnością ma wpływ postępująca industria-

lizacja i urbanizacja powodującą narastające zmęczenie człowieka, rozwój 

środków transportu
12

 usprawniający podróżowanie, walory infrastruktury 

turystycznej podnoszące atrakcyjność wyjazdu oraz polityka turystyczna 

                                                      
12 D. Rucińska, Istota zarządzania marketingowego działalnością transportową, w: Zarzą-

dzanie marketingowe działalnością transportową, red. D. Rucińska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 76. 
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promująca ruch turystyczny
13

. Problemem może być jednak staroświecki punkt 

widzenia wpływający na zróżnicowanie oczekiwań, które dla kibiców młod-

szych nie będą miały żadnego znaczenia. Dlatego też osoby o największym 

doświadczeniu w kibicowaniu powinny być traktowane jako odrębny segment 

na rynku turystyki sportowej, wymagający specyficznego podejścia marketin-

gowego. 

Równie ważną cechą mającą wpływ na decyzje kibiców w zakresie wyjaz-

dów na mecze piłkarskie oraz w oparciu o założenia teoretyczne
14

 określającą 

ich przynależność społeczną w ramach populacji fanów futbolu jest wykształ-

cenie. Istotność tej cechy, zgodnie z nurtami obowiązującymi w literaturze
15

 

z zakresu edukacji kulturalnej, daje się zauważyć w sytuacjach, gdy, oprócz 

czynników o charakterze emocjonalnym związanych z widowiskiem piłkar-

skim, pojawiają się determinanty decyzyjne wymagające oceny z punktu posia-

danej wiedzy w zakresie historii, kultury lub przyrody oraz świadomość istnie-

nia wartości związanych z podróżą wykraczających poza aspekt sportowy. Po-

ziom wykształcenia odgrywa dużą rolę podczas wyboru destynacji, gdy uwa-

runkowania sportowe związane z odbywającymi się tam meczem są mniej istot-

ne.  

Na bazie przeprowadzonych pomiarów
16

 można zauważyć, że na przekór 

stereotypom określającym populację kibiców piłkarskich jako osoby wywodzą-

ce się przede wszystkim z biednych rodzin robotniczych, gdzie wykształcenie 

znajduje się na niskim poziomie (przewaga uczniów – wykształcenie podsta-

wowe 19%, zasadnicze zawodowe 40%, młodzi pracownicy 24%)
17

, znacząca 

                                                      
13 S.A. Bąk, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Centrum 

Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s. 199.  

14 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, za: E.J. McCarthy, Basic Marketing, 

A managerial approach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 183; B. Marci-

szewska, Marketing usług rekreacyjno-sportowych, Wydawnictwo COS RCMSKFiS, Warszawa 
1997, s. 68.  

15  B. Suchodolski, Wprowadzenie w problematykę konferencji, w: Edukacja kulturalna 

a egzystencja człowieka, red. B. Suchodolski B, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1986, s. 7; 

D. Jankowski, Wprowadzenie, w: red. D. Jankowski, Edukacja kulturalna i aktywność artystycz-
na, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 14–15.  

16 P. Wojdakowski, Determinanty uczestnictwa turystów sportowych w wyjazdowych me-
czach piłki nożnej, niepublikowana rozprawa doktorska, Częstochowa 2011, s. 149. 

17 T. Górecki, Patologia młodzieżowej podkultury kibiców sportowych, w: „Kultury Fi-

zyczna” 1989, nr 9–10, RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, War-
szawa 1989, s. 29. 



272 Piotr Wojdakowski, Tomasz Taraszkiewicz, Zbigniew Ossowski  

 

większość, co można zauważyć także w innych badaniach (wykształcenie śred-

nie posiada 71,56% populacji kibiców)
18

 to fani z wykształceniem co najmniej 

średnim. Sytuacja ta jest skutkiem globalnie podnoszącego się poziomu wy-

kształcenia wynikającego z upowszechniania się oświaty i zmian w sferze 

obyczajów, co powoduje wzrost poziomu kulturalnego społeczeństwa, rozbu-

dzenie potrzeb poznawczych oraz rozwój świadomości społeczeństwa. Z dru-

giej strony na podstawie definiowanych w literaturze
19

 zależności pomiędzy 

wykształceniem a poziomem dochodu można przypuszczać, że część kibiców 

reprezentujących poziom podstawowy po prostu rezygnuje z podróży ze wzglę-

dów ekonomicznych. 

Teoretycznie najlepiej przygotowana merytorycznie do podróżowania 

w celu realizacji hobby związanego z kibicowaniem w ramach piłki nożnej 

wydaje się podgrupa kibiców z wykształceniem wyższym. Dla nich kibicowanie 

to nie tylko widowiska sportowe, ale pewien styl życia pozwalający na posze-

rzanie horyzontów w wielu innych dziedzinach, jak choćby poznawanie kultury 

innych narodów lub odkrywanie uroków przyrodniczych innych krajów. Stąd 

pasja, która trwa bez względu na zmieniające się wyniki sportowe ulubionych 

drużyn. 

Nie należy jednak zapominać o czynniku wspomagającym proces decy-

zyjny wybierających się w podróż kibiców, jakim jest definiowana w teorii
20

 

„wiedza indywidualna” zależna od zdobytego przez turystów sportowych do-

świadczenia, ich przekonań, systemu wartości i preferencji, a nawet intuicji. 

Istotność jego wpływu na postawy kibiców piłkarskich wzrasta wraz z liczbą 

wyjazdów związanych z uczestnictwem tych fanów w widowiskach piłkarskich.  

Chęć zwiedzenia zabytków kultury znajdujących się w pobliżu stadionów, 

na których rozgrywane są zawody, szansa poznania zwyczajów ludności za-

mieszkującej obszary, na których organizowane są widowiska, jak również 

                                                      
18 D. Żytko-Sitkiewicz, Motywy uczestnictwa w widowisku sportowym, w: „Wychowanie 

Fizyczne i Sport” 1993, nr 2, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 

1993, s. 55. 

19
 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 1996, s. 25. 

20 B. Marciszewska, Kreowanie wiedzy warunkiem racjonalnego wykorzystania potencjału 

turystycznego Pomorza, w: red. B. Marciszewska, S. Miecznikowski, Usługi a rozwój gospodar-

czo-społeczny, Materiały z konferencji naukowej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2004, s. 28–29. 
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możliwość skorzystania z uroków środowiska naturalnego w celu rekreacji 

i wypoczynku, to komponenty produktu turystycznego, które nabierają znacze-

nia dzięki świadomości podróżujących kibiców wynikającej przede wszystkim 

ze zdobytego wykształcenia i posiadanej wiedzy.  

Wpływ poziomu wykształcenia na decyzje o uczestnictwie w turystyce 

sportowej z podobnych przyczyn zauważalny jest również w przypadku kibi-

ców z wykształceniem średnim ogólnym kierujących się przede wszystkim 

modą oraz reagujących na działania organizatorów turystyki, które mają na celu 

kreowanie tej formy spędzania czasu wolnego. Prowadzona polityka tury-

styczna powoduje, że podgrupy kibiców z wykształceniem średnim skupiające 

osoby wyjeżdżające po raz pierwszy lub mające za sobą od trzech do pięciu 

wyjazdów, pod względem liczebności nie odbiegają znacząco od grupy najbar-

dziej doświadczonych kibiców. Mimo to niewielkie różnice w zakresie aktyw-

ności turystycznej przedstawicieli grup o różnym poziomie wykształcenia nie 

powinny przesądzać o pomijaniu tego aspektu podczas określania grup docelo-

wych kibiców piłkarskich w celu dostosowywania do ich oczekiwań oferty pro-

duktów turystycznych. 

Kolejną z cech mających wpływ na postawy kibiców piłkarskich uczestni-

czących w meczach wyjazdowych, którą uwzględniono podczas definiowania 

profili turystów sportowych, było miejsce zamieszkania respondentów. Na 

podstawie dotychczas prowadzonych badań empirycznych stwierdzono, że kibi-

cowanie ma charakter wybitnie miejski, o czym świadczy chociażby proporcja 

zaprezentowana w opracowaniu T. Góreckiego,
21

 gdzie mieszkańcy miast, 

w których mają siedziby uwielbiane przez nich kluby piłkarskie, stanowią aż 

77,2% populacji fanów, podczas gdy mieszkańcy wsi to jedynie 1,7% zbioro-

wości. Jest to efektem większej częstotliwości i atrakcyjności odbywających się 

zawodów, szczególnie w miastach powyżej liczących 200 tys. mieszkańców, 

w których liczba najbardziej doświadczonych widzów meczów piłkarskich 

przekracza 70%. 

Można przypuszczać, że reprezentanci miejscowości o najmniejszej liczbie 

mieszkańców to ludzie, którzy pod wpływem mody niedawno zdecydowali się 

odwiedzić stadion piłkarski lub wręcz przypadkiem, nie kierując się pasją futbo-

lową, zdecydowali się na wyjazd w celu poznania specyfiki turystyki sportowej. 

                                                      
21 T. Górecki, Patologia młodzieżowej podkultury kibiców sportowych, w: „Kultury Fi-

zyczna” 1989, nr 9–10, RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, War-
szawa 1989, s. 29. 
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Interesująca zależność występuje natomiast w przypadku wpływu miejsca 

zamieszkania turystów sportowych na liczbę odbytych podróży z zamiarem 

kibicowania podczas imprez piłkarskich. Można wnioskować, że miejsce za-

mieszkania nie ma wpływu na decyzje kibiców dotyczące uczestnictwa w tury-

styce sportowej. Należy jednak pamiętać, że podróże, które uznawane są za 

interesujące i warte podjęcia również z tego powodu, że skutecznie je zaadre-

sowano jako produkt o określonej marce turystycznej, w „sposób bezpośredni 

kształtują lojalność klientów wobec niej”
22

. Zatem jest to potwierdzenie opisy-

wanej w literaturze
23

 zależności dotyczącej wyjazdów na mecze drużyn klubo-

wych, polegającej na tym, że miejsce zamieszkania jest w wielu przypadkach 

czynnikiem decydującym o podjęciu aktywności turystycznej pod wpływem 

istniejącej tradycji. 

Podczas profilowania turystów sportowych zdecydowano się również 

uwzględnić wybrane cechy demograficzne charakteryzujące gospodarstwa do-

mowe, z których wywodzą się respondenci. „Udział w turystyce poszczegól-

nych osób zależy bowiem ostatecznie od decyzji konsumpcyjnych, które zapa-

dają w ramach określonych gospodarstw domowych”
24

.  

Jednym z najważniejszych czynników determinujących decyzje o podej-

mowaniu aktywności turystycznej przez uczestników pomiaru, a jednocześnie 

ściśle związanym z funkcjonowaniem rodzin, do których przynależą, jest po-

ziom dochodu. Waga tej determinanty jest niezwykle istotna pod względem 

zdolności nabywczych prowadzonego gospodarstwa domowego, w tym również 

środków, jakie mogą być przeznaczane na podróże w celach kibicowania pod-

czas imprez piłkarskich, bez względu na rolę, jaką podróżujący kibic pełni 

w ramach rodziny. W każdym bowiem przypadku, bez względu na to, czy zain-

teresowany wyjazdem jest głównym żywicielem rodziny, czy też nie generuje 

żadnych dochodów, w budżecie prowadzonego gospodarstwa domowego wy-

datki związane z podróżowaniem przeważnie stanowią znaczne obciążenie. 

Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych, przy 

                                                      
22 A. Panasiuk, Poszukiwanie markowych produktów turystycznych województwa zachod-

niopomorskiego, w: Zeszyty Naukowe 383, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2005, s. 138. 

23 C. Pennant, Congratulations, you have just met ICF, John Blake Publishing Ltd., Trolsen 

communicate, London 2009, s. 16–17. 

24 R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 

Warszawa 2004, s. 126. 
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uwzględnieniu wciąż zauważalnych dysproporcji pomiędzy Polską a Europą 

Zachodnią na poziomie zarobkowania i obowiązujących cen. 

Porównując wpływ analizowanych cech demograficznych i geograficz-

nych na postawy kibiców decydujących się uczestniczyć w wyjazdowych me-

czach piłki nożnej, można stwierdzić, że możliwości finansowe są jednym 

z najważniejszych czynników wpływającym na takie decyzje. W literaturze
25

 

zależność ta pozwala określić dochód jako podstawowe kryterium identyfikacji 

grup społecznych w ramach segmentacji rynku turystyki sportowej. Kibice pił-

karscy uczestniczący w turystyce sportowej to przeważnie reprezentanci gospo-

darstw domowych, w których poziom dochodów na członka rodziny nie prze-

kracza 1000 zł, czyli nie można ich zaliczyć do osób zamożnych. Świadczy to 

o ogromnym zaangażowaniu i jednocześnie determinacji kibicujących, gdyż – 

pomimo że wiąże się to przeważnie z ponoszeniem znacznych kosztów, a hie-

rarchia potrzeb rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego spycha uczestnic-

two w kulturze w czasie wolnym na dalszy plan
26

 – podejmują oni wyzwanie 

związane nie tylko z kibicowaniem, ale również z uczestnictwem w turystyce 

sportowej.  

Istotność poziomu dochodu, jakim dysponują gospodarstwa domowe, wy-

stępuje w przypadku zaangażowania fanów futbolu w kibicowanie podczas 

meczów oglądanych przez nich „na żywo”, a tym bardziej uczestnictwo w tury-

styce sportowej. Podstawową przyczyną wysokich kosztów uczestnictwa 

w widowiskach sportowych jest wysoka atrakcyjność zawodów, a co się z tym 

wiąże – wzrost zainteresowania kibiców wpływający na zwiększenie popytu na 

oferty transportowe i pobytowe oraz bilety uprawniające do wejścia na obiekt 

sportowy. Naturalnym następstwem takich reakcji kibiców piłkarskich są pod-

wyżki cen pożądanych usług. Czynniki te wpływają na generowanie większych 

kosztów uczestnictwa w meczach dla miłośników piłki nożnej, ale też w wielu 

przypadkach powodują rezygnację reprezentantów gospodarstw uboższych 

z możliwości oglądania zawodów „na żywo”.  

                                                      
25 M. Grzesiowski, Strategie marketingowe, w: red. R Krupski, Strategie marketingowe, 

Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1998, s. 140; L. Rudnicki za: G.R. Foxall, Consumer 

Behaviour. A practical guide, Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa 2000, s. 179; B. Marciszewska, Marketing usług rekreacyjno-sportowych, 
Wydawnictwo COS RCMSKFiS, Warszawa 1997, s. 68.  

26 B. Marciszewska, Participants in free-time sport recreation activities: Comparison of 

Gdańsk Region, Poland and Guildford, United Kingdom, w: Leisure, time and space: meanings 
and values in people’s lives, red. Sh. Scarton, LSA Publication N.57, UK, s. 177–191.  
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Największe wydatki dla kibiców piłkarskich wiążą się oczywiście z ich 

uczestnictwem w zawodach poza miejscem zamieszkania. Dlatego też związek 

poziomu dochodu gospodarstw domowych reprezentowanych przez fanów z ich 

aktywnością turystyczną ma największe znaczenie z punktu widzenia procesu 

decyzyjnego w zakresie uczestnictwa kibiców piłkarskich w meczach wyjazdo-

wych. Na podstawie badań
27

 można stwierdzić, że finanse wywierają najwięk-

szy wpływ na postawy kibiców należących do gospodarstw średniozamożnych 

– o dochodzie pomiędzy 3001 a 4000 zł. 

Turyści sportowi reprezentujący tę grupę gospodarstw domowych mogą 

pozwolić sobie na znaczące wydatki, lecz związane z podróżowaniem nieregu-

larnym. Wybierają oni mecze najbardziej atrakcyjne, choć kosztowne, rezygnu-

jąc jednocześnie z uczestnictwa w wyjazdach o mniejszej atrakcyjności generu-

jących koszty w mniejszym zakresie.  

Mniejsze obciążenie dotyczy gospodarstw jednoosobowych, dla których 

dochód oscyluje wokół 2001–3000 zł, co świadczy o posiadaniu przez kibiców 

wolnych środków finansowych ze względu na nieznaczne obciążenie gospodar-

stwa innymi kosztami jego funkcjonowania. W przypadku rodzin liczniejszych 

reprezentujący je fani futbolu – kosztem rezygnacji z innych, uznanych za mniej 

istotne wydatków, jak np. wyjazd wypoczynkowy na urlop lub zakup sprzętu 

gospodarstwa domowego wyższej jakości – decydują się na podejmowanie 

aktywności turystycznej o specyfice sportowej. Taka postawa świadczy przede 

wszystkim o fanatycznej pasji w zakresie kibicowania określonym drużynom.  

W sytuacji gospodarstw domowych o najwyższym dochodzie kwestia wy-

datków związanych z wyjazdami na mecze piłkarskie przeważnie nie stanowi 

obciążenia, co umożliwia udział kibicom w widowiskach najwyższej rangi bez 

względu na koszty. Brak ograniczeń finansowych umożliwia również części 

najbardziej zaangażowanych miłośników futbolu regularne podróżowanie na 

wszystkie mecze ulubionej drużyny, bez względu na ich atrakcyjność.  

Przedstawione zależności pomiędzy dochodem gospodarstw domowych 

a uczestnictwem ich reprezentantów w turystyce sportowej potwierdzają zatem 

wpływ tej determinanty na definiowane w literaturze
28

 decyzje ogólne gospo-

darstw domowych, przesądzające o uczestnictwie w turystyce poprzez wybór 

                                                      
27 P. Wojdakowski, Determinanty…, s. 220 

28
 T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych: uwarunkowania, prawi-

dłowości, przyszłość, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994, s. 30–31.  
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konkretnej formy turystyki oraz decyzje szczegółowe odnoszące się do wyboru 

konkretnych produktów turystycznych.  

Uwagi końcowe 

W wyniku procesu profilowania można określić, że typowy podróżujący 

kibic piłki nożnej to mężczyzna z wykształceniem średnim w wieku pomiędzy 

18. a 25. rokiem życia należący do społeczności zamieszkującej jedno z naj-

większych miast regionu (powyżej 200 tys. mieszkańców). Jest on przedstawi-

cielem trzy- lub czteroosobowego gospodarstwa domowego o całkowitym do-

chodzie miesięcznym pomiędzy 2000 a 3000 zł. Reprezentuje on grupę fanów 

futbolu pasjonujących się tą dyscypliną sportu od ponad 10 lat. Jego zaintere-

sowanie kibicowaniem wiążą się nie tylko z bogatym doświadczeniem wynika-

jącym z uczestnictwa w meczach piłki nożnej oglądanych „na żywo”, ale także 

z wielokrotnymi wyjazdami (ponad 20 podróży), których celem był udział 

w widowisku piłkarskim. 

Można zatem stwierdzić, że na podstawie analizy motywów postępowania 

kibiców piłki nożnej podejmujących aktywność turystyczną z zamiarem uczest-

nictwa w imprezach piłkarskich, przy uwzględnieniu ich cech osobowych, ist-

nieje możliwość ich sklasyfikowania jako turystów sportowych w ramach okre-

ślonego segmentu rynku turystycznego. 

PROFILING OF SPORT TOURISTS FOLLOWING THE 

TRAVELING FOOTBALL FANS' AS AN EXAMPLE 

Summary 

In the market process of the tourism industry, including the sports tourism, the ba-

sic requirement is to identify the most effective possible consumers, belonging to each 

of the identified market segments. Typology of potential consumers of tourism products 

is a prerequisite for the proper selection of target segments for each offer. Therefore, it 

becomes reasonable to develop profiles of potential participants in the sport tourism 

connected with football. They are according to their personal characteristics, which will 

facilitate creating and producing – in accordance with theoretical assumptions – design-

er sport and tourist product targeted at them. 

As a result of profiling, you can specify that a typical traveling football fan is 

a man with secondary education, aged between 18 and 25 years old, belonging to the 
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communities inhabiting one of the largest cities in the region (over 200 thousand inhabi-

tants). He is representative of three or four person household with a total monthly in-

come between 2000 and 3000 PLN. He has represented a group of passionate football 

fans who get excited about this discipline of sport for over 10 years. The source of his 

interest is connected not only with rich experience in participation in football matches 

watched "live" but also with multiple trips (over 20), the purpose of which was atten-

dance in a football event. 

Therefore, it can be concluded that based on analysis of the motives of football 

fans taking tourist activity with the intent to participate in football events, considering 

their personal characteristics, it is possible to classify them as sport tourists within 

a specific segment of the tourism market. 

Translated by Piotr Wojdakowski 
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ATRAKCYJNOŚĆ TANICH LINII LOTNICZYCH 

W ZASPOKAJANIU POPYTU NA POLSKIM RYNKU 

USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Wprowadzenie 

Rynek tanich linii lotniczych w Polsce ma skromny udział w całości rynku 

europejskiego, jednak w ostatnich latach został dostrzeżony z powodu imponu-

jącej dynamiki wzrostu, zwłaszcza od 1 maja 2004 roku, a więc po przystąpie-

niu Polski do Unii Europejskiej. Wzajemne otwarcie się krajów członkowskich 

przyczyniło się do powstania ogromnej wspólnej europejskiej przestrzeni tury-

stycznej. Polityka „otwartego nieba” wykreowała kategorię tzw. tanich prze-

woźników, którzy przełamali niemal monopolistyczne pozycje przewoźników 

nazywanych narodowymi, zwiększając zainteresowanie lotniczymi przewozami 

pasażerskimi
1
. 

Nagła ekspansja tanich przewoźników spowodowała drastyczny spadek 

cen biletów, zwiększając tym samym dostępność ekonomiczną usług lotniczych 

i generując duży popyt u nowych grup społecznych, które dotychczas z połą-

czeń lotniczych nie korzystały. Dzięki temu zwiększyła się mobilność polskiego 

społeczeństwa nie tylko w zakresie tzw. emigracji zarobkowych czy bizneso-

wych, ale także podróży turystycznych. 

                                                      
1 J. Wysokiński, Konkurencyjność na rynku transportu, „Rynek Podróży” 2007, nr 12, s. 5. 
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1. Transport lotniczy a turystyka 

W literaturze naukowej poświęconej turystyce już od dawna podkreśla się 

fakt, że transport odgrywa w tej dziedzinie ważną rolę, gdyż ułatwia podróżo-

wanie. Powszechnie uważa się go za kluczowy łącznik między popytem a poda-

żą na rynku usług turystycznych, albo inaczej – pomiędzy miejscami generują-

cymi i przyjmującymi ruch turystyczny
2
. 

W latach 70. minionego stulecia w pełni rozwinęło się lotnictwo cywilne, 

a dokonujące się w ostatnim czasie dynamiczne zmiany w rozkładzie ruchu 

turystycznego zostały opisane przez wiele modeli teoretycznych
3
. Rynek ten nie 

tylko rozwija się dynamicznie, ale także zmienia swoją strukturę podmiotowo-

segmentową, która ma ogromny wpływ na procesy konkurencji zarówno we-

wnątrz tego sektora, jak też na konkurencję międzygałęziową
4
. Radykalny 

zwrot w stronę deregulacji, liberalizacji i prywatyzacji, jaki nastąpił w polityce 

transportowej wielu państw zmienił warunki dostępu do świadczenia usług, 

a także wpłynął na wzrost mobilności lotniczej ludności na skutek większej 

dostępności przestrzennej usług lotniczych, a także, a może przede wszystkim, 

dostępności ekonomicznej wynikającej z nasilającej się konkurencji cenowej
5
. 

Zapoczątkowana w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych deregulacja 

transportu lotniczego przyniosła – obok pozytywnych skutków, takich jak: 

wzrost liczby przewoźników lotniczych – również „wojnę cenową” miedzy 

nimi, co przyczyniło się do upadku wielu linii (m.in. Pan American). 

                                                      
2  L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2008, s. 55. 

3 C.K. Campbell, An Approach to Research in Recreational Geography, B.C. Occasional 

Papers No. 7, Departament of Geography, University of British Columbia, Vancouver 1967, 

s. 85–90; N. Yokeno, The General Equilibrium System of ‘Space Economics’ for Tourism, Re-

ports for the Japan Academic Society of Tourism, nr 8, 1974, s. 38–44; T. Greer, G. Wall, Recr-

eational Hinterlands: A Theoretical and Empirical Analysis, w: Recreational Land Use in South-

ern Ontario, red. G. Wall, Department of Geography Publication, Series No. 14, University of 

Waterloo, Ontario 1979, s. 227–245. S.G. Britton, The Political Economy of Tourism in the Third 

World, „Annals of Tourism Research” 1982, nr 3(9), s. 31–58; J.O. Lundgren, The Tourist Fron-

tier of Nouveau Quebec: Functions and Regional Linkages, „Tourist Review” 1982, nr 2(37), 
s. 10–16. 

4 E. Marciszewska, Jakość w procesie kształtowania przewag konkurencyjnych na rynku 

lotniczym, w: Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regio-

nów, red. A. Panasiuk, M. Pluciński, Zeszyty Naukowe nr 491, Ekonomiczne problemy usług nr 
15, Szczecin 2008, s. 199. 

5 Tamże, s. 199. 
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Liberalizacja europejska powstawała na podstawie doświadczeń amery-

kańskich, kiedy skutki nieograniczonej konkurencji w USA były już widoczne. 

Stworzono system przepisów, które objęły najpierw przewozy międzynarodo-

we, a następnie kabotaż
6
. Decydujące akty legislacyjne Wspólnot Europejskich 

zostały ujęte w trzy pakiety liberalizacji przyjmowane w latach 1987
7
, 1990

8
 

i 1992
9
, obejmujące zastosowanie zasad konkurencji w transporcie lotniczym, 

dostęp do rynku przewozowego, ustalanie taryf oraz licencjonowanie przewoź-

ników lotniczych. Ich wprowadzanie było poprzedzone szeregiem aktów przy-

gotowawczych – najpierw ECAC
10

, później WE, a także ustaw deregulacyjnych 

w niektórych państwach członkowskich. Wprowadzono etapy przejściowe  

– pewne zabezpieczenia mające chronić słabszych partnerów oraz kontrolę 

i ograniczenia koncentracji przedsiębiorstw niestosowane w deregulacji amery-

kańskiej
11

. 

Konkurencję w tej branży powszechnie uznaje się za pożyteczną, bo zmu-

sza ona linie i porty lotnicze do poprawiania efektywności kosztowej, a tym 

samym obniżania cen i podnoszenia wydajności
12

, natomiast uzyskanie przewag 

konkurencyjnych na rynku usług lotniczych nigdy nie było tak trudne jak obec-

nie
13

. Na rynkach tych dostrzeżono klienta, jego potrzeby i skierowano doń 

ofertę usług bardzo zróżnicowanych, często niszowych, które zaspokajają jego 

potrzeby. Pojawienie się tzw. przewoźników niskobudżetowych (LCCs)
14

 po-

                                                      
6 Każdy przewoźnik wykonujący zarobkowy przewóz rzeczy lub osób jest uprawniony do 

wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium UE, o ile posiada licencję wspólnotową. 

7 Decyzja Rady 87/602/EWG z 14 grudnia 1987 r. w sprawie podziału między przewoźni-

ków lotniczych zdolności przewozów pasażerskich w zakresie regularnych usług lotniczych 

między państwami członkowskimi.  

8 Rozporządzenie Rady 2342/90 z 24 lipca 1990 r. w sprawie taryf lotniczych w regular-

nych służbach powietrznych między państwami członkowskimi. 

9 Rozporządzenie Rady 2407/92 z 23 lipca 1992 r. w sprawie licencjonowania przewoźni-

ków lotniczych. 

10 Ang. European Civil Aviation Conference – organizacja międzyrządowa zajmująca się 

współpracą w dziedzinie lotnictwa cywilnego w Europie. 

11 www.europa.eu/legislation_summaries, 20.09.2010. 

12  L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2008, s. 56. 

13 E. Marciszewska, Jakość w procesie…, s. 200. 

14 Ang. Low Costs Carriers. 
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zwoliło na wykreowanie trzeciego segmentu rynku lotniczego (w stosunku do 

istniejącego klasycznego podziału rynku na segment przewozów biznesowych 

i turystycznych), tzw. job journey – podróży związanych z pracą zarobkową za 

granicą
15

 oraz city-breaks, czyli krótkich podróży związanych z pobytem 

w miastach. 

LCCs to przedsiębiorstwa oferujące usługi przewozu lotniczego osób po 

relatywnie niższych cenach niż tzw. narodowe linie lotnicze. Jest to możliwe 

dzięki wyeliminowaniu wielu standardowych usług dla pasażerów. Pomysł ten 

– po raz pierwszy zastosowany w USA przez Pacific Southwest Airlines we 

wczesnych latach 50. – okazał się jednym z najlepszych w ostatnich dwudziestu 

latach rozwoju transportu lotniczego. Southwest Airlines, które rozpoczęły swo-

je usługi na początku lat 70., są obecnie największym przewoźnikiem LCCs 

w Ameryce Północnej i stały się modelem, na podstawie którego powstawały 

inne tanie linie lotnicze. LCCs obecnie stanowią 30% rynku w transporcie lotni-

czym w USA, 25% w Europie, a także czerpią zyski w Azji
16

. 

Do typowych praktyk stosowanych przez LCCs należą: 

– jedna klasa pasażerska; 

– jeden typ samolotów w celu redukcji kosztów utrzymania floty; 

– szybkie powtórne przygotowanie samolotu do lotu; 

– usługi point-to-point; 

– brak posiłku podczas lotu; 

– wykorzystanie pracowników do wielu ról; 

– internetowa odprawa pasażersko-bagażowa; 

– oferowane są tylko podstawowe usługi minimalizujące koszty. 

2. Tanie linie lotnicze w Polsce 

Rynek polski w sektorze przewozów lotniczych charakteryzowała w mo-

mencie pojawienia się tanich przewoźników wysoka wrażliwość cenowa popytu 

przy niskim poziomie dochodów osobistych ludności. Rynek ten oceniany był 

                                                      
15 E. Marciszewska, Jakość w procesie…, s. 199. 

16 C.R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie, Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John 

Wiley&Sons, Inc, USA 2011, s. 98. 
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jednak jako o dużym potencjale rozwoju wynikającym ze wzrostu zamożności 

Polaków i wzrostu gospodarczego w Polsce i Europie
17

. 

Pierwszą linią niskokosztową na polskim niebie była rodzima Air Polonia, 

która regularne loty rozpoczęła w dniu 8 grudnia 2003 roku rejsami krajowymi 

pomiędzy Warszawą a Wrocławiem i Gdańskiem; rejsy zagraniczne na londyń-

skie lotnisko Stansted od rozpoczęto 14 grudnia, wyprzedzając niejako wejście 

Polski do Unii Europejskiej i zwiększone zainteresowanie tym krajem innych 

przewoźników. Natomiast pierwszym zagranicznym tanim przewoźnikiem, 

który rozpoczął działalność od dnia 19 maja 2004 roku, był węgierski Wizzair. 

Miesiąc później słowacki przewoźnik Sky Europe zainaugurował loty z War-

szawy z terminalu Etiuda, zaadoptowanego na potrzeby LCC‟s, oraz z Krako-

wa, który później stał się główną bazą tych linii w Polsce. Zaczęły również latać 

niemiecki Air Berlin i austriacki Niki, oferując przeloty do Berlina czy Wiednia 

i dalej do wielu portów Europy południowo-zachodniej. Jednak działalność tych 

przewodników na polskim rynku miała charakter epizodyczny i zakończyła się 

w marcu 2005 roku. Pod koniec roku 2004 do Polski wkroczyła druga co do 

wielkości europejska tania linia – EasyJet, oferując przeloty z Warszawy 

i z Krakowa, poprzedzając pojawienie się w roku 2005 największego w Europie 

przewoźnika niskokosztowego, jakim jest Ryanair.  

Wejście na polski rynek tanich przewoźników spowodowało rewolucję 

w polskich przewozach pasażerskich. Mimo że usługi tego typu nie gwarantują 

pełnego komfortu, niedrogie linie lotnicze zdobyły ogromną liczbę pasażerów, 

także wśród biznesmenów i stały się poważną konkurencją dla firm autokaro-

wych i kolei
18

. 

W Polsce w roku 2010 operowały następujące tanie linie lotnicze
19

: 

– Wizzair Hungary Legikozlekedesi Kft z siedzibą na Węgrzech (w Ve-

sces) – z sześciu portów na terenie Polski Wizzair lata sezonowo, a re-

gularnie z Katowic i Gdańska do 18 miast (Barcelona, Cork, Doncaster, 

Dortmund, Eindhoven, Forli, Frankfurt, Kijów, Kolonia, Liverpool, Lu-

ton, Madryt, Malme, Mediolan, Oslo, Paryż, Rzym, Sztokholm), z War-

szawy do 19 miast (Sztokholm, Malme, Goteborg, Oslo, Glasgow, 

                                                      
17 J. Kubicka, Funkcjonowanie i rozwój korporacji wielonarodowych w wybranych sekto-

rach usługowych i produkcyjnych, WSB Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 2009, s. 103. 

18 Tamże, s. 106. 

19 www.ulc.gov.pl, 20.09.2010. 
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Doncaster, Liverpool, Cork, Londyn, Eindhoven, Dortmund, Bruksela, 

Paryż, Grenoble, Mediolan, Bolonia, Rzym, Madryt, Barcelona), z Po-

znania do 10 miast (Sztokholm, Oslo, Doncaster, Cork, Londyn, Dort-

mund, Paryż, Mediolan, Rzym, Barcelona), z Wrocławia do ośmiu 

miast (Oslo, Doncaster, Cork, Londyn, Eindhoven, Dortmund, Paryż, 

Bolonia), z Łodzi do dwóch miast (Sztokholm, Dortmund). Wizzair za-

jął drugie miejsce pod względem przewiezionych pasażerów z/do Polski 

(22,62% pasażerów)
20

; 

– Ryanair z siedzibą w Irlandii (w Dublinie) – z dziewięciu portów na te-

renie Polski lata regularnie: z Gdańska do 10 miast (Oslo, Edynburg, 

Leeds, Dublin, Birmingham, Bristol, Londyn, Barcelona, Alicante, 

Frankfurt, Brema), ze Szczecina do trzech miast (Londyn, Liverpool, 

Dublin), z Bydgoszczy do czterech miast (Dublin, Birmingham, Lon-

dyn, Dusseldorf), z Poznania do ośmiu miast (Edynburg, Liverpool, 

Dublin, Bristol, Londyn, Mediolan, Barcelona, Alicante), z Łodzi do 

sześciu miast (Edynburg, Liverpool, Dublin, East Midlands, Londyn, 

Mediolan), z Wrocławia do 17 miast (Oslo, Glasgow, Dublin, Shannon, 

Liverpool, East Midlands, Bristol, Londyn, Dusseldorf, Bruksela, 

Frankfurt, Mediolan, Alicante, Malaga, Barcelona, Bolonia, Rzym), 

z Katowic do trzech miast (Birmingham, Londyn, Dublin), z Krakowa 

do 24 miast (Sztokholm, Oslo, Edynburg, Leeds, Liverpool, Dublin, 

Birmingham, East Midlands, Londyn, Dusseldorf, Bruksela, Paryż, Me-

diolan, Madryt, Alicante, Malaga, Barcelona, Bolonia, Piza, Rzym, Ca-

gliari, Trapani, Malta) i z Rzeszowa do sześciu miast (Dublin, Birmin-

gham, Londyn, Bristol, East Midlands, Barcelona). Przewoźnik ten zajął 

trzecie miejsce pod względem przewiezionych pasażerów z/do Polski 

(21,50% pasażerów); 

– easyJet Airline Company Limited z siedzibą na lotnisku w Londynie 

(Luton) w Wielkiej Brytanii – w Polsce odbywa loty z Krakowa do: 

Belfastu, Bristolu, Dortmundu, Edynburga, Liverpoolu i Paryża
21

; 

– Jet2.com z siedzibą w Wielkiej Brytanii (na lotnisku Leeds Bradford) – 

w Polsce odbywa loty z Krakowa do Newcastle
22

; 

                                                      
20 www.wizzair.com, 12.10.2010. 

21 www.easyjet.com, 15.10.2010. 

22 www.jet2.com, 15.10.2010. 
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– Aer Lingus z siedzibą w Irlandii (w Dublinie) – w Polsce odbywa loty 

z Warszawy i Krakowa do Dublina i Nowego Jorku
23

; 

– BMIBaby z siedzibą w Wielkiej Brytanii (w East Midlands) – w Polsce 

odbywa loty z Krakowa do Birmingham
24

; 

– Transavia.com z siedzibą w Holandii (w Amsterdamie) – w Polsce od-

bywa loty z Krakowa do Paryża
25

; 

– Germanwings z siedzibą w Niemczech (w Kolonii) – w Polsce odbywa-

ją loty z Krakowa do: Ankary, Barcelony, Berlina, Drezna, Hanoweru, 

Izmiru, Lipska, Stuttgardu, Wiednia i Zurychu
26

; 

– Air Berlin GmbH&Co z siedzibą w Niemczech (w Berlinie) – w Polsce 

latają z Krakowa do Berlina
27

; 

– Norwegian Air Shuttle ASA z siedzibą w Fornebu w Norwegii – w Pol-

sce odbywa loty z Gdańska i Szczecina do Oslo oraz z Warszawy i Kra-

kowa do Bergen, Oslo i Stavanger
28

; 

– Blue1 z siedzibą w Finlandii (w Vantaa) – w Polsce odbywa loty z War-

szawy do Helsinek
29

; 

– Iceland Express z siedzibą w Islandii (w Reykjaviku) – w Polsce latają 

z Krakowa i Warszawy do Reykjaviku
30

; 

– Air Nostrum z siedzibą w Hiszpanii (w Walencji) – w Polsce odbywa 

loty z Krakowa do Madrytu
31

; 

– Meridiana z siedzibą na Sardynii (w Olbii) – w Polsce latają z Krakowa 

do Turynu
32

. 

W segmencie tanich linii lotniczych zdecydowana przewaga w podaży, 

utrzymująca się przez ostatnie pięć lat, należała do kierunków brytyjskich 

                                                      
23www.aerlingus.com, 15.10.2010. 

24 www.bmibaby.com, 15.10.2010. 

25 www.transavia.com, 15.10.2010. 

26www.germanwings.com, 15.10.2010. 

27www.airberlin.com, 15.10.2010. 

28 www.norwegian.no, 15.10.2010. 

29 www.blue1.com, 15.10.2010. 

30 www.icelandexpress.com, 15.10.2010. 

31 www.airnostrum.es, 15.10.2010. 

32 www.meridiana.com, 15.10.2010. 
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(19%) i irlandzkich (18%). Było to nieco ponad 37% ogólnej liczby rejsów. 

Podobnie jak w poprzednich latach zróżnicowane było znaczenie oferty linii 

niskokosztowych w całości podaży na poszczególnych kierunkach. Tanie linie 

utrzymały monopol (100% udziałów) na połączenia z Polski do Irlandii oraz 

bardzo wysokie udziały w przypadku Norwegii (92%) i Wielkiej Brytanii 

(86%). Do rekordowego poziomu w roku 2010 wzrosła liczba LCC‟s na kie-

runku hiszpańskim (19%), włoskim (11%) oraz francuskim (5%), choć na tym 

ostatnim daje się zauważyć 2% spadek w stosunku do roku 2005 (rysunek 1). 

 

Rys. 1. Udział procentowy rejsów oferowanych przez LCC‟s tygodniowo z Polski 

według krajów 

Źródło: opracowanie własne. 

Co ciekawe, w roku 2010 w stosunku do roku poprzedniego odnotowano 

14% spadek udziałów w rynku na kierunkach szwedzkich. Jest to tym bardziej 

zdumiewające, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że to w większości kraje 

skandynawskie, czyli Norwegia, Finlandia czy właśnie Szwecja, nie wprowa-

dziły obostrzeń dotyczących pracy dla nowo przyjętych członków UE. Biorąc 
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pod uwagę również wysokość zarobków oraz dobre warunki socjalne, należy 

zauważyć, że legalna praca w Szwecji może być o wiele bardziej korzystna dla 

Polaków niż w innych krajach wspólnoty. 

Struktura podaży w segmencie tanich przewoźników pokazuje, że coraz 

silniej zaznacza się model duopolu. W roku 2010 udział Wizzair i Ryanair 

przekroczył poziom 85%, zwiększając się o ponad 15% w stosunku do roku 

2009 i spychając tym samym na margines pozostałych przewoźników LCC‟s. 

Zdecydowanie słabnie pozycja Norwegian (3%) i easyJet (2%), a udziały pozo-

stałych nie przekraczają 3% (rysunek 2). 

 

Rys. 2. Udział procentowy poszczególnych przewoźników w segmencie LCC‟s  

w 2010 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ULS, marzec 2011. 

Przy wciąż zwiększających się opłatach lotniskowych, podatkach i kosz-

tach ekologicznych procesy te mogą sprzyjać intensyfikacji i dalszemu pogłę-

bianiu się monopolistycznych tendencji na rynku linii lotniczych. 
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3. Wakacyjne kierunki przelotów linii lotniczych Wizzair i Ryanair 

w latach 2005–2010 

Analiza połączeń oferowanych przez tanie linie lotnicze Wizzair i Ryanair 

pozwala na ukazanie dynamiki zmian, jakie nastąpiły w ostatnim czasie w pre-

ferencjach turystycznych podróżnych. Na podstawie zebranych informacji moż-

na było porównać liczbę połączeń, stopień zapełnienia rejsów przez pasażerów 

na poszczególnych kierunkach przelotów oraz ocenić wpływ globalnego kryzy-

su na transport lotniczy i prześledzić sezonowość tanich przewozów. 

Zebrany materiał źródłowy pochodzi z Portu Lotniczego Poznań – Ławica 

i dotyczy linii lotniczych Wizzair i Ryanair w okresie od roku 2005 do 2010. 

Poznański port lotniczy Poznań – Ławica w 2010 roku obsłużył 1 384 tys. 

pasażerów, z czego prawie 70% udziałów należało właśnie do tych dwóch 

przewoźników LCC‟s
33

. Tanie linie Wizzair zaoferowały swoim pasażerom 12 

kierunków, z czego osiem należało do typowych wyjazdów zarobkowych 

z dominacją połączeń brytyjskich i skandynawskich, natomiast cztery kierunki 

wakacyjne skupione były na destynacji włoskiej. Tanie linie Ryanair swoim 

podróżnym udostępniły w tym samym okresie 10 połączeń, z czego sześć to 

kierunki zarobkowe, gdzie zdecydowaną przewagę mają kierunki brytyjskie, 

natomiast cztery pozostałe kierunki wakacyjne oferowały głównie wyloty do 

miast hiszpańskich. 

Aby lepiej zobrazować dynamikę przewozów, rejsy obu linii podzielono 

na dwa kierunki: 

a) połączenia tradycyjnie uznawane za kierunki zarobkowe:  

– dla Wizzair były to: Londyn Luton (LTN), Glasgow Prestwick (PIK), 

Doncaster Sheffield (DSA), Cork (ORK), Oslo Torp Sandefjord (TRF), 

Stockholm Skavsta (NYO), Malmo Sturup (MMX), Dortmund (DTM); 

– dla Ryanair były to: Londyn Stansted (STN), Edynburg (EDI), Liver-

pool (LPL), East Midlands (EMA), Bristol (BRS), Dublin (DUB); 

b) połączenia tradycyjnie uznawane za kierunki wakacyjne:  

– dla Wizzair były to: Mediolan Orio Al Serio (BGY), Rzym Fiumicino 

(FCO), Burgas (BOJ), Paryż Beauvais (BVA); 

– dla Ryanair były to: Alicante (ALC), Reus Salou (REU), Girona 

Barcelona (GRO), Mediolan Orio Al Serio (BGY). 

                                                      
33 www.ulc.gov.pl, 20.09.2010. 
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Wśród kierunków wakacyjnych przewoźnika Wizzair dwa to kierunki ty-

powo sezonowe. Pierwsze to połączenie do/z Mediolanu (BGY) we Włoszech; 

linia zaoferowała czteromiesięczne przeloty na tej trasie, głownie dla amatorów 

śnieżnego szaleństwa. W pakiecie z miejscem można było nabyć ciekawą ofertę 

„Na narty samolotem”. Przewoźnik od stycznia do kwietnia 2009 roku prze-

wiózł 3 tys. pasażerów, a w roku następnym w okresie od marca do czerwca już 

5 tys., co może świadczyć o rosnącej popularności tego kierunku (rysunek 3). 

 

Rys. 3. Pasażerowie linii Wizzair odprawieni na trasie Poznań–Mediolan Orio Al. 

Serio, Włochy 

Źródło: opracowanie własne. 

Drugim sezonowym połączeniem oferowanym przez linie Wizzair był 

przelot do Burgas (BOJ) w Bułgarii. Tutaj przewoźnik skupił się na turystach 

wylatujących na letnie wakacje. Również czteromiesięczne przeloty od czerwca 

do września w roku 2009 i 2010 zakończyły się odpowiednio liczbą 4,4 tys. 

i 4,1 tys. odprawionych (rysunek 4). 
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Rys. 4. Pasażerowie odprawieni na trasie Poznań–Burgas, Bułgaria. 

Źródło: opracowanie własne. 

Połączenia do/z Rzymu (FCO) we Włoszech, otwarte w listopadzie 2007 

roku, przyniosło linii 71 tys. chętnych. Rok 2008 przewoźnik zamknął 21% 

udziałem w rynku, na co niewątpliwy wpływ miało zamknięcie połączenia 

w październiku i listopadzie z powodów operacyjnych. W kolejnym roku nastą-

pił wzrost udziałów do 38%, natomiast rok 2010 zakończył się 2% spadkiem. 

Na rysunku 5 można zauważyć sezonowy wzrost przewozów w sierpniu i wrze-

śniu, który przyczynił się do zwiększenia udziałów w rynku o 1,5%. Mogło to 

być spowodowane również wyjazdami pielgrzymkowymi, licznie w tym okresie 

organizowanymi przez biura podróży. 
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Rys. 5. Pasażerowie linii Wizzair odprawieni na trasie Poznań–Rzym Fiumicino,  

Włochy. 

Źródło: opracowanie własne. 

Połączenie do/z Paryża (BVA) we Francji jest najnowszym kierunkiem li-

nii Wizzair, który został otwarty w marcu 2010 roku. Od początku działalności 

przewoźnik obsłużył 22 tys. chętnych z widocznym wzrostem liczby odprawio-

nych pasażerów od lipca do września, które przyczyniło się do wzrostu przewo-

zów o 6% (rysunek 6). 

 

Rys. 6. Pasażerowie linii Wizzair odprawieni na trasie Poznań–Paryż Beauvais,  

Francja. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wśród kierunków wakacyjnych przewoźnika Ryanair największym powo-

dzeniem cieszy się najstarsze z nich do/z Girony (GRO) w pobliżu Barcelony, 

zainicjowane w październiku 2007 roku. Na tym kierunku linia przewiozła 100 

tys. osób, z 34% udziałem w przewozach w pierwszym roku, które były jedno-

cześnie jej najlepszym okresem. Rok kryzysowy zakończyła z 1% spadkiem 

przewozów i kontynuowała go w roku 2010, który zakończył się na poziomie 

29% udziału w rynku. Nie można stwierdzić silnych wahań sezonowych za 

wyjątkiem dużego spadku przewozów w czerwcu 2008 roku – z różnicą sięga-

jącą 1 tys. osób (rysunek 7). 

 

Rys. 7. Pasażerowie linii Ryanair odprawieni na trasie Poznań–Girona, Barcelona, 

Hiszpania 

Źródło: opracowanie własne. 

Połączenie do/z Reus (REU) w Hiszpanii jest nowszym sezonowym kie-

runkiem linii Ryanair, który został otwarty w czerwcu 2009 roku. Na tej trasie 

przewoźnik obsłużył 16 tys. chętnych z widocznym wzrostem liczby odprawio-

nych pasażerów od lipca do sierpnia, które przyczyniło się do wzrostu przewo-

zów o 6% (rysunek 8). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 2008 2009 2010



 Atrakcyjność tanich linii lotniczych w zaspokajaniu popytu… 295 

 

 

Rys. 8. Pasażerowie linii Ryanair odprawieni na trasie Poznań–Reus Salou, Hiszpania 

Źródło: opracowanie własne. 

Jeden z dwóch najnowszych kierunków do/z Alicante (ALC) w Hiszpanii 

został zainicjowany w maju 2010 roku i od razu uzyskał korzystne wyniki 

przewozowe w wysokości 16 tys. chętnych pasażerów z widocznym wzrostem 

liczby osób od lipca do sierpnia, które przyczyniło się do wzrostu przewozów 

o 4% (rysunek 9). 

Większym zainteresowaniem cieszyło się połączenie do/z Mediolanu 

(BGY) we Włoszech, otwarte również w maju 2010 roku, które do końca tegoż 

roku obsłużyło 23 tys. osób. W tym przypadku nie zaobserwowano wahań se-

zonowych; był to raczej jednostajny wzrost przewozów do listopada, z lekkim 

załamaniem się tego rynku w grudniu (rysunek 10). 
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Rys. 9. Pasażerowie linii Ryanair odprawieni na trasie Poznań–Alicante, Hiszpania 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rys. 10. Pasażerowie linii Ryanair odprawieni na trasie Poznań-Mediolan Orio AlSerio, 

Włochy 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Sezonowość podróży 

Przeprowadzona analiza sezonowości pasażerskich wylotów linii lotni-

czych Wizzair i Ryanair z poznańskiego lotniska potwierdza fakt, że w przy-

padku tak specyficznego rynku, jakim są tanie usługi transportowe, sezonowość 

ujawnia się przez cały rok. Nawet ogólnoświatowy kryzys czy zakłócenia 

w przewozach spowodowane pyłami wulkanicznymi nie wpłynęły znacząco na 

wielkości przewozowe. Decydujący wpływ na taki stan rzeczy mają pasażero-

wie kierunków zarobkowych oraz niespotykana dotąd dynamika przemian, 

zwłaszcza w obszarze turystyczno-podróżniczych doświadczeń związanych 

z chęcią poznawania świata. Dodatkowo pomocne stają się typowe formy łago-

dzenia negatywnych skutków sezonowości turystycznej, a więc przedsezonowe 

i posezonowe obniżki cen, które tani przewoźnicy opanowali do perfekcji. 

Jednak krzywa sezonowa odprawionych pasażerów obu linii (jak wynika 

z danych zobrazowanych na rysunku 11) wskazuje, że natężenie wyjazdów 

pasażerów na kierunkach wakacyjnych zarówno linii lotniczej Wizzair, jak 

i Ryanair jest zwiększone w okresie od maja do września dla linii Wizzair oraz 

od maja do października dla linii Ryanair. 

 

Rys. 11. Sezonowość przewozów tanich linii lotniczych Wizzair i Ryanair z uwzględ-

nieniem kierunków wakacyjnych w latach 2005–2010 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uwagi końcowe 

Sukces tak homogenicznych rynków, jakimi są produkty turystyczne ta-

nich linii lotniczych, wiąże się z poszukiwaniem ciekawej i odpowiednio trafio-

nej niszy przewozowej, zwłaszcza, że – jak wynika z analizy danych – zjawisko 

sezonowości w przypadku linii Wizzair i Ryanair ujawnia się przez cały rok. 

Ważne staje się więc odpowiednie dostosowanie do ciągle zmieniającej się dy-

namiki potrzeb, zachowań i postaw jej uczestników, które, jak pokazują prefe-

rowane kierunki podróży pasażerów obu przewoźników, są do siebie bardzo 

zbliżone. 

LCC‟s w Polsce zdynamizowały rozwój portów regionalnych, wcześniej 

pozostających w głębokim cieniu Warszawy. Nastąpiły intensywne zmiany 

w siatce połączeń lotniczych, które miały charakter zarówno ilościowy (liczba 

połączeń), jak i przestrzenny (nowe kierunki). Choć połączenia cechowała mała 

stabilność, a niektóre miały zaledwie epizodyczną rolę, co było wynikiem ma-

łego popytu na dane kierunki, wzrosło zainteresowanie podróżami lotniczymi 

i tym samym szeroko rozumiana aktywizacja regionów. 

Dynamiczny rozwój tanich linii lotniczych to również dynamiczna konku-

rencja – walka o pozyskanie klienta, którego niezmiernie trudno jest sobie zjed-

nać, a jednocześnie niezwykle szybko można go utracić. Podróżowanie należy 

bowiem do tych dziedzin aktywności człowieka, która jest bardzo mocno po-

wiązana z wszelkimi trendami występującymi na świecie. Globalne zmiany 

dotyczące upodobań, udogodnień czy motywacji, mają poważny wpływ na jego 

strukturę i przyczyniają się do weryfikacji dotychczasowych modeli przewozo-

wych. W przeszłości to podaż zawsze kreowała popyt na usługi lotnicze. Zmia-

ny społeczno-gospodarcze i ekonomiczne dokonujące się przez ostatnie dziesię-

ciolecie w Polsce spowodowały odwrócenie tej sytuacji. W obecnym świecie to 

pasażer jest kreatorem ruchu turystycznego. Tani przewoźnik powinien dosto-

sować się do jego upodobań, gdyż od tego będzie zależało funkcjonowanie tych 

linii na rynku przewozów lotniczych. 
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THE ATTRACTIVENESS OF LOW-COST AIRLINES ON THE 

POLISH TOURIST SERVICES MARKET 

Summary 

This article aims to identify the changes that have taken place in the Polish market 

of transport services after the entry of budget airlines. It also presents the dynamics of 

quantitative (number of flight connections), spatial and seasonal pattern in the flights 

network offered by Wizzair and Ryanair, the two major low-cost airlines in Poland. 

Research was carried out at Poznań Airport Ławica and concern the holiday tourist 

destinations between years 2005-2010. The results clearly indicate the preferences of 

tourists in the directions of travel and flight season, which in effect create the supply of 

budget airlines. 

Translated by Matylda Awedyk 

 





 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

EDYTA PIJET-MIGOŃ 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

SIEĆ POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH JAKO EFEKT ZMIAN 

POPYTU NA PODRÓŻE LOTNICZE W POLSCE PO 

AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Wprowadzenie 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związane z tym konsekwencje 

natury politycznej, gospodarczej i społecznej miały swoje odzwierciedlenie 

w zmianach rynku transportu lotniczego. Polska zobowiązana została do libera-

lizacji rynku transportu lotniczego, co wiązało się ze zmianą prawa lotniczego. 

Jednym z ważniejszych etapów liberalizacji polskiego rynku było podpisanie 

Umowy o Wspólnym Europejskim Obszarze Lotniczym
1
. W ten sposób Polska 

przystąpiła do porozumienia o pełnej liberalizacji transportu lotniczego pomię-

dzy krajami Unii Europejskiej, nowymi państwami kandydującymi razem 

z Polską do UE, a także Islandią i Norwegią. Na mocy porozumienia każdy 

przewoźnik lotniczy zarejestrowany i posiadający koncesję w jednym z państw 

sygnatariuszy mógł uruchomić dowolne połączenia do i z Polski z dowolną 

częstotliwością i za dowolną cenę
2
. Takie same prawa otrzymali przewoźnicy 

zarejestrowani w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami, podobnie jak na innych 

                                                      
1 Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Ruciński Fundacja Rozwoju Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006. 

2 Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, red. M. Re-

kowski Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011. 
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wcześniej zliberalizowanych rynkach, w Polsce w bardzo krótkim czasie doszło 

do zwiększenia liczby przewoźników i liczby oferowanych kierunków. Szcze-

gólnie dynamicznie rosła oferta przewoźników niskokosztowych, którzy bardzo 

szybko docenili potencjał polskiego rynku.  

Oprócz znaczącego spadku cen biletów lotniczych na wzrost popytu na 

podróże lotnicze wpłynęło stopniowe otwieranie rynków pracy dla obywateli 

Polski, zwłaszcza przez kraje położone dalej od Polski, do których podróże 

drogą lądową lub morską są uciążliwe. Kolejnym ułatwieniem w podróżowaniu 

było przystąpienie Polski do strefy Schengen (przejścia lądowe od 21.12.2007 

roku, przejścia lotnicze od 30.03.2008 roku).  

Celem artykułu jest pokazanie, jak zmieniła się sieć połączeń lotniczych 

z polskich portów po przystąpieniu Polski do UE, jakie były główne kierunki 

nowych połączeń i próba odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie były one 

odzwierciedleniem zmian popytu na podróże lotnicze. 

1. Wzrost liczby podróżujących drogą lotniczą 

Bezpośrednio po przystąpieniu do Unii Europejskiej (w latach 2004–2007) 

liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego bardzo szybko rosła. 

W roku 2004 wzrost liczby pasażerów w stosunku do roku poprzedniego wy-

niósł 24,07%. W kolejnych latach liczba pasażerów zwiększała się jeszcze 

szybciej – o ponad 30% (rok 2005 – 30,18%, rok 2006 – 33,58%). W tym sa-

mym okresie w krajach zachodnioeuropejskich nastąpił wzrost liczby pasaże-

rów na poziomie tylko 6%
3
. W 2007 roku ruch pasażerski w Polsce wzrósł 

o 24,44% i wyniósł 19 mln 117 tys.
4
. Zmniejszenie dynamiki wzrostu zaobser-

wowano w roku 2008, kiedy liczba pasażerów wzrosła o 8,02%. W 2008 roku 

po raz pierwszy w historii polskiego lotnictwa liczba pasażerów przekroczyła 

20 mln (dokładnie 20 650 290 osób). W ciągu pięciu lat liczba pasażerów ob-

służonych w polskich portach wzrosła niemal trzykrotnie.  

                                                      

3 T. Dziedzic, Rynek lotniczy 2007, Instytut Turystyki, „Wiadomości Turystyczne”, War-

szawa 2007; A. Graham, Trends and Characteristic of Leisure Travel Demand w: Aviation and 
Tourism, red. A. Graham, A. Papatheodorou, P. Forsyth, Ashgate, Aldershot 2008, s. 21–33. 

4 Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl, 14.11.2011. 
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Dynamiczny wzrost przewozów dotyczył jednak wyłącznie ruchu między-

narodowego, ruch krajowy pozostał prawie na niezmienionym poziomie 

 – w roku 2003 wyniósł 832 665, a w 2008 – 944 457 pasażerów. Natomiast 

w przypadku podróży międzynarodowych szczególnie szybko rosła liczba pasa-

żerów linii niskokosztowych (rysunek 1). W roku 2004 pasażerowie linii nisko-

kosztowych stanowili 14% ogólnej liczby pasażerów korzystających z połączeń 

rozkładowych, w roku 2005 – 31,37%, a w 2007 roku ich udział przekroczył 

50%. W roku 2008 liczba pasażerów linii niskokosztowych wyniosła ponad 

9 mln 397 tys., co stanowiło 52,74% ogółu pasażerów obsłużonych w polskich 

lotniskach w ruchu regularnym. 

 

Rys. 1. Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach w latach 2003–2009 

z uwzględnieniem podziału na pasażerów linii tradycyjnych, niskokosztowych 

i połączeń czarterowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

W 2009 roku po raz pierwszy od wielu lat ruch pasażerski w Polsce 

zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego (o 8,25%). Poprzednio taką 

sytuację odnotowano w roku 1991. Było to związane ze spowolnieniem gospo-

darczym w Polsce, kryzysem ekonomicznym w wielu państwach europejskich 

i amerykańskich oraz wynikającym z niego kolejnym kryzysem w światowym 

lotnictwie. Spadek wielkości ruchu potwierdził po raz kolejny bardzo silną za-
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leżność pomiędzy sytuacją ekonomiczną, wielkością przychodów a liczbą po-

dróży lotniczych podejmowanych zarówno w celach typowo biznesowych, jak 

i turystycznych
5
.  

Wzrost liczby pasażerów w latach 2004–2008 nie był rozłożony równo-

miernie we wszystkich portach. Dynamika wzrostu liczby pasażerów była 

znacznie wyższa w portach regionalnych niż w porcie centralnym dla Polski – 

Warszawie. W roku 2003 liczba pasażerów odprawionych na warszawskim 

lotnisku stanowiła 73% ogółu pasażerów korzystających z polskich portów, 

w kolejnych latach systematycznie malała, a w roku 2007 po raz pierwszy spa-

dła poniżej 50% (rysunek 2). W kolejnych latach pozycja warszawskiego lotni-

ska nadal słabła. W 2008 roku porty regionalne obsłużyły 54% ogółu pasaże-

rów, a w roku 2009 – 56%.  

 

Rys. 2. Wzrost udziału portów regionalnych w ogólnej strukturze przewozów pasażer-

skich w Polsce w latach 2000–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

W latach 2004–2007 szczególnie dynamicznie zaczęły się rozwijać porty 

lotnicze w Krakowie i Katowicach. W roku 2003 udział Krakowa w rynku 

przewozów pasażerskich stanowił 8% (593 tys. pasażerów), w roku 2005 – 14% 

(1,56 mln), a w roku 2007 – 16% (3 mln 42 tys.). Katowice zajmujące w latach 

2000–2003 piąte miejsce wśród regionalnych portów, przesunęły się w roku 

2004 na miejsce trzecie – po Warszawie i Krakowie, wyprzedzając Gdańsk, 

Wrocław i Poznań. W roku 2003 lotnisko w Pyrzowicach obsłużyło 258 tys. 

osób, a w roku 2005 liczba pasażerów przekroczyła milion, co stanowiło 9% 

udziału w rynku przewozów w Polsce. W kolejnych latach pozycja Katowic 

                                                      
5  P. Hanlon, Global Airlines. Competition in Transnational Industry, Elsevier, Oxford 

2007. 
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umacniała się, osiągając w roku 2008 12% udziału w rynku. Znacząco zmieniła 

się również pozycja lotniska w Katowicach w rankingu lotnisk europejskich. 

W roku 2003 Katowice-Pyrzowice zajmowały 208. miejsce pod względem licz-

by przewiezionych pasażerów, zaś w roku 2004 przesunęły się na pozycję 161.  

W 2003 roku sześć portów regionalnych oferowało regularne połączenia 

międzynarodowe, a po akcesji do UE ze wszystkich pozostałych portów (z wy-

jątkiem Zielonej Góry) uruchomiono regularne przewozy międzynarodowe 

i nawet lotniska, które wcześniej były mało popularne, w 2006 roku odnotowały 

ruch na poziomie powyżej 100 tys. pasażerów. Do tak znacznego rozwoju por-

tów regionalnych niewątpliwie przyczyniły się linie niskokosztowe preferujące 

(zgodnie ze swoją strategią) znacznie tańsze i mniej zatłoczone porty regional-

ne, których zarządy zabiegają o nowe połączenia lotnicze
6
.  

2. Zmiany sieci połączeń 

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej tylko lotnisko w War-

szawie miało rozbudowaną sieć połączeń z prawie wszystkimi stolicami i głów-

nymi miastami Europy. Większość tych połączeń funkcjonowało na bazie poro-

zumień bilateralnych i było obsługiwanych zarówno przez PLL LOT, jak 

i przewoźnika zarejestrowanego w kraju, do którego były realizowane połącze-

nia, najczęściej tzw. przewoźnika flagowego. Poprzez połączenia dolotowe do 

głównych europejskich portów przesiadkowych port lotniczy Warszawa Okęcie 

uczestniczył w sieciach wszystkich trzech aliansów globalnych. Sytuacja wy-

glądała zupełnie odmiennie w przypadku porów regionalnych. W roku 2003 

sześć portów regionalnych posiadało połączenia z zagranicznymi portami, które 

pełniły funkcje węzłów przesiadkowych. Były to głównie lotniska – huby alian-

su Star (Frankfurt, Kopenhaga, Düsseldorf, Wiedeń). Pięć portów regionalnych 

posiadało połączenia z Frankfurtem (Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań 

i Wrocław), cztery z Kopenhagą (Gdańsk, Poznań, Szczecin i Wrocław), dwa 

z Düsseldorfem (Katowice, Poznań) i Wiedniem (Kraków i Poznań) oraz Wro-

cław posiadał połączenia do Monachium. Tylko Kraków uczestniczył w sieci 

połączeń innych aliansów globalnych – aliansu Sky Team (poprzez połączenia 

                                                      
6 R. Doganis, The Airline Business, Routledge, London-New York 2006. 
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Czech Airlines do Pragi i linii Alitalia do Mediolanu) oraz aliansu Oneworld 

(poprzez połączenia British Airways do Londynu). 

W pierwszych latach po przystąpieniu Polski do UE sieć połączeń z punk-

tami przesiadkowymi nie zmieniła się znacząco, chociaż wyraźnie wzrosła licz-

ba połączeń z portami przesiadkowymi Lufthansy, zwłaszcza z Monachium. 

Najwięcej połączeń z portami przesiadkowymi aliansu Star oferowały porty 

regionalne w roku 2008, w tym najwięcej do Monachium (123 w tygodniu). 

Zmniejszyła się natomiast liczba połączeń z portów regionalnych do Warszawy 

– głównego portu przesiadkowego PLL LOT – w roku 2007 wynosiła ona 271 

połączeń w tygodniu, w roku 2008 – 248 połączeń, a w roku 2009 – 217 połą-

czeń, co wskazuje na malejącą rolę Okęcia jako punktu przesiadkowego dla 

pasażerów podróżujących do i z polskich portów regionalnych i zwiększenie 

popytu na podróże przez inne – zagraniczne punkty przesiadkowe.  

W przeciwieństwie do rozbudowanych możliwości korzystania z węzłów 

przesiadkowych aliansu Star, linie należące do innych aliansów nie dążyły 

(mimo możliwości, jakie dawało im nowe prawo lotnicze) do otwierania no-

wych połączeń z polskich portów regionalnych, oceniając najprawdopodobniej 

ich potencjał jako zbyt mały w stosunku do opłacalności obsługi takich połą-

czeń. W latach 2007–2008 zwiększyła się jedynie sieć połączeń z lotniskami 

aliansu oneworld. Oprócz Krakowa w sieci tej znalazły się Gdańsk (w wyniku 

uruchomienia połączenia liniami Finnair do Helsinek) i Poznań – w wyniku 

otwarcia połączenia British Airways do Londynu Gatwick. Dodatkowo Kraków 

zyskał połączenia do Madrytu (liniami Iberia) oraz Budapesztu (liniami Malév). 

Tylko część tych połączeń nadal funkcjonowała w roku 2009. Silna konkuren-

cja ze strony innych przewoźników, zwłaszcza niskokosztowych, i dodatkowo 

trudny dla branży lotniczej rok 2009 spowodowały, że przewoźnicy podjęli 

decyzję o zawieszeniu części tych połączeń, jak w przypadku British Airways, 

które zlikwidowało połączenia na trasie Poznań–Londyn Gatwick, a w później-

szym czasie zawiesiło połączenia Kraków–Londyn Gatwick. 

Po przystąpieniu Polski do UE rozwinęła się sieć połączeń o charakterze 

„z punktu do punktu” – typowych dla przewoźników niskokosztowych. Wraz 

z rozpoczęciem przez te przedsiębiorstwa lotniczej działalności w Polsce 

zwiększyła się zarówno liczba miast mających bezpośrednie połączenia z Pol-

ską, jak i częstotliwość połączeń w tygodniu. Nowe połączenia były odpowie-

dzią przewoźników na przewidywany i faktyczny wzrost popytu na podróże 

w związku ze zmianami gospodarczymi, a zwłaszcza otwarciem rynków pracy 
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dla Polaków przez państwa Europy Zachodniej. Znacznie niższe ceny biletów 

lotniczych oferowane przez przedsiębiorstwa niskokosztowe niż ceny biletów 

u tradycyjnych przewoźników lotniczych wpływały na wybór transportu lotni-

czego jako preferowanego środka transportu, zwłaszcza na odległość powyżej 

800 km oraz przyczyniały się do zwiększenia częstotliwości podejmowanych 

podróży lotniczych
7
. Podróżowanie drogą lotniczą zatraciło swój elitarny cha-

rakter i również w Polsce przestało być traktowane jako ekskluzywna forma 

transportu, kojarzona głównie z ruchem biznesowym, zwłaszcza w obrębie Eu-

ropy. 

Z przemianami o charakterze gospodarczym, ekonomicznym i prawnym 

powiązane były przemiany o charakterze społecznym i kulturowym. Wzrost 

mobilności społeczeństwa polskiego, podejmowanie pracy nie tylko zagranicą, 

ale również w międzynarodowych korporacjach, wyjazdy do rodzin, odwiedzi-

ny znajomych czy wzrost zainteresowania wyjazdami typowo turystycznymi 

generowały wzrost popytu na podróżowanie drogą lotniczą
8
. Nie bez znaczenia 

było również wykorzystywanie nowych połączeń w ramach rozwoju turystyki 

przyjazdowej do Polski, głównie w ramach turystyki krótkoterminowej typu 

City Breaks
9
. Szacuje się, że w przypadku popularnych miast pod względem 

turystycznym, takich jak: Kraków, Gdańsk czy Wrocław, obcokrajowcy stano-

wili około 30% ogółu pasażerów na tych trasach
10

.  

Wszystkie te tendencje mają swoje odzwierciedlenie w popularności po-

szczególnych kierunków połączeń. Od początku uczestnictwa Polski w struktu-

rach UE szczególnie szybko rozwijała się sieć połączeń z portami brytyjskimi 

                                                      
7 M. Brons, E. Pels, P. Nijkamp, P. Rietveld, Price elasticities of demand for passenger air 

travel: a meta-analysis, „Journal of Air Travel Management” 2002, nr 8, s. 165–175; A. Graham, 

N. Dennis, Airport traffic and financial performance: a UK and Ireland case study, „Journal of 
Transport Geography” 2007, nr 15, s. 161–171. 

8 K. Burrell, Going steerage on Ryanair: culture of migrant air travel between Poland and 

the UK, „Journal of Transport Geography” 2010, nr 19, s. 1023–1030. 

9 E. Pijet-Migoń, Zmiany rynku pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce jako czynnik 

rozwoju turystyki w: Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, Studia nad turysty-

ką, Prace ekonomiczne i społeczne, red. W. Kurek, R. Pawlusiński, IGiGP, Uniwersytet Jagiel-

loński, Kraków 2007, s. 151–157; Ł. Olipra, Szacowanie wpływu stymulowanego transportu 

lotniczego na gospodarkę regionu w sektorze turystyki (przykład Krakowa i Regionu Małopol-

skiego), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług 

nr 52, s. 519–534. 

10 W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w roku 2005, 
Instytut Turystyki, Warszawa. 
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i irlandzkimi (tabela 1), co było głównie związane z migracjami zarobkowymi 

Polaków (tabela 2). Połączenia na Wyspy Brytyjskie zdecydowanie dominowa-

ły nad pozostałymi kierunkami – w roku 2005 linie niskokosztowe w sezonie 

letnim oferowały 85 połączeń do Wielkiej Brytanii, rok późnej – 215 połączeń, 

a w roku 2008 – 349 rejsów w tygodniu (rysunek 3). W przypadku połączeń do 

Irlandii wzrost był równie widoczny, i tak w roku 2005 linie niskokosztowe 

oferowały siedem rejsów w tygodniu do portów irlandzkich, w roku 2006 – 49, 

a w roku 2007 – 99 rejsów. W kolejnych latach odnotowano spadek liczby po-

łączeń, co było odzwierciedleniem kryzysu ekonomicznego w Europie Zachod-

niej, szczególnie odczuwalnego w Irlandii, a także rezultatem silnej, a czasem 

wręcz wyniszczającej konkurencji na najbardziej popularnych trasach. W roku 

2007 na trasie Warszawa–Londyn przewozy oferowało pięciu przewoźników, 

w tym dwóch tradycyjnych (LOT i British Airways) oraz trzech niskokoszto-

wych (Easy Jet, Wizzair i Centralwings); trasę Kraków–Londyn obsługiwały 

linie British Airways, Centralwings, Easy Jet i Ryanair, a trasę Kraków–Dublin 

– linie Sky Europe, Aer Lingus i Ryanair.  

Tabela 1 

 Liczba rejsów w tygodniu oferowanych z Polski przez linie niskokosztowe w latach 

2005–2009 według krajów  

Państwo Liczba rejsów w tygodniu w sezonie letnim: 

2005 2006 2007 2008 2009 

Wielka Brytania 84 215 261 349 266 

Niemcy 69 100 75 82 80 

Irlandia 7 49 99 74 60 

Norwegia 11 16 27 51 40 

Włochy 32 53 58 49 33 

Szwecja 9 26 33 46 38 

Hiszpania 9 24 12 15 23 

Francja 21 21 23 28 19 

Belgia 4 9 9 9 9 

Grecja 3 23 16 11 7 

Dania 12 0 7 10 3 

Węgry 17 0 0 0 0 

Uwzględniono kraje posiadające powyżej pięć połączeń tygodniowo.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów lotów, dane za lata 2005 i 2006 na 

podstawie T. Dziedzic, Rynek lotniczy 2006, Instytut Turystyki, „Wiadomości 

Turystyczne”, Warszawa 2006, s. 28.  
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Tabela 2 

Emigracja z Polski na pobyt czasowy (tys. osób) – stan na koniec roku 

Państwo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Wielka Brytania 150 340 580 690 650 555 

Niemcy 385 430 450 490 490 415 

Irlandia 15 76 120 200 180 140 

Holandia  23 43 55 98 108 84 

Włochy 59 70 85 87 88 85 

Hiszpania 26 37 44 80 83 84 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, za: 

C. Kowanda, Teraz Niemcy!, „Polityka” 2011, nr 13(2800), s. 42–44. 

W analizowanym okresie zmieniła się nie tylko liczba połączeń pomiędzy 

Polską a Wielką Brytanią i Irlandią, ale znacząco zmienił się cały układ sieci 

(rysunek 4). W roku 2003 regularne połączenia do Londynu i Manchesteru ofe-

rowane były tylko z portów: Warszawa Okęcie i Kraków Balice (tylko Londyn 

Gatwick), natomiast w roku 2005 już sześć polskich portów oferowało połącze-

nia z Londynem.  

W roku 2007 liczba ta wzrosła do dziesięciu, a ogólna liczba destynacji 

brytyjskich, z których realizowane są połączenia lotnicze z Polską wzrosła do 

14 (Bournemouth, Belfast, Birmingham, Bristol, Coventry, Doncaster – Shef-

field, Edynburg, East Midlands, Leeds – Bradford, Londyn Stansted, Luton 

i Gatwick, Liverpool, Manchester, Newcastle, Glasgow Prestwick), a w przy-

padku Irlandii do trzech (Dublin, Shannon, Cork). W latach 2007–2008 sieć 

połączeń pomiędzy Polską a Wyspami Brytyjskimi uległa zagęszczeniu. Otwie-

rano nowe połączenia nie tylko z największych polskich portów regionalnych 

do największych portów brytyjskich, ale również z mniejszych polskich portów 

regionalnych do średniej wielkości portów regionalnych na Wyspach Brytyj-

skich. Przykładem takich połączeń są trasy Bydgoszcz–Liverpool, Rzeszów–

Bristol, Łódź–East Midlands. Połączenia liniami niskokosztowymi przyczyniły 

się do zaostrzenia konkurencji międzygałęziowej w transporcie, zwłaszcza po-

między transportem lotniczym a międzynarodowym transportem autokaro-
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wym
11

. W roku 2009 w okresie kryzysu ekonomicznego na Wyspach Brytyj-

skich zostały zawieszone połączenia do Bournemouth, Coventry i Newcastle. 

 

Uwzględniono państwa, do których realizowano co najmniej pięć rejsów w tygodniu. 

Rys. 3. Główne kierunki (kraje) połączeń liniami niskokosztowymi z polskich portów 

lotniczych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów lotów. 

                                                      
11 J. Bojczuk, Wpływ tanich przewoźników lotniczych na rynek autokarowy między Polską 

a Wielką Brytanią, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. XIV, 2007, s. 87–105. 



 Sieć połączeń lotniczych jako efekt zmian popytu na podróże lotnicze w Polsce 311 

 

 

Rys. 4. Rozwój sieci połączeń lotniczych między Polską a Wielką Brytanią i Irlandią 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów lotów. 
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W stosunku do roku 2005 znacząco zwiększyła się również liczba połą-

czeń z Niemcami, Norwegią i Szwecją. Do portów niemieckich największą 

liczbę połączeń zanotowano w 2006 roku (100 połączeń w tygodniu), natomiast 

do państw skandynawskich w roku 2008 (51 połączeń do Norwegii i 46 do 

Szwecji). Wiele połączeń niskokosztowych uruchomiono do portów włoskich  

– w roku 2005 ich liczba wynosiła 32 w tygodniu, a w roku 2007 wzrosła do 57. 

W kolejnych dwóch latach nastąpił spadek połączeń do 49 (2008 r.) i 33 (2009 

r.). Dużą niestabilnością cechowała się liczba połączeń do Hiszpanii i Grecji, 

osiągając maksymalne wartości w roku 2006 (odpowiednio 24 i 23). 

Charakterystyczną cechą sieci połączeń linii niskokosztowych jest wyraź-

ne ograniczenie do państw tzw. starej Unii Europejskiej i państw ściśle z nimi 

współpracujących, jak np. Norwegia. Praktycznie nie rozwinęła się sieć połą-

czeń do nowych państw unijnych, co może świadczyć o tym, że nie zwiększył 

się popyt na podróże do tych państw, a równocześnie niektóre z nich są na tyle 

blisko położone, że konkurencja z innymi środkami transportu byłaby zbyt du-

ża.  

Uwagi końcowe 

Na wzrost lub spadek popytu na transport lotniczy wpływ ma wiele czyn-

ników. Jednym z kluczowych jest jego dostępność, w tym także dostępność 

cenowa. Liberalizacja transportu lotniczego w Polsce umożliwiła wejście na 

polski rynek przewoźników niskokosztowych, których niewątpliwą zasługą jest 

zdynamizowanie rozwoju transportu lotniczego na polskim rynku. Linie te ofe-

rując znacznie niższe ceny biletów lotniczych, zachęciły do podróżowania oso-

by, które wcześniej z tej formy nie korzystały, ale również przyczyniły się do 

obniżki cen przez przewoźników tradycyjnych. Oferując połączenia z lotnisk 

regionalnych, wpłynęły również na zwiększenie zainteresowania rozpoczyna-

niem podróży z najbliższego lotniska, zwłaszcza w przypadku często podejmo-

wanych podróży w obrębie Europy.  

W bardzo krótkim czasie została rozbudowana sieć połączeń do miast bry-

tyjskich i irlandzkich. Prawie wszystkie polskie porty regionalne (z wyjątkiem 

Zielonej Góry) zyskały połączenia do Londynu. Znacząco została rozbudowana 

sieć połączeń do miast w Niemczech i południowej Skandynawii. 

Zwiększenie podaży – liczby połączeń pomiędzy polskimi portami a mia-

stami położonymi w różnych regionach UE – stało się także szansą dla rozwoju 
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turystyki przyjazdowej, zwłaszcza krótkoterminowej, ale również przyczyniło 

się do zwiększenia spójności transportowej różnych regionów UE.  

Analiza zmian sieci połączeń może dostarczyć wielu informacji na temat 

zmian popytu na poszczególne kierunki, ale również może wskazywać, na któ-

rych trasach była największa konkurencja, często wręcz wyniszczająca i w osta-

teczności zmuszająca niektórych przewoźników do wycofania się z obsługi 

danego połączenia ze względu na zbyt niską rentowność.  

AIRLINE NETWORK AS AN INDICATOR OF CHANGING 

DEMAND FOR AIR TRAVEL AFTER POLISH ACCESSION 

TO THE EUROPEAN UNION 

Summary 

Following the accession of Poland to the European Union and liberalization of 

aviation market the number of people travelling by air has rapidly increased. In five 

years (2004-2008) a three-fold growth has been observed. In 2008 more than 20 million 

passengers were served by Polish airports. An increase in mobility of the Polish society 

was basically conditioned by two factors. First, a few countries opened their labor mar-

kets immediately after Poland gained EU-membership, causing migrations. Second, low 

cost carriers began operating to/from Polish airports and by offering much lower fares 

than legacy carriers, stimulated demand for air travel. In effect, the airline network has 

changed. Nearly all regional airports now have international connections, being served 

mainly by low cost airlines. Initially, the most popular destinations were those in Great 

Britain, Ireland and Germany. At a later stage, they were joined by southern Scandina-

vian and Italian cities. 

Translated by Edyta Pijet-Migoń 

 





 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

JUSTYNA CIEPLIK 

IZABELA GRUSZKA 

TOMASZ SMOLARSKI 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

BAZA NOCLEGOWA WROCŁAWIA 

A ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI NOCLEGOWE 

W TRAKCIE MISTRZOSTW EUROPY EURO 2012 

Wprowadzenie 

Wielkie imprezy stanowią jeden z głównych czynników rozwoju współ-

czesnej turystyki. Są one elementem walki konkurencyjnej, składnikiem pro-

duktu turystycznego danej destynacji, przynoszą zwykle duże korzyści promo-

cyjne oraz ekonomiczne. W tej grupie szczególną rolę odgrywają wydarzenia 

sportowe stanowiące istotny czynnik w rozwoju turystyki. Na tle pozostałych 

typów wydarzeń wielkie imprezy sportowe, takie jak.: letnie i zimowe igrzyska 

olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w piłce nożnej charakte-

ryzują się masowością uczestnictwa, stosunkowo długim czasem trwania oraz 

dużym zainteresowaniem medialnym i promocyjnym
1
.  

Decyzja o wyborze Polski i Ukrainy na gospodarzy Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej w 2012 roku została podjęta przez Komitet Wykonawczy Euro-

pejskich Związków Piłkarskich (UEFA) w kwietniu 2007 roku. Dla wielu po-

                                                      
1 W. Alejziak, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na global-

nym rynku turystycznym, w: Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globali-
zacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008. 
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wierzenie organizacji EURO 2012 krajom o relatywnie niskim poziomie rozwo-

ju gospodarczego było dużym zaskoczeniem
2
. Niektórzy badacze uważają, że 

była to decyzja polityczna, która miała na celu integrację Ukrainy ze społeczno-

ścią Unii Europejskiej
3
. W ostatnich latach widoczny jest jednak trend przy-

znawania prawa organizacji wielkich wydarzeń sportowych regionom słabiej 

rozwiniętym, czego przykładami mogą być: EURO 2004 w Portugalii, Igrzyska 

Olimpijskie w 2008 w Chinach czy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 

2010 w Republice Południowej Afryki.  

Organizacja wydarzenia takiej rangi może być dla państw, regionów 

i miast gospodarzy szansą na osiągnięcie znacznych korzyści. Dyskusyjną 

sprawą są zyski ekonomiczne (często wysokie), jakie są oczekiwane w związku 

z organizacją masowych wydarzeń sportowych. Istnieje wiele przykładów 

świadczących o tym, że prognozowane przed wielkim wydarzeniem duże zyski 

są często przeszacowane i celowo powiększane przez propagatorów organizacji 

danego wydarzenia
4
. Zyski oczekiwane podczas Mistrzostw Świata w Piłce 

Nożnej w 1994 w Stanach Zjednoczonych szacowano na 4 miliardy dolarów, 

tymczasem straty miast gospodarzy imprezy w rzeczywistości wyniosły od 5,5 

do 9,3 miliardów dolarów
5
. Wielu autorów zauważa fakt, że organizacja dużych 

imprez sportowych ma niewielki wpływ na gospodarkę kraju, szczególnie 

w kontekście długoterminowym
6
.  

                                                      
2 Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski, red. J. Borowski, Warszawa2010 

3 B. Despiney, W. Karpa, Estimating Economic Regional Effect of Euro 2012, documents 

de Travail du Centre d‟Economie de la Sorbonne, Paris 2010, s. 2 

4 D. Whitson, J. Horne, Underestimated costs and overestimated benefits? Comparing the 

outcomes of sport mega-events in Canada and Japan, w: „The Sociological Review” 2006, nr 

54(2), s. 73–89; J.G. Owen, Estimating the cost and benefit of hosting Olympic games: What can 
Beijing expect from its 2008 games?, w: „The industrial Geographer” 2005, nr 3(1), s. 2–18. 

5 R Blade., V. Matheson, The Quest for the Cup: Assessing the Economic Impact of the 
Word Cup, „Regional Studies” 2004, nr 38(4), s. 431–352. 

6 O.R. Spilling, Beyond intermezzo? On the long-term industrial impacts of mega-events – 

the case of Lillehamer 1994, w: “Festival Management & Event Tourism” 1998, nr 5, s. 101–122; 

E. Sterken, Growth Impact of Major Sporting Events, w: “European Sport Management Quarter-

ly” 2006., 6(4), s. 375–389; V. Tilley, Scary economics of the mega event, w: „Business Day”, 

8 sierpnia 2006; www.businessday.co.za/PrintFriendly.aspx?ID=BD4A194528.; E. Kasimati, 

P. Dawson, Assessing the Impact of the 2004 Olympic Games on the Greek Economy: A Small 
Macroeconometric Model, „Economic Modelling” 2009. Vol. 26. 139–146. 
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Niezaprzeczalnie jednak jedną z najważniejszych korzyści płynącą z orga-

nizacji mega-eventów jest promocja oraz wzrost rozpoznawalności i zaintere-

sowania turystów zagranicznych krajem i miastami organizującymi imprezę. 

Drugą, nie mniej ważną korzyścią może stać się rozwój infrastruktury tury-

stycznej, sportowej oraz komunikacyjnej, istotny szczególnie w przypadku kra-

jów słabiej rozwiniętych.  

1. Cel badań 

Celem artykułu jest ukazanie potencjału recepcyjnego Wrocławia jako 

miasta gospodarza Mistrzostw Europy EURO 2012 w roku 2008 oraz zmian 

w wielkości i strukturze bazy noclegowej dokonanych w latach 2009–2010 na 

tle zapotrzebowania na usługi noclegowe w trakcie trwania finałowego turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.  

2. Obszar i metody badań 

Wrocław jako jedno z ośmiu głównych centrów krajoznawczych Polski
7
 

jest od lat celem wycieczek i podróży turystów polskich i zagranicznych. Jest to 

także ważny ośrodek przemysłowy, usługowy i naukowy, miejsce licznych 

konferencji, imprez targowych i kulturalnych. Ze względu na swoje położenie 

geograficzne w stosunku do europejskich obszarów aktywności miasto to zali-

czane jest także do ważnych europejskich centrów biznesowych. 

Materiał badawczy do niniejszej pracy stanowią: 

– dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oparte na sprawoz-

daniach o wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwate-

rowania KT-1 oraz KT-1a w poszczególnych miesiącach roku (dla lipca 

formularz KT-1a); 

– informacje z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki na-

rodowej REGON (obiekty z sekcji I Działalność związana z zakwate-

rowaniem i usługami gastronomicznymi, dział 55 zakwaterowanie zare-

jestrowane we Wrocławiu); 

                                                      
7 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warsza-

wa 2008. 
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– dane z ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz ewidencji obiektów 

świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi 

prowadzonej przez Urząd Miasta Wrocławia. 

Badania przeprowadzono za pomocą następujących metod: analizy danych 

statystycznych, analizy tekstów źródłowych i dokumentów oraz wywiadu. Uzy-

skane informacje przedstawiono w postaci tabelarycznej i kartograficznej oraz 

opatrzono niezbędnym komentarzem.  

3. Zapotrzebowanie na usługi noclegowe we Wrocławiu w czasie trwania 

finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku 

Z punktu widzenia zapotrzebowania na usługi noclegowe w trakcie turnie-

ju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku niezwykle waż-

nym wydarzeniem było losowanie grup finałowych, które odbyło się 2 grudnia 

2011 roku w Kijowie. Losowanie to określiło terminarz rozgrywek i pozwoliło 

oszacować dokładniej oczekiwaną liczbę i kraj pochodzenia kibiców w mia-

stach – gospodarzach. We Wrocławiu odbędą się trzy mecze grupowe Mi-

strzostw, w których zagrają drużyny z grupy A, czyli: Polska, Czechy, Grecja 

i Rosja. Harmonogram spotkań jest następujący: w pierwszym dniu Turnieju – 

8 czerwca rozegrany zostanie mecz Rosja–Czechy, kolejno 12 czerwca – Gre-

cja–Czechy, a następnie 16 czerwca – Czechy–Polska. Reprezentacja Republiki 

Czeskiej rozegra w mieście wszystkie swoje mecze grupowe, a piłkarze na czas 

mistrzostw zamieszkają we wrocławskim hotelu Monopol. We Wrocławiu 

można zatem spodziewać się największej liczby kibiców z tego kraju, tym bar-

dziej, że województwo dolnośląskie graniczy z Czechami, a odległość z Pragi 

do Wrocławia wynosi jedynie 270 km. Organizatorzy przewidują, że do Wro-

cławia przybędzie 50–80 tys. czeskich kibiców na każdy mecz, a łączna ich 

liczba może wynieść 150–240 tys. podczas fazy grupowej. Połowa z nich bę-

dzie oglądała spotkania na stadionie, a pozostała część w strefie kibica umiesz-

czonej na wrocławskim Rynku. Wśród gości dopingujących drużynę czeską, 

szczególnie w czasie pierwszego meczu spodziewana jest duża grupa tzw. VIP 

– przedstawicieli władz oraz gwiazd sportu i sztuki. Przewiduje się, że wszyscy 

kibice z Czech przybędą do Wrocławia transportem naziemnym: wynajętymi 

autokarami, pociągami lub własnymi samochodami. Należy jednak podkreślić 



 Baza noclegowa Wrocławia a zapotrzebowanie na usługi noclegowe… 319 

 

fakt, że niewielka odległość Wrocławia od granicy oraz przewidywane wysokie 

ceny zakwaterowania w obiektach hotelarskich mogą sprawić, że duża część 

kibiców z Czech po każdym rozegranym meczu powróci do swojego kraju lub 

znajdzie nocleg poza miastem w rejonie Jeleniej Góry lub Wałbrzycha. We 

Wrocławiu można spodziewać się również licznej grupy kibiców z Rosji 

 – przewiduje przyjazd od 10 do 40 tys. kibiców z tego kraju. Szacuje się, że 

połowa kibiców z Rosji przybędzie transportem lotniczym, a połowa transpor-

tem naziemnym. W grudniu 2011 roku organizatorzy podali, że Port Lotniczy 

im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu przyjął rezerwację na cztery loty czarte-

rowe z Rosji. Oczekuje się, że kibice z tego kraju pozostaną we Wrocławiu 

przynajmniej jedna dobę i poniosą spore wydatki na noclegi i inne usługi. 

Prawdopodobnie najmniejsza liczba kibiców przybędzie do Wrocławia z Grecji; 

podaje się, że będzie to ok. 10–20 tys. kibiców w dniu meczowym
8
. 

Na kończącym rozgrywki grupowe grupy A meczu reprezentacji Polski 

i Czech spodziewana jest największa liczba kibiców. Biuro ds. EURO 2012 

przewiduje, że na ten mecz (kończący prawdopodobnie występy drużyny pol-

skiej w Mistrzostwach) do Wrocławia przybędzie ok. 100 tys. kibiców, z czego 

większość stanowić będą Polacy. Prognozuje się, że w tej grupie znajdzie się 

wielu gości VIP, tj.: delegaci UEFA, władze państwowe, reprezentanci sponso-

rów oraz gwiazdy rozrywki.  

Ważną grupę gości EURO 2012 będzie stanowić tzw. UEFA Family, czyli 

najważniejsi działacze federacji piłkarskich, sponsorzy oraz media. Wymagania 

UEFA odnośnie wymaganej liczby miejsc noclegowych we Wrocławiu zmie-

niały się kilkakrotnie w ciągu kilku lat, począwszy od okresu aplikacyjnego aż 

po rok 2010. Na stan obecny wymogi UEFA mówią o nieco ponad 2700 miej-

scach noclegowych w obiektach o standardzie hoteli 5-, 4- i 3-gwiazdkowych. 

Miasto spełnia te wymogi, jeśli chodzi o ogólną liczbę miejsc, nie posiada jed-

nak wymaganej liczby 1220 miejsc w hotelach 5-gwiazdkowych. Rozwiąza-

niem dla tej sytuacji może być zakontraktowanie dla UEFA Family obiektów 

znajdujących się poza miastem, położonych w odległości dwóch godzin jazdy 

samochodem od stadionu. Oznacza to, że w praktyce mogą być to obiekty poło-

                                                      
8 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z wykonanych działań dotyczą-

cych realizacji przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012 (czerwiec-grudzień 2011), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2012; 

www.bip.msit.gov.pl/portal/bip/126/864/Projekt_Sprawozdania_z_realizacji_przedsiewziec_Euro
_2012.html. 
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żone w całym województwie dolnośląskim, a także w województwie opolskim 

i części małopolskiego. Nie muszą być to tylko obiekty sklasyfikowane, a jedy-

nie o standardzie hoteli najwyższych kategorii, dlatego pod uwagę brane są 

pałace, zamki i obiekty konferencyjne. 

Jak już wspomniano powyżej, narodowa reprezentacja Republiki Czeskiej 

wybrała jako swoje centrum treningowo-pobytowe 5-gwiazdkowy luksusowy 

hotel Monopol położony w historycznym centrum Wrocławia. Goście z Czech 

przybędą do Wrocławia 1 czerwca i zostaną w nim na pewno do 16 czerwca, 

czyli do końca fazy grupowej mistrzostw
9
. Z informacji przekazanych przez 

organizatorów turnieju wynika, iż znany jest także jeden z dwóch hoteli transfe-

rowych, w którym drużyny rozgrywające spotkania we Wrocławiu będą odpo-

czywać przed meczami. Reprezentanci Polski wybrali 4-gwiazdkowy hotel Park 

Plaza znajdujący się przy ul. Drobnera. Mini headquarter, czyli mini kwaterę 

dla najwyższych oficjeli UEFA (delegatów i sędziów) stanowić będzie nato-

miast posiadający pięć gwiazdek hotel Radisson Blu zlokalizowany przy ul. 

Purkiniego.  

Dla kibiców, którzy przybędą w czasie trwania rozgrywek, w grudniu 

2011 roku ma zostać uruchomiona strona internetowa, na której znajdą się aktu-

alne informacje o wolnych miejscach noclegowych oraz będzie możliwość do-

konania rezerwacji. Oprócz stałej bazy noclegowej do dyspozycji kibiców przy-

gotowanych będzie dodatkowych kilka tysięcy miejsc w akademikach, stan-

cjach i niesprzedanych przez deweloperów pustych mieszkaniach, które będą 

wynajmowane na czas mistrzostw.  

4. Potencjał recepcyjny Wrocławia w latach 2008–2010 

Wrocław w porównaniu do innych miast tej samej grupy wielkościowej 

i o podobnych walorach przyciągających gości posiada znacznie od nich 

skromniejszą bazę noclegową. Szansę na poprawę tego stanu stanowią przygo-

towania miasta do organizacji meczów finałowych Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej w 2012 roku. Obecnie miasto staje przed olbrzymim wyzwaniem orga-

nizacji meczów piłkarskich w ramach finałów Mistrzostw Europy EURO 2012. 

Trzecia co do wielkości impreza sportowa świata stanowi szansę na przyspie-

                                                      
9 www.mmwroclaw.pl. 
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szenie rozwoju społeczno-gospodarczego, rozbudowę infrastruktury oraz pro-

mocję miasta na skalę ogólnoeuropejską. Organizacja mistrzostw Europy przy-

czyni się niewątpliwie do modernizacji istniejących oraz tworzenia nowych 

obiektów noclegowych, zarówno w samym mieście, jak i na terenie całego wo-

jewództwa dolnośląskiego.  

Tabela 1 

Baza noclegowa Wrocławia w latach 2008 i 2010 według danych GUS i UMWD  

oraz UM 

Rodzaj obiektów 

Dane GUS Dane UMWD i UM 

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 

liczba  

obiektów 

liczba  

miejsc  

noclegowych 

liczba  

obiektów 

liczba  

miejsc 

noclegowych 

Razem 65 71 7784 8794 80 134 8406 9914 

Hotele 36 40 5280 6151 36 45 5280 6859 

Motele 2 1 197 45 2 - 197 - 

Pensjonaty 1 - 93 - 1 1 93 15 

Inne hotelowe 1 6 23 803 1 1 23 8 

Domy wycieczkowe 1 1 176 184 1 1 176 133 

Schroniska 

młodzieżowe 
1 1 36 36 1 1 36 36 

Szkolne schroniska 

młodzieżowe 
1 2 49 107 1 2 49 165 

Ośrodki szkoleniowo- 

-wypoczynkowe 
3 3 341 328 3 3 341 348 

Kempingi 1 1 200 200 1 1 200 200 

Hostele - 7 - 331 11 17 470 798 

Ośrodki kolonijne - 1 - 100 - - - - 

Apartamenty - - - - - 45 - 295 

Inne 

niesklasyfikowane 
18 8 1389 509 22 17 1541 1057 

znak „-” – brak wydzielenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i UMWD oraz UM. 
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Analizę stanu wielkościowego i jakościowego bazy noclegowej Wrocławia 

należy zacząć od przedstawienia różnic pomiędzy informacjami Głównego 

Urzędu Statystycznego a ewidencją obiektów prowadzoną przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Dolnośląskiego (gromadzący dane o sklasyfikowa-

nych obiektach hotelarskich) oraz Urząd Miasta (zbierający informacje o obiek-

tach świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi).  

Z przedstawionych danych wynika, że najważniejszą grupę rodzajową 

spośród wszystkich turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania sta-

nowią hotele, które przeważają zarówno pod względem liczby obiektów, jak 

i liczby miejsc noclegowych. Wśród 36 hoteli przeważały obiekty 

3-gwiazdkowe, których było 19, znaczną grupę stanowiły także obiekty 

4-gwiazdkowe (siedem hoteli). W 2008 roku we Wrocławiu wyraźnie brakowa-

ło 5-gwiazdkowych hoteli o najwyższym standardzie (jedynie dwa obiekty) 

oraz hoteli ekonomicznych 1- i 2-gwiazdkowych. W strukturze bazy noclego-

wej według GUS hotele przeważały nad innymi rodzajami obiektów noclego-

wych, stanowiąc 55% ogółu obiektów oraz prawie 70% wszystkich miejsc noc-

legowych. Oprócz nich większe znaczenie miały obiekty z grupy „pozostałe 

niesklasyfikowane”, które stanowiły 28% ogółu obiektów i 18% miejsc. Spo-

śród innych rodzajów bazy wyróżnić można ośrodki szkoleniowo-

wypoczynkowe tworzące 5% ogółu obiektów i 4,5% ogółu miejsc noclego-

wych. Inaczej nieco wygląda struktura bazy noclegowej w odniesieniu do da-

nych UMWD i UM. Na pierwszym miejscu, podobnie jak w przypadku danych 

GUS, znajdują się hotele, ale ich przewaga jest niższa i wynosi 45% ogółu 

obiektów i 63% ogółu miejsc noclegowych. Kolejne pozycje zajmują obiekty 

z grupy „inne niesklasyfikowane” (27,5% obiektów i 18,5% miejsc) oraz nie-

występujące w klasyfikacji GUS hostele – z 14% obiektów i 5,5% miejsc noc-

legowych.  

W ciągu dwóch kolejnych lat w bazie noclegowej Wrocławia nastąpiły 

dość duże zmiany. Znacznie wzrosła liczba obiektów, zmieniła się także w du-

żej części struktura bazy noclegowej. Zaostrzyły się również różnice w przed-

stawieniu badanych danych w ewidencji GUS oraz UMWD. 

W przypadku roku 2010 różnice pomiędzy klasyfikacją GUS i UMWD 

oraz UM dotyczą zarówno wielkości, jak i struktury bazy noclegowej. GUS 

podaje, że liczba obiektów we Wrocławiu wynosiła 71 i oferowały one 8794 

miejsca noclegowe, natomiast z ewidencji Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu 

Miasta wynikało, że w mieście znajdowało się 134 obiekty z 9914 miejscami 
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noclegowymi. Co ważne, różnice te dotyczyły nie tylko obiektów pozostających 

poza klasyfikacja GUS, tj. apartamentów, ale także bazy hotelarskiej (liczby 

hoteli, moteli i pensjonatów). Informacje gromadzone przez UMWD i UM sta-

nowią podstawę do badań GUS i wydają się być bardziej wiarygodne i rzetelne.  

W stosunku do roku 2008 w roku 2010 we Wrocławiu znacząco wzrosła 

liczba obiektów noclegowych. Powstało kilka nowych hoteli, w tym trzy obiek-

ty o najwyższym 5-gwiazdkowym standardzie, dwa nowe hotele 4-gwiazdkowe 

oraz trzy 3-gwiazdkowe. Zgodnie z ostatnimi trendami w dalszym ciągu po-

wstawały nowe hostele, a ich liczba wzrosła z 10 do 17 obiektów. Powstała 

również nowa kategoria „apartamenty”, którą UM wyłączył z grupy rodzajowej 

„inne nieskalsyfikowane”. W strukturze bazy noclegowej według GUS zarówno 

pod względem obiektów, jak i miejsc noclegowych przeważają hotele, tworzące 

57% obiektów oraz 70% miejsc; ważne miejsce zajmują także inne obiekty 

hotelarskie (odpowiednio 8,5 oraz 9%) oraz hostele i inne nieskalsyfikowane. 

W strukturze bazy według ewidencji UMWD i UM hotele stanowią jedynie 

34% wszystkich obiektów, ale tworzą 69% ogółu miejsc. Podobną część ogółu 

obiektów posiadają apartamenty, ale ponieważ są to przeważnie obiekty bardzo 

małe, stanowią w sumie tylko 3% ogółu miejsc noclegowych miasta. Istotna 

rolę, podobnie jak w przypadku danych GUS, odgrywają hostele (13% obiek-

tów i 8% miejsc) oraz inne niesklasyfikowane (12,5% oraz 10,6%).  

Rozmieszczenie obiektów bazy noclegowej Wrocławia w roku 2008 

i 2010 ukazano na risunkach 1 i 2. Obiekty noclegowe reprezentujące wszystkie 

wyróżnione grupy skupiają się głównie w obrębie historycznego Starego Miasta 

(którego granice stanowi zasięg fosy miejskiej od wschodu, południa i zachodu, 

a od północy – Odra) lub w jego bliskim sąsiedztwie oraz w dzielnicy Śródmie-

ście. Poza centrum hotele zlokalizowane są przy trasach wylotowych na Legni-

cę, Poznań oraz autostradę A4 i przy śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Ho-

stele w dzielnicach poza centrum zlokalizowane są na terenie osiedli mieszka-

niowych. Najmniej obiektów położonych jest w dzielnicach północnych i za-

chodnich miasta: Psie Pole i Fabryczna.  

Nowe obiekty otwarte w latach 2008–2010 w zdecydowanej większości 

zlokalizowane są w centrum miasta. W kilku przypadkach są to obiekty położo-

ne w tym samym budynku – mieszkania zaadaptowane na apartamenty na uli-

cach: Krasińskiego, Legnickiej i Ofiar Oświęcimskich. Żaden nowy obiekt nie 

powstał w dzielnicach zachodnich i północnych: Psie Pole i Fabryczna. Nie 
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powstały również nowe obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu na Ma-

ślicach.  

 

Rys. 1. Rozmieszczenie obiektów bazy noclegowej Wrocławia w latach 2008 i 2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, REGON i Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

Należy dodać, że baza noclegowa Wrocławia w dalszym ciągu intensyw-

nie się rozwija. W roku 2011 powstał nowy 4-gwiazdkowy hotel Haston poło-

żony przy ul. Irysowej, posiadający 216 miejsc noclegowych oraz trzy nowe 

hotele 3-gwiazdkowe (Sleep, Puro, Marshall) łącznie oferujące 312 miejsc noc-

legowych. Prognozuje się, że do czerwca 2012 roku powstaną kolejne hotele, 

w tym: ekskluzywny 5-gwiazdkowy hotel The Grape (28 miejsc noclegowych), 

3-gwiazdkowy hotel Margot oraz dwa obiekty klasy ekonomicznej: 

2-gwiazdkowy Campanile oraz 1-gwiazdkowy Premiere Classe (łącznie ok. 500 

miejsc noclegowych). Na potrzeby EURO 2012 zaanektowane będą również 
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domy studenckie większości dużych uczelni wrocławskich, internaty szkolne 

oraz gotowe mieszkania niesprzedane przez deweloperów. Szacuje się, że cał-

kowita liczba miejsc noclegowych we Wrocławiu w czerwcu 2012 roku dojdzie 

do 20 tys. miejsc (licząc również obiekty sezonowe lub przekształcone w obiek-

ty noclegowe tylko na czas trwania mistrzostw).  

 

Rys. 2 Rozmieszczenie obiektów bazy noclegowej w centrum Wrocławia w latach 

2008 i 2010  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, REGON i Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

Należy jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu oferta sklasyfikowanych ho-

teli będzie niewystarczająca. We Wrocławiu brakuje obiektów najwyższych 

kategorii oraz obiektów o standardzie ekonomicznym. Ze względu na trudną 

sytuację gospodarczą odwołano lub wstrzymano budowę kilku dużych inwesty-

cji, m.in.: 5-gwiazdkowych hoteli Rialto i Hilton, 4-gwiazdkowych Hilton Gar-

den Inn oraz Rainbow, a także dwóch hoteli klasy ekonomicznej. Istnieją szanse 

na to, że obiekty te powstaną w późniejszym terminie, w okresie lepszej ko-

niunktury gospodarczej, gdyż powszechnie wiadomo, że inwestycja w obiekt 

hotelowy zwraca się kilkanaście lat i żaden przedsiębiorca nie zbuduje hotelu 

tylko na EURO 2012.  
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Z informacji Convention Bureau Wrocław oraz Biura ds. EURO 2012 

działającego przy Urzędzie Miasta wynika, że Wrocław jest przygotowany na 

przyjęcie znacznej liczby gości, którzy przybędą na finały Mistrzostw Europy 

w czerwcu 2012 roku. Spełnione są wymagania UEFA dotyczące liczby miejsc 

noclegowych dla najważniejszych gości, istnieje także duża pula miejsc dla 

kibiców, którzy oglądać będą zmagania na stadionie oraz w strefach kibiców. 

W momencie powstawania niniejszej pracy nie jest znana liczba osób, które 

odwiedzą Wrocław w trakcie rozgrywek, dlatego miasto przygotowuje się na 

maksymalne możliwe strumienie osób (nawet 100 tys. turystów). Oczywiście 

trudno zakładać, że 100 tys. gości znalazłoby zakwaterowanie w samym Wro-

cławiu, jednak przyjazd takiej liczby osób jest mało prawdopodobny. 

Uwagi końcowe 

Celem artykułu było ukazanie potencjału recepcyjnego Wrocławia jako 

miasta gospodarza Mistrzostw Europy EURO 2012 oraz zmian w wielkości 

i strukturze bazy noclegowej dokonanych w latach 2009–2010 na tle zapotrze-

bowania na usługi noclegowe w trakcie trwania finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.  

W stosunku do roku 2008 w roku 2010 we Wrocławiu znacząco wzrosła 

liczba obiektów noclegowych. Powstały trzy hotele 5-gwiazdkowe, dwa 

4-gwiazdkowe oraz trzy 3-gwiazdkowe. W roku 2011 otwarto jeden hotel 

4-gwiazdkowy i trzy 3-gwiazdkowe. W analizowanym okresie powstawały 

także nowe hostele, przybyło również apartamentów. Najważniejszą grupę ro-

dzajową spośród wszystkich turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowa-

nia we Wrocławiu stanowią hotele, które przeważają zarówno pod względem 

liczby obiektów, jak i liczby miejsc noclegowych. Obiekty noclegowe, również 

te najnowsze, skupiają się głównie w obrębie historycznego Starego Miasta lub 

w jego bliskim sąsiedztwie oraz w dzielnicy Śródmieście.  

Szacuje się, że całkowita liczba miejsc noclegowych we Wrocławiu 

w czerwcu 2012 roku dojdzie do 20 tys. miejsc przy wykorzystaniu domów 

studenckich, internatów szkolnych oraz innych obiektów, w tym sezonowych. 

Baza noclegowa Wrocławia w 2010 roku oferowała niespełna 10 tys. 

miejsc noclegowych i jest to liczba niewystarczająca dla wszystkich osób, które 

przybędą na EURO 2012. Pomimo wielu pozytywnych zmian w wielkości 

i strukturze obiektów noclegowych w okresie od uzyskania prawa do organiza-
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cji mistrzostw, baza noclegowa miasta w dalszym ciągu jest zbyt skromna. Bra-

kuje w dalszym ciągu hoteli najwyższych kategorii oraz obiektów o standardzie 

ekonomicznym. Można mieć jednak nadzieję, że mimo niekorzystnej sytuacji 

ekonomicznej w kolejnych latach baza noclegowa Wrocławia będzie stale się 

rozwijać, a organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku przy-

czyni się do dalszego rozwoju usług turystycznych w mieście. 

TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN 

WROCŁAW DURING EURO 2012 CHAMPIONSHIPS AND THE 

DEMAND FOR TOURIST ACCOMMODATION SERVICES 

Summary 

The aim of the article is to present the receptive potential of Wrocław as a host 

city of EURO 2012 Championships and to show the changes in the structure and size of 

tourist accommodation establishments in the 2008-2010 period in the context of demand 

for tourist accommodation services during EURO 2012 Finals. The presented data was 

obtained from the Main Statistical Office and REGON register as well as the Marshall‟s 

Office of Dolnośląskie Province. There have been visible changes in the structure and 

size of Wrocław‟s tourist accommodation establishments in the 2008-2010 period. 

However, in spite of the fact that the city fulfills UEFA standards as to the number of 

bed places for the VIPs, the number of bed places (almost 10 thousand) for all guests 

who would like to come to the Championships in 2012 is still not satisfactory, as there 

is still lack of objects with the highest standard as well as the economy class objects.  

Translated by Justyna Cieplik 
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HOTELARSKIE PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE 

A RESTYTUCYJNY CHARAKTER POPYTU 

TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

„Nie zdobywa się lojalności w jeden dzień. Zdobywa się lojalność dzień 

po dniu” głosił Jeffrey‟a Gitomer
1
 – światowej sławy trener sprzedaży.  

Artykuł koncentruje się na specyfice programów lojalnościowych w bran-

ży hotelarskiej. Jego celem jest wskazanie, w jaki sposób hotele budują stabilne 

i długotrwałe relacje ze swoimi klientami, podtrzymując przy tym restytucyjny 

charakter popytu turystycznego. Metodami badawczymi są: metoda historyczna 

dotycząca rozwoju programów lojalnościowych, w tym programów hotelar-

skich, analiza porównawcza trzech programów funkcjonujących na polskim 

rynku, jak również ankieta przeprowadzona wśród uczestników programu 

A/Club sieci Accor. 

                                                      
1 www.customerservicepoint.com/loyalty-quotes.html, 15.10.2011. 
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1. Wybory klienta i lojalność w turystyce 

W warunkach rosnącej konkurencji na rynku hotelarskim, przy jednocze-

snym rozwoju wymagań konsumentów, restytucyjny charakter popytu tury-

stycznego coraz powszechniej jest wykorzystywany w celu zwiększania przy-

chodu przedsiębiorstw.  

Definiując popyt turystyczny, A. Panasiuk
2
 czy J. Altkorn

3
 powołują się na 

definicję z lat 50. XX wieku autorstwa W. Hunzikera i K. Krampfa
4
, w której 

popyt turystyczny to suma dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są 

skłonni nabyć przy określonym poziomie cen w danym okresie. Wśród cech 

popytu turystycznego A. Niemczyk
5
 wskazuje jego restytucyjny, czyli odna-

wialny charakter. Może on wyrażać się poprzez zakup tego samego elementu 

lub produktu turystycznego o wyższej jakości, nowocześniejszego, ewentualnie 

odpowiadającego panującej modzie. 

Analizując model zachowań nabywcy usług turystycznych (rysunek 1), 

można zauważyć, że kluczowy wpływ na podjęcie decyzji o ponownym zakupie 

ma konfrontacja wyobrażeń z cechami realnymi produktu podczas konsumpcji. 

Kiedy realia są w stanie sprostać wyobrażeniom, mamy do czynienia ze stanem 

satysfakcji klienta, który może skłaniać do podjęcia decyzji o ponownym zaku-

pie. 

Badając zachowania nabywców w stosunku do oferowanego produktu tu-

rystycznego, wyróżnić można użytkowników jednorazowych oraz regularnych. 

Tych ostatnich charakteryzują cechy takie, jak: częstotliwość dokonywania 

zakupów oraz stopień lojalności.  

                                                      
2Ekonomika Turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 78. 

3 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 23  

4 W. Hunziker, K. Krampf, Grundriss der allgemeinen Fremdverkehrlehre, za: J. Altkorn, 

Marketing…, s. 23; W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 162. 

5 A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 13. 



 Hotelarskie programy lojalnościowe a restytucyjny… 331 

 

 

 

Rys. 1. Model zachowania nabywcy usług turystycznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: modelu zachowania nabywczego w turysty-

ce wg G.A. Schmolla
6
 oraz modelu zachowania konsumenta i nabywcy usług 

turystycznych Żelaznej
7
.  

                                                      
6 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 130. 

7 K. Żelazna, Potrzeby nabywców i konsumentów indywidualnych, s. 83, w: Zachowania 

konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Domagała-Korona, Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
Almamer w Warszawie, Warszawa 2010. 

POTRZEBA PODRÓŻOWANIA 

Uprawianie turystyki w celu zaspokojenia potrzeb psychofizycznych 

FAZA POKONSUMPCYJNA 

Refleksje i wspomnienia 

KONSUMPCJA PRODUKTU 

Konfrontacja wyobrażeń i realiów 

DECYZJA O ZAKUPIE 

WYOBRAŻENIA PRODUKTU PRZED PODRÓŻĄ 
Poszukiwanie informacji i alternatyw 

DECYZJA O PONOWNEJ KONSUMPCJI TEGO SAMEGO PRODUKTU 

TAK/NIE 
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Według A. Niezgody i P. Zmyślonego
8
 o wierności konsumentów wobec 

danego produktu decyduje wysoki stopień zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. 

Autorzy ci zaznaczają jednak, że lojalność może wynikać również z innych 

czynników, takich jak: przyzwyczajenie, obojętność, nieznajomość innej marki 

lub niska cena. Z punktu widzenia stopnia lojalności można rozróżnić cztery 

typy nabywców
9
: 

– niezmiennie lojalni kupujący cały czas tę samą markę; 

– podzielnie lojalni traktujący dwie lub trzy marki równorzędnie; 

– zmiennie lojalni różnym markom ulegający zachętom marketingowym 

lub ulegający chęci zmiany przyzwyczajeń; 

– nielojalni wobec żadnej marki. 

Zaspokojenie potrzeb klientów, monitorowanie ich zmian, skuteczne 

i szybkie reagowanie, rozwiązywanie problemów, powodowanie uczucia pozy-

tywnego zaskoczenia, wrażenie korzystnej wartości do ceny – wszystko to 

sprawia, że klient staje się lojalnym
10

, tworzą się długofalowe korzystne relacje, 

czyli powstaje pożądana więź. 

Przedsiębiorcy dążąc do powiększania grona niezmiennie lojalnych, 

wprowadzają programy uprawniające do specjalnych przywilejów i korzyści 

podczas każdego kolejnego zakupu.  

2. Rozwój idei programów lojalnościowych 

Jednym z narzędzi kształtowania wierności ze strony konsumenta jest 

stworzenie programu lojalnościowego. Jest on definiowany jako zespół zamie-

rzonych działań mający na celu związanie konsumenta z marką na długi czas. 

Opiera się on na wielokrotnym, długotrwałym, interaktywnym i konsekwent-

nym komunikowaniu się firmy z najważniejszymi klientami
11

. 

                                                      
8 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 162. 

9 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Nortwestern Universi-
ty, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa1999.  

10 Zachowania konsumentów…, s. 42. 

11 Komunikowanie się w marketingu, red. Henryk Mruk Polskie Towarzystwo Ekonomicz-

ne, Warszawa 2004, s. 85. 

http://cytaty.mfiles.pl/index.php/author/27/0/Henryk_Mruk


 Hotelarskie programy lojalnościowe a restytucyjny… 333 

 

Historia programów lojalnościowych sięga XVIII wieku, kiedy amerykań-

scy sprzedawcy przy kolejnych zakupach zaczęli wydawać klientom żetony 

z miedzi, które można było wymieniać na artykuły w danym sklepie. Nowocze-

sną formę idei programu lojalnościowego nadała amerykańska firma Spery 

& Hutchinson
12

, tworząc w 1896 roku system o nazwie Green Stamps osiągają-

cy szczyt popularności w latach 60. XX wieku. Polegał on na zbieraniu 

w 24-stronicowej książce znaczków za zakupy dokonane w sieci supermarke-

tów, stacjach benzynowych i sklepach, a następnie wymianie ich na nagrody 

z katalogu. W latach 80. XX wieku powstały programy lojalnościowe linii lot-

niczych. w ramach których oferowano darmowe przeloty za okazanie dowodów 

zakupu określonej liczby biletów. Wówczas stworzono też termin frequency 

marketing określający działania tego typu. 

Prawdziwy rozkwit programów lojalnościowych przypadł na lata 90. XX 

wieku, kiedy to pojawiły się one również na rynku polskim. Wraz ze zmianami 

społeczno-gospodarczymi oraz rozwojem technologii przedsiębiorcy dostrzegli 

kluczową rolę budowania lojalności klientów w zarządzaniu marketingowym. 

Zgodnie z wynikiem raportu Loyalty Business Overview 2011
13

, 36% Polaków 

deklarowało udział w co najmniej jednym programie lojalnościowym, a najpo-

pularniejszym programem jest Payback, który w sześć miesięcy od wprowadze-

nia w 2009 roku zdołał zrzeszyć 6 mln Polaków
14

. 

Programy lojalnościowe są narzędziem marketingu relacyjnego zakładają-

cego współpracę z klientami na poziomie bezpośredniego kontaktu. Motywacja 

do bycia lojalnym stosowana w programach może mieć charakter: 

a) ekonomiczny – przejawiający się w postaci oferowaniu konkretnych zniżek 

na kolejne zakupy, nagród rzeczowych lub usług; 

b) emocjonalny – przejawiający się w postaci elementów budujących u klien-

ta poczucie prestiżu i własnej wartości; 

c) mieszany; 

d) poprawy percepcji produktu przez jego personalizację. 

                                                      
12 www.marketing-news.pl, 15.10.2011. 

13 Pallad Media, 2010. 

14 www.marketing-news.pl, 15.10.2011. 
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3. Programy lojalnościowe w hotelarstwie 

Podstawową wspólną cechą większości hotelowych programów lojalno-

ściowych jest gromadzenie przez klienta punktów wymienialnych na bezpłatne 

usługi w danej sieci hoteli, mile lotnicze lub inne nagrody u partnerów progra-

mu. Zgodnie z liczbą zebranych punktów bądź odbytych noclegów uzyskuje się 

kolejne poziomy w programie, uprawniające do specjalnego traktowania lub 

dodatkowych korzyści, takich jak: rezerwacje gwarantowane, późne wymeldo-

wanie czy podwyższenie kategorii pokoju.  

Początkowo usługi hotelarskie pełniły funkcję uzupełniającą w progra-

mach lojalnościowych linii lotniczych, jak w przypadku powstałego w 1981 

roku systemu The AAdvantages linii American Airlines, nagradzającego regu-

larnie podróżujących punktami-milami. Do programu dołączyli partnerzy 

w postaci hoteli, którzy w ten sposób dążyli do umocnienia swojej pozycji 

w świadomości podróżujących i budowania ich lojalności.  

Niebawem programy hotelowe zaczęły się wyodrębniać, a pierwszy z nich 

zwany Priority Club został powołany przez sieć hoteli Holiday Inn w styczniu 

1983 roku. Początkowo oferował on niezwykle korzystne nagrody dla swoich 

stałych gości. Po zebraniu 75 punktów będących równowartością odbytych 

75 noclegów gość otrzymywał w prezencie przelot w obie strony z Ameryki do 

Europy dla dwóch osób oraz 6-dniowy pobyt w Paryżu
15

; tak hojne nagrody 

przetrwały tylko do roku 1986. Obecnie Priority Club Rewards wynagradza 

noclegami w jednym z 4,5 tys. hoteli największej pod względem liczby pokoi 

sieci hotelowej świata – InterContinental. O znaczeniu tego programu świadczy 

fakt, że każdego miesiąca dołącza do niego 500 tys. nowych członków. Dziś 

zrzesza on blisko 60 mln podróżujących, którzy w latach 2008–2010 spędzili 

ponad 150 mln nocy w hotelach tej sieci i wymienili na nagrody ponad 

400 bilionów punktów
16

. Jego skuteczności dowodzi pozyskanie dzięki progra-

mowi przez Intercontinental Hotel Group w 2010 roku 57 mln noclegów oraz 

przychód w wysokości 6,5 miliarda dolarów
17

.  

Naśladowcą programu Priority Club był Marriott’s Honored Guest powo-

łany w listopadzie 1983 roku. W roku 1997 przekształcił się on w Marriott Re-

                                                      
15 www.thetravelinsider.info/howtobookbuy/hotelaffinityprogramsintro.htm, 01.11.2011. 

16
 www.ihgplc.com/index.asp?pageid=413, 15.10.2011.  

17
 www.development.ihg.com/page.html#priority-club-rewards,en,45, 20.10.2011.  
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wards – będący pierwszym multipartnerskim programem dla gości hotelowych. 

Istotną przewagę konkurencyjną dała mu największa liczba marek zrzeszonych 

w jednym programie hotelowym (13 marek obejmujących ponad 3,5 tys. hoteli 

w 68 krajach). Do programu należą 34 mln podróżujących
18

 i generuje on 51% 

obrotu sieci
19

.  

4. Porównanie wybranych programów hotelarskich obecnych na rynku 

polskim 

Do porównania zostały wybrane zróżnicowane programy lojalnościowe 

zarówno sieci, jak i pojedynczych hoteli (tabela 1). Autorzy zdecydowali się 

przeanalizować sposób zabiegania o stałego klienta francuskiego, globalnego 

potentata w branży hotelarskiej – systemu hotelowego Accor posiadającego 

4274 hoteli na całym świecie w bardzo zróżnicowanych grupach markowych, 

poczynając od obiektów jednogwiazdkowych po luksusowe pięciogwiazdkowe, 

w tym kilkadziesiąt hoteli w Polsce. Jako obiekt do porównania wybrano śred-

niej wielkości sieć Scandic Hotels pochodzący ze Skandynawii i posiadającą 

160 hoteli w Europie Północnej, w tym dwa hotele w Polsce. Firma w najbliż-

szych latach planuje intensywny rozwój na terenie Europy Środkowej 

i Wschodniej, a jej misją jest umożliwianie gościom odpoczynku w prosty 

i przystępny sposób. Jako ostatni element zostały wybrane dwa polskie hotele 

należące do jednego właściciela: Malinowy Zdrój i Malinowy Dwór, zlokalizo-

wane w Świeradowie Zdroju i Solcu Zdroju. 

Porównując trzy programy, autorzy poszukiwali realnych i emocjonalnych 

korzyści dla klienta, które pozwolą nadać rangę systemom lojalnościowym 

w zakresie ich atrakcyjności. 

Na charakter porównywanych programów zasadniczy wpływ wywiera 

specyfika obiektów i model biznesowy przyjęty przez sieć/grupę. 

                                                      
18 www.news.marriott.com/marriott-rewards-program.html, 21.10.2011.  

19 A. Mościchowska, Sekret sukcesu hotelu. Zadowolony, lojalny klient, w: „Hotel Profit”, 

listopad 2008. 
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Tabela 1 

 Porównanie hotelarskich programów lojalnościowych Scandic Hotels, Accor  

oraz hoteli Malinowy Dwór i Malinowy Zdrój 

 

 

 
Scandic Hotels Accor 

Malinowy Zdrój, 

Malinowy Dwór 

1 2 3 4 

Nazwa programu 
Frequent Guest 

 Program 
A/Club Malinowy Raj 

Liczba obiektów 

w programie 

w 2011 roku 

160 2300 2 

Idea programu 

Punkty za każdy 

nocleg. Przemiesz-

czanie się po piętrach 

w górę 

Punkty za każde 

wydane euro. Zmiany 

statusu: classic,  

srebrny, złoty, platy-

nowy 

Zakup usług za 

określoną kwotę. 

Karty srebrna i złota 

 

Liczba poziomów 4 4 2 

Korzyści Nagrody i przywileje 
Bony wartościowe 

 i przywileje 
Zniżki 

Nagrody Darmowe noclegi 
Bony wartościowe 

 
- 

Przywileje 

Dodatkowe punkty na 

kolejnych poziomach, 

gazety, zniżki restau-

racyjne (20%) i bony 

50–150 sek, gratis 

nocleg osoby towa-

rzyszącej, podarunek, 

gratis pies, gwarancja 

pokoju do 48 h, 

wejście na siłownię 

bez noclegu 

Dodatkowe punkty na 

kolejnych poziomach, 

powitalny drink i 

podarunek, gwarancja 

pokoju 2–5 dni, późne 

wykwaterowanie 

Zniżka, drink  

powitalny  

(siedem nocy) 

Daty wyłączone 

z nagród 
Tak, poziom 1 i 2 Nie Nie 

Promocje punktowe Tak Tak Nie 

Ważność punktów Trzy lata 

Jeden rok (okres 

wydłużany o kolejne 

365 dni przy zakupie 

co najmniej jednego 

noclegu w ciągu roku) 

- 

Ważność statusu Jeden rok Jeden rok Bezterminowo 

Możliwość awansu Po zebraniu punktów 
Po liczbie  

nocy/punktów 
Po wydaniu kwoty 
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Źródło: opracowanie własne. 

Podstawowe różnice widać w zakresie nazewnictwa i samych koncepcji 

programów. Scandic Hotels preferuje rozwiązania pragmatyczne – precyzyjna 

nazwa, bez podtekstu emocjonalnego, koncept przemieszczania się po hotelo-

wych piętrach w górę jako metafora dla kolejnych poziomów członkowstwa. 

Rozwiązanie francuskie jest daleko bardziej wyrafinowane w nazewnictwie 

zarówno programu, jak i poziomów. A/Club i szlachetne kruszce mają tworzyć 

wrażenie ekskluzywności. Nazwa dla programu hoteli „Malinowych” jest pol-

ska i swojska, przez co zrozumiała wyłącznie dla Polaków, podczas gdy idea 

poziomów zbliżona jest do rozwiązań francuskich. Duże sieci proponują cztery 

poziomy lojalności gościa, podczas gry hotele „Malinowe” pozostają przy 

dwóch. 

Korzyści klienta podzielić można na nagrody – odbierane okresowo za 

punkty z programu i przywileje uzyskiwane podczas każdorazowego pobytu 

w hotelu. W przypadku obydwu programów dużych sieci benefity są wielo-

aspektowe – dotyczą zarówno korzyści materialnych, jak i niematerialnych, 

podczas gdy hotele „Malinowe” skupiają się wyłącznie na aspekcie material-

nym, proponując wyłącznie zniżkę na wszystkie usługi hotelarskie i drinka po-

witalnego przy długich pobytach. Hotele Accor oferują jako podstawową na-

grodę kupony upominkowe, które można uzyskiwać za wymienione punkty, jak 

również dodatkowe punkty przy wyższych poziomach członkostwa, gwarancje 

pokoju, jak i późne wymeldowanie. 

Zdecydowanie najszersza oferta nagród i przywilejów proponowana jest 

przez hotele Scandic, począwszy od darmowych noclegów, przez zniżki lub 

1 2 3 4 

Dedykowana, lo-

gowana strona www 
Tak Tak Nie 

Partnerzy 

Linie lotnicze, Ame-

rican Express, linie 

promowe 

Linie lotnicze, wypo-

życzalnia samocho-

dów, Shell, Club 

Med, Słodycze Leno-

tre, Instytut Pasteura 

– transfer punktów do 

partnerów 

Brak 

Realny poziom 

obniżki ceny usług 

dzięki programowi 

2–25% 2–4% 10–20% 
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kupony w restauracjach, bezpłatne noclegi osoby towarzyszącej, podarunki, 

pobyt psa gratis, gwarancje pokoju na 48 h, po najciekawszą korzyść – możli-

wość używania siłowni w Scandic Hotels, nawet gdy nie jest się zameldowa-

nym w hotelu, w miejscu zamieszkania bądź w czasie pobytu w innym obiekcie 

noclegowym. 

Obie duże sieci proponują promocje w zakresie pozyskiwania dodatko-

wych punktów na wyższych poziomach członkowstwa. Duże różnice występują 

jeśli chodzi o okres ważności punktów – w Scandic Hotels są to trzy lata, 

a w Accor bezterminowo, o ile spędzi w tym hotelu się co najmniej jedną noc 

w roku, przeciwnym razie punkty tracą ważność po roku. Otrzymane statusy 

można w obu sieciach utrzymać przez rok, nie dokonując kolejnych zakupów, 

podczas gdy w hotelach „Malinowych” status nadawany jest bezterminowo. 

Atrakcyjność programów lojalnościowych może również być postrzegana 

poprzez liczbę firm partnerskich biorących udział w przedsięwzięciu – w tym 

przypadku bezkonkurencyjny jest Accor oferujący możliwość transferowania 

punktów między liniami lotniczymi, stacjami paliw, Club Med, a nawet produ-

centem ekskluzywnych słodyczy. A/Club pozwala również przeznaczyć pienią-

dze na szczytny cel, w tym przypadku Instytut Pasteur‟a. Gama partnerów hote-

li Scandic jest zdecydowanie uboższa, podczas gdy hotele „Malinowe” nie po-

siadają partnerów w ogóle. 

Najwyraźniejszym wskaźnikiem realnego poziomu korzyści dla klienta 

jest praktyczna stopa rabatu, jaką otrzymuje dzięki swojej lojalności przy kolej-

nych zakupach. Zdecydowanie najkorzystniej w tym zakresie wypadają hotele 

„Malinowe”, proponując każdemu stałemu klientowi rabat liniowy na poziomie 

10% lub 20%. W sieci Scandic możliwe do osiągnięcia zniżki wahają się mię-

dzy 2% a 25%, przy czym te najwyższe są trudne do osiągnięcia, ponieważ 

w praktyce dotyczą tylko kilku najmniej atrakcyjnych spośród 160 obiektów, na 

co wpływa stosowany przez sieć przelicznik punktowy kosztów bonusowych 

noclegów. Najniższe rabaty (na poziomie 2-4%), będące wynikiem korzystania 

z programu, uzyskują klienci w A/Club. Należy wspomnieć, że w Accor funk-

cjonują także odpłatne (170–270 euro) karty rabatowe upoważniające do zniżek 

na poziomie 5-15%. Tego typu produkt nie funkcjonuje w pozostałych bada-

nych hotelach. 

Z powyższego porównania wynika, że nie ma jednej metody na zjednanie 

sobie przychylności stałego klienta, a rozumienie korzyści może być zróżnico-

wane. W kryterium najatrakcyjniejszego ekonomicznie programu dla stałego 
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gościa wygrałaby bez wątpienia propozycja hoteli „Malinowych”, z kolei 

w kategorii programów z rozbudowanym systemem ciekawych nagród zdecy-

dowanie prowadzą hotele Scandic. Hotele Accor z uwagi na swój kosmopoli-

tyczny charakter dominują w zakresie liczby hoteli w programie, liczby partne-

rów i możliwości wymiany z nimi korzyści.  

5. Program A/Club sieci Accor w oczach konsumentów 

Hotele Accor w październiku 2001 roku wprowadziły kartę multipartner-

ską. Wcześniej każda z marek posiadała własne karty lojalnościowe, które upo-

ważniały do zniżek, ale były płatne. We wrześniu 2008 roku Grupa Accor 

wprowadziła program lojalnościowy o nazwie A/Club. Oferuje on zarówno 

karty płatne uprawniające do zniżek, jak i bezpłatne, na których członkowie 

zbierają punkty, a następnie mogą wymieniać je na noclegi, mile lotnicze bądź 

inne nagrody u partnerów. W programie uczestniczy ponad 2300 hoteli marek: 

Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all 

seasons i Thalassa Sea & Spa. Aktualnie A/Club zrzesza ponad 7 mln człon-

ków.  

Badanie sondażowe przeprowadzone zostało w listopadzie 2011 roku na 

grupie 57 członków programu A/Club; miało ono sprawdzić poziom lojalności 

i satysfakcji z programu A/Club oraz ogólny stosunek badanych do programów 

lojalnościowych. 

Pośród ankietowanych przeważali Polacy – 70%, pozostałe 30% badanych 

pochodziło z krajów Unii Europejskiej i USA. W grupie gości polskich przewa-

ga mężczyzn była niewielka – 55%, podczas gdy w przypadku gości zagranicz-

nych stanowili oni aż 88%. Dominowała grupa wiekowa 25–45 lat (63%). 

Wśród zapytanych 88% deklarowało pobyty w hotelach Accor w celach 

biznesowych, a 43% – w prywatnych, przy czym polscy goście sypiali częściej 

prywatnie niż obcokrajowcy (48% do 29%). 

Badani bardzo często nocują poza domem – średnio 51 nocy w roku, 

z czego 48% spędzają w hotelach Accor. Odsetek osób śpiących poza domem 

50 nocy w roku i więcej w badanej grupie wynosi 46%, natomiast rekordziści 

(5%) deklarowali aż 150 nocy. 

Sondaż pozwolił stwierdzić, że przy wyborze usług badana grupa kieruje 

się w nieznacznie większym stopniu preferencją jakości niż ceny (46% do 
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39%), natomiast 15% ponad te dwa czynniki przedkłada wygodę skorzystania 

z usługi. Co ciekawe, jakość ponad cenę zdecydowanie częściej przedkłada 

klient polski niż zagraniczny. 

Istotną rolę w lojalności odgrywa osobisty stosunek klienta do wierności 

firmie. Żaden z badanych nie stwierdził, że nie lubi być stałym klientem, nato-

miast 81% czerpie z tego satysfakcję (lubią lub bardzo lubią), a tylko dla 19% 

bycie stałym klientem jest obojętne. Goście zagraniczni są bardziej radykalni 

w poglądach – aż dla 1/3 bycie stałym klientem jest obojętne, natomiast 1/3 

bardzo lubi tę świadomość, podczas gdy w przypadku Polaków obie skrajne 

postawy oscylują w granicach 1/5 badanej próby. 

 

Rys. 2. Preferencje członków A/Club dotyczące korzyści dla stałego klienta w hipote-

tycznym programie lojalnościowym.  

Źródło: opracowanie własne. na podstawie badań 
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Bardzo ciekawe wnioski dla branży hotelarskiej umożliwiła analiza pożą-

danych korzyści dla stałego klienta w hipotetycznym programie lojalnościo-

wym. Najbardziej przemawiającą korzyścią okazały się: specjalne rabaty przy 

każdym zakupie, priorytetowe traktowanie podczas obsługi i upominki. Średnio 

ważne okazał się być: przypisany specjalny opiekun z ramienia firmy, strefa 

VIP w hotelu, dedykowana – logowana strona WWW oraz otrzymywanie in-

formacji o promocjach. Najmniej atrakcyjnymi benefitami są: zwracanie się po 

imieniu, spotkania VIP najważniejszych klientów i okazjonalne życzenia wysy-

łane przez firmę.  

Analizując poziom satysfakcji uczestników z programu A/Club, należy 

stwierdzić, że co prawda brak jest klientów niezadowolonych, ale poziom „ani 

zadowolonych, ani niezadowolonych” jest wysoki – wynosi aż 40%. Bardzo 

zadowoleni stanowią 22% badanych, przy czym liczba polskich uczestników 

bardzo zadowolonych przewyższa o 10% analogicznie usatysfakcjonowanych 

uczestników zagranicznych. Jako najczęstsze przyczyny ukontentowania poda-

wane są: multipartnerski charakter programu, dostępne liczne hotele na całym 

świecie, inne traktowanie stałego gościa w hotelu. Jako główne wady wymie-

niane są: pozorne korzyści i zbyt długotrwały proces zbierania punktów, aby 

osiągnąć pułap nagród. Istotny wskaźnik zadowolenia to gotowość polecenia 

udziału w programie znajomym – może on być traktowany jako rzeczywisty 

miernik zadowolenia. W przypadku A/Club współczynnik gotowości rekomen-

dacji wynosi 80%, przy czym uczestnicy polscy poleciliby program aż w 85%, 

a zagraniczni tylko w 70%. Dysproporcja taka może wynikać ze znacznie dłuż-

szej tradycji i bogatszych konkurencyjnych programów lojalnościowych na 

świecie. 

Ciekawe wyniki dało pytanie o samopoczucie uczestników programu jako 

klientów Accor. Zaledwie 7% czuje się bardzo ważnymi klientami, 38% czuje 

się ważnymi klientami i aż 55% nie zauważa różnicy pomiędzy byciem normal-

ny i stałym klientem Accor. Co interesujące, widać bardzo wyraźną różnicę 

między gośćmi polskimi i zagranicznymi. Polacy zaledwie w 2,5% uważają, że 

są ważni dla Accor, podczas gdy tego zdania jest aż 18% zagranicznych człon-

ków A/Club. 

Kluczem do zidentyfikowania oczekiwań gości w stosunku do programu 

A/Club było pytanie o najbardziej pożądane benefity przynależności. Na trzech 

pierwszych miejscach znalazły się: rabaty cenowe przy każdym zakupie usługi 
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w hotelu, darmowe usługi towarzyszące i bezpłatne podniesienie standardu 

pokoju (upgrade). 

6. Przyszłość programów lojalnościowych 

Wszyscy – zarówno specjaliści w branży, jak i konsumenci – pytani 

o przyszłość programów lojalnościowych są zgodni: programy będą się rozwi-

jać. Wraz z upowszednieniem prostych systemów punktowych zaczęto poszu-

kiwać sposobów na wytworzenie i ugruntowanie przewagi konkurencyjnej in-

nymi metodami. Ważną innowacją wprowadzoną przez Starwood Preferred 

Guest było zniesienie w 1999 roku ograniczeń dotyczących terminu rezerwo-

wania bezpłatnych noclegów (tzw. Blackout dates). Wcześniej grupy hotelowe 

wykluczały z programów bonusowych najatrakcyjniejsze daty, w których miały 

gwarancję sprzedaży większości pokoi. W obecnej chwili niemal wszystkie 

programy są wolne od ograniczeń w tym zakresie.  

Kolejnym krokiem w zakresie rozwiązań innowacyjnych były spersonali-

zowane nagrody, i tak np. w InterContinental w momencie, gdy klient nie znaj-

dzie nagrody odpowiadającej jego potrzebom, ma możliwość zgłoszenia wła-

snego pomysłu do Priority Club® Rewards Concierge, który podejmuje decyzję 

w zakresie wartości i możliwości zrealizowania nagrody. Podobnie Marriott 

w ramach programu DreamRewards’ pozwala gościowi drogą elektroniczną 

określać pożądane nagrody i obserwować, ile punktów brakuje do ich zdobycia. 

Rozwiązaniem innowacyjnym jest także maksymalna personalizacja usług 

świadczonych stałym klientom. Służy temu obserwacja i notowanie upodobań 

gości oraz szczegółowa ankieta wypełniana przy przystępowaniu do programu. 

W ten sposób hotele gromadzą szczegółowe informacje pozwalające na indywi-

dualizowanie oferty. Obecnie gość pytany jest nie tylko o to, czy chce zebrane 

punkty wymienić na bezpłatny nocleg lub mile lotnicze, ale również o prefero-

wany typ pokoju, łóżka, ulubiony rodzaj poduszki, piętro, rodzaj gazety, którą 

chciałby otrzymywać rano czy informacje na temat karty kredytowej w celu 

przyspieszenia dokonywania rezerwacji. Tak dzieje się przy rejestracji do pro-

gramów w sieciach hoteli Starwood, Marriott International, InterContinental. 

Przykładem personalizacji świadczonych usług jest program ByRequest sieci 

Wyndham Hotels & Resorts. Każdy hotel Wyndham zatrudnia menedżera pro-

gramu ByRequest, którego jedynym zadaniem jest sprawdzanie, czy system 
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działa bez zarzutu i jest prawidłowo zarządzany, tak by realizowana była obiet-

nica indywidualnego podejścia do każdego członka programu
20

. 

Uwagi końcowe 

Programy lojalnościowe stanowią obecnie jeden z efektywniejszych czyn-

ników utrzymania gościa hotelowego. Wiążą turystów z konkretną marką 

i w konsekwencji stanowią ważne narzędzie zarządzania w hotelarstwie
21

, po-

nieważ stara prawda marketingowa mówi, że utrzymanie klienta lojalnego jest 

wielokrotnie tańsze niż pozyskanie nowego. Aby wspomagać retencję konsu-

mentów, stworzone zostały programy lojalnościowe, których początki datowane 

są na XVIII wiek. Przez wieki programy wykorzystywane były w coraz więk-

szej liczbie branż, do biznesu hotelarskiego weszły zaś w latach 80. XX wieku 

jako element uzupełniający programy linii lotniczych. Przez trzy dekady usa-

modzielniły się, zyskały na znaczeniu i przeszły dużą metamorfozę od prostych 

systemów punktowych pozwalających na odbiór darmowych nagród przez 

skomplikowane programy oferowania wartości dodanej, budowy prestiżu i mul-

tipartnerskich możliwości wieloaspektowego wykorzystania zgromadzonych 

punktów, po najnowsze trendy maksymalnie zindywidualizowanego podejścia 

zarówno do samego gościa, jak i potencjalnych nagród, które może on otrzy-

mać. 

Przeprowadzone badania ankietowe i porównawcze wykazały, że w gąsz-

czu oferowanych przez programy lojalnościowe korzyści klienci preferują bar-

dzo wymierne wartości materialne ponad marketingową iluzję bycia lepszym 

niż inni klienci. W kategorii najbardziej pożądanych bonusów dla stałych klien-

tów goście jednogłośnie wymieniali rabaty przy każdorazowym zakupie, dar-

mowe upominki, w tym usługi dodatkowe i bezpłatne podwyższenie kategorii 

pokoju. 

                                                      
20

 A. Mościchowska, Sekret sukcesu… 

21 W. Cudny, Hotel Qubus jako przykład nowego obiektu noclegowego w Łodzi, „Turystyka 

i Hotelarstwo” 2010, nr 15.  
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HOTEL LOYALTY PROGRAMS BASED ON RENEWABLE 

NATURE OF TOURISM DEMAND 

Summary 

All business operators know that maintaining a loyal customer is much cheaper 

than acquiring a new one. To support the retention of consumer, loyalty programs have 

been created, whose origins date back to the eighteenth century. For centuries, the pro-

grams were used in an increasing number of industries. The hospitality business joined 

the game in the eighties of the twentieth century as an additional to the airlines pro-

grams. For three decades hotel programs got separated, have grown in importance and 

have undergone great metamorphosis. From a simple scoring systems which allow to 

receive free nights through the complex, prestige oriented multipartner score systems, 

enabling exchange of the collected points. The latest trend is individualized approach to 

both: the guest and potential rewards that can be obtained. 

Conducted surveys and comparative studies have shown that customers prefer 

very tangible material values over marketing illusions of being better than other cus-

tomers. In the category of the most desired bonuses are regular discounts, free gifts 

including additional services, and complimentary room category upgrades. 

Translated by Rafał Rouba 
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Wprowadzenie 

Geograficzne położenie oraz warunki przyrodnicze województwa zachod-

niopomorskiego umożliwiają uprawianie w tym rejonie różnych form turystyki. 

Dostęp do morza, duża lesistość, obfitość wód powierzchniowych sprzyjają 

rozwojowi turystyki wypoczynkowej, uzdrowiskowej oraz poznawczej. Nato-

miast za podstawowe czynniki rozwoju turystyki biznesowej można uznać 

przygraniczne położenie województwa oraz sieć połączeń transportowych: dro-

gowych, wodnych i lotniczych.  

Najważniejszą grupą turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowa-

nia, z których korzystają turyści w województwie zachodniopomorskim, są 

hotele. W roku 2010 w województwie znajdowały się 92 hotele, które stanowiły 

11,3% turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania ogółem. Hotele te 

dysponowały 11,5 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło 10,8% wszystkich 

miejsc w województwie. Większą liczbę miejsc noclegowych posiadały ośrodki 

wczasowe (47,1 tys.) oraz zakłady uzdrowiskowe (11,9 tys.), jednakże w roku 

2010 z hoteli skorzystała największa liczba turystów (rysunek 1). 
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Rys. 1. Liczba turystów korzystających z noclegów w wybranych turystycznych  

obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim 

w 2010 roku (tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Hotele – mimo posiadania dużo mniejszej liczby miejsc noclegowych niż 

ośrodki wczasowe – obsługują większą liczbę turystów, gdyż działają przez 

cały rok (udział miejsc całorocznych w 2010 roku wynosił 99,2%). Natomiast 

ośrodki wczasowe to obiekty typowo sezonowe, obsługujące przede wszystkim 

turystów przyjeżdżających w miesiącach letnich w celach wypoczynkowych 

(udział miejsc całorocznych w 2010 roku wynosił 26,4%).  

Celem artykułu jest analiza oraz prognozowanie popytu turystycznego 

w hotelach w województwie zachodniopomorskim. Kształtowanie się popytu na 

usługi turystyczne zostanie opisane za pomocą zmiennych charakteryzujących 

natężenie ruchu turystycznego, takich jak: liczba turystów korzystających 

z hoteli, liczba turystów zagranicznych korzystających z hoteli, liczba udzielo-

nych noclegów w hotelach, liczba udzielonych noclegów turystom zagranicz-

nym w hotelach, stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach. Bada-

nie zostanie przeprowadzone w oparciu o oficjalne dane statystyczne GUS do-

tyczące rejestrowanej bazy noclegowej oraz rejestrowanego ruchu turystyczne-

go w tej bazie w województwie zachodniopomorskim w latach 2004–2010. Do 

ilościowej analizy kształtowania się badanych zmiennych oraz wyznaczenia 
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prognoz zbudowano modele teoretyczne. W wyborze odpowiedniej postaci 

modelu kierowano się wielkością średniego bezwzględnego błędu procentowe-

go oraz średniego błędu prognoz wygasłych
1
. Estymację parametrów modeli 

oraz prognozowanie przeprowadzono w programie Statistica 10.0.  

Liczba turystów korzystających z hoteli w województwie zachodniopo-

morskim w badanym okresie charakteryzowała się tendencją rosnącą z wyraź-

nymi wahaniami sezonowymi (rysunek 2). W roku 2010 w porównaniu do roku 

2004 z hoteli skorzystało o 151,7 tys. turystów więcej (wzrost o 33,2%). 

 

Rys. 2. Liczba turystów korzystających z hoteli w województwie zachodniopomorskim 

w latach 2004–2010 według miesięcy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Zmienną liczbę turystów korzystających z hoteli opisano za pomocą mode-

lu wyrównywania wykładniczego z trendem liniowym oraz addytywną sezono-

wością (model Holta)
2
. W procesie estymacji otrzymano następujące parametry 

modelu: S0 = 37100; T0 = 175,6; α = 0,8; δ = 0,1; γ = 0,1 oraz addytywne 

wskaźniki sezonowości, których wartości przedstawiono w tabeli 1. Oszacowa-

                                                      
1 Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2005, s. 58. 

2 Tamże, s. 74. 
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ny model teoretyczny jest dobrze dopasowany do danych rzeczywistych, co 

potwierdza wartość średniego bezwzględnego błędu procentowego (3,9%)
3
. 

Tabela 1 

Miary sezonowości liczby turystów korzystających z hoteli w województwie  

zachodniopomorskim 

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Składnik -16722 -15107 -8061 -3362 8701 9900 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Wskaźnik 17081 15928 8913 4686 -8006 -13950 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Analizując wartości wskaźników sezonowości, można stwierdzić, że sezon 

turystyczny w hotelach jest stosunkowo długi i trwa od maja do października. 

W miesiącach tych liczba turystów korzystających z hoteli była większa od 

wartości wygładzonych (tabela 1). 

W oparciu o oszacowany model dokonano prognozy liczby turystów ko-

rzystających z noclegów w hotelach w województwie zachodniopomorskim. Za 

okres empirycznej weryfikacji, który posłużył do oceny trafności prognoz, przy-

jęto miesiące od stycznia do lipca 2011 roku. Wartość względnego błędu pre-

dykcji ex post wyniosła 4,4%, co wskazuje na dobrą jakość wyznaczonych pro-

gnoz wygasłych
4
.  

Proces empirycznej weryfikacji prognoz potwierdził przydatność oszaco-

wanego modelu do prognozowania badanej zmiennej, wobec czego zastosowa-

no go do wyznaczenia wartości prognoz na okres od sierpnia 2011 do grudnia 

2012 roku (tabela 2). Według prognoz do końca roku 2011 w hotelach woje-

wództwa zachodniopomorskiego można spodziewać się 635,1 tys. turystów, 

czyli o 26 tys. więcej niż w roku poprzednim. Natomiast w roku 2012 progno-

                                                      
3 Za dopuszczalne uznaje się modele, dla których wartość średniego względnego błędu pro-

centowego nie przekracza 10%. 

4 A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zada-

nia, PWN, Warszawa 2004, s. 48–50. 
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zowana liczba turystów korzystających z hoteli wyniesie 653,7 tys. osób, nastą-

pi więc dalszy wzrost o 18,6 tys. turystów. 

Tabela 2 

 Prognoza liczby turystów korzystających z noclegów w hotelach w województwie 

zachodniopomorskim  

Prognoza 
VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 

68761 61932 57871 45334 39443 

I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 

36853 38697 45857 50738 62997 64372 

VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 

71591 70616 63788 59727 47190 41299 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Kolejna zmienna liczba turystów zagranicznych korzystających z hoteli 

w badanym okresie nie wykazywała jednokierunkowej tendencji rozwojowej 

(rysunek 3). Analizowane lata można podzielić na trzy podokresy: lata 

2004-2005 (tendencja rosnąca), lata 2006–2009 (tendencja spadkowa), rok 2010 

(początek fazy wzrostu). W wyniku zmian w przebiegu badanej zmiennej liczba 

turystów zagranicznych korzystających z hoteli w 2010 roku była o 37,9 tys. 

mniejsza niż w roku 2004 (spadek o 14,9%). Można więc wnioskować, że 

wzrost popytu w hotelach był przede wszystkim wynikiem powiększenia się 

grupy turystów krajowych. 

Do szczegółowego opisu kształtowania się liczby turystów zagranicznych 

korzystających z hoteli w województwie zachodniopomorskim w latach 2004–

2010 zastosowano model wyrównywania wykładniczego z trendem liniowym 

oraz multiplikatywną sezonowością (model Wintersa)
5
. Po oszacowaniu para-

metrów otrzymano następujące wartości: S0 = 21100; T0 = –43,2; α = 0,9; δ = 

0,1; γ = 0,1 oraz multiplikatywne wskaźniki sezonowości (tabela 3). Model 

teoretyczny jest dobrze dopasowany do danych rzeczywistych (wartość średnie-

go bezwzględnego błędu procentowego wyniosła 8,1%). 

                                                      
5 Prognozowanie gospodarcze, op. cit., s. 74. 
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Rys. 3. Liczba turystów zagranicznych korzystających z hoteli w województwie  

zachodniopomorskim w latach 2004–2010 według miesięcy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Tabela 3 

 Miary sezonowości liczby turystów zagranicznych korzystających z hoteli  

w województwie zachodniopomorskim  

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Wskaźnik 46,59 50,40 72,69 89,51 131,24 128,26 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień 
paździer-

nik 
listopad grudzień 

Wskaźnik 156,51 152,46 130,15 115,06 66,29 60,84 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Oszacowany model zastosowano do wyznaczenia prognoz liczby turystów 

zagranicznych korzystających z noclegów w hotelach w województwie  

zachodniopomorskim.  

Przeprowadzony proces empirycznej weryfikacji prognoz wskazał na do-

brą jakość wyznaczonych prognoz wygasłych (wartość względnego błędu pre-

dykcji ex post wyniosła 8,3%), wobec czego model przyjęto do prognozowania. 
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Prognozy na okres od sierpnia 2011 do grudnia 2012 roku przedstawiono 

w tabeli 4. Potwierdzają one wzrost liczby turystów zagranicznych w hotelach 

województwa zachodniopomorskiego zapoczątkowany w roku 2010. W roku 

2011 liczba turystów zagranicznych w hotelach zwiększy się o 6,6 tys. osób 

w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast w roku 2012 w stosunku do 

roku 2011 prognozowany jest wzrost o 0,9 tys. osób. 

Tabela 4 

Prognoza liczby turystów zagranicznych korzystających z hoteli w województwie  

zachodniopomorskim  

Prognoza 
VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 

27902 23840 21068 12134 11118 

I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 

8471 9250 13374 16448 24093 23600 

VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 

28715 28014 23935 21152 12183 11163 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Następną zmienną przyjętą do oceny wielkości popytu w hotelach woje-

wództwa zachodniopomorskiego jest liczba udzielonych noclegów. Jej kształ-

towanie się w badanym okresie przedstawiono na rysunku 4. Podobnie jak licz-

ba turystów korzystających z hoteli charakteryzuje się ona wyraźną tendencją 

wzrostową.  

Dynamikę liczby udzielonych noclegów w hotelach opisano za pomocą 

modelu wyrównywania wykładniczego z trendem liniowym oraz multiplika-

tywną sezonowością. W wyniku estymacji otrzymano następujące wartości 

parametrów: S0 = 80800; T0 = 562,7; α = 0,3; δ = 0,1; γ = 0,1 oraz multiplika-

tywne wskaźniki sezonowości przedstawione w tabeli 5. Wartość średniego 

bezwzględnego błędu procentowego równa 5,9% wskazuje, że oszacowany 

model jest dobrze dopasowany do danych empirycznych. 
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Rys. 4. Liczba udzielonych noclegów w hotelach w województwie 

 zachodniopomorskim w latach 2004–2010 według miesięcy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Tabela 5 

 Miary sezonowości liczby udzielonych noclegów w hotelach w województwie 

 zachodniopomorskim 

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Wskaźnik 57,53 65,31 81,04 89,49 113,25 118,49 

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Wskaźnik 154,52 147,97 124,60 109,75 75,15 62,90 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Wartość względnego błędu predykcji ex post dla przyjętego przedziału we-

ryfikacji prognoz wyniosła 6,4%, co wskazuje na możliwość wykorzystania 

oszacowanego modelu do prognozowania. W tabeli 6 przedstawiono wyzna-

czone wartości prognoz na okres od sierpnia 2011 do grudnia 2012 roku. Wyni-

ka z nich, że w roku 2011 liczba udzielonych noclegów w hotelach wojewódz-
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twa zachodniopomorskiego będzie większa o 13,1 tys. w porównaniu do roku 

poprzedniego, a w roku 2012 o 12,1 tys. w stosunku do roku 2011. 

Tabela 6 

Prognoza liczby udzielonych noclegów w hotelach w województwie  

zachodniopomorskim  

Prognoza 
VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 

202751 170917 151993 105207 88066 

I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 

79888 91700 114655 128681 163642 173001 

VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012 XII 2012 

226340 217836 183555 163164 112892 94460 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Zmienna liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym w hotelach 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2010 cechowała się wy-

raźną tendencją wzrostową (rysunek 5), mimo że liczba turystów zagranicznych 

korzystających z hoteli zmniejszyła się. 

 

Rys. 5. Liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym w hotelach w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w latach 2004–2010 według kwartałów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011 
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Przebieg zmiennej liczby udzielonych noclegów turystom zagranicznym 

w hotelach w badanym okresie opisano za pomocą modelu wyrównywania wy-

kładniczego z addytywną sezonowością. Ze względu na niedostateczne dopa-

sowanie modelu z wahaniami miesięcznymi oszacowano model dla danych 

kwartalnych. W procesie estymacji uzyskano następujące parametry modelu: 

S0 = 146000; T0 = 1404; α = 0,6; δ = 0,1; γ = 0,1. Addytywne wskaźniki sezo-

nowości przedstawiono w tabeli 7. Zbudowany model jest dobrze dopasowany 

do danych rzeczywistych, gdyż średni bezwzględny błąd procentowy przyjął 

wartość poniżej 10%. 

Tabela 7 

Miary sezonowości liczby udzielonych noclegów turystom zagranicznym w hotelach 

w województwie zachodniopomorskim 

Kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

Wskaźnik -63808 20292 71879 -28362 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Na podstawie oszacowanego modelu wyznaczono prognozy liczby udzie-

lonych noclegów turystom zagranicznym w hotelach w województwie zachod-

niopomorskim. Za okres empirycznej weryfikacji prognoz przyjęto I i II kwartał 

2011 roku. Wartość względnego błędu predykcji ex post wyniosła 3,9%, co 

wskazuje na dobrą jakość wyznaczonych prognoz wygasłych. Prognozy na 

okres od III kwartału 2011 do IV kwartału 2012 roku przedstawiono w tabeli 8. 

Zgodnie z dokonanymi prognozami w latach 2011–2012 roku w hotelach wo-

jewództwa zachodniopomorskiego zostanie udzielonych odpowiednio 757,1 

i 777,2 tys. noclegów turystom zagranicznym, co wskazuje na utrzymanie ten-

dencji wzrostowej analizowanej zmiennej. 
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Tabela 8 

 Prognoza liczby udzielonych noclegów turystom zagranicznym w hotelach  

w województwie zachodniopomorskim  

kwartał/ 

rok 
III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 III 2011 IV 2011 

prognoza 261913 163548 127995 213697 266952 168587 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.statgov.pl, 8.11.2011. 

Według przeprowadzonej analizy w badanym okresie nastąpił spadek licz-

by turystów zagranicznych korzystających z hoteli przy równoczesnym wzro-

ście liczby udzielonych im noclegów w tych obiektach. Oznacza to, że nastąpiły 

zmiany w długości popytu turystów zagranicznych. W 2004 roku średnia liczba 

dni pobytu w hotelach przypadająca na jednego turystę zagranicznego wynosiła 

2,4 dnia, a w roku 2010 wzrosła do 3,4 dnia. 

Uwagi końcowe 

1) W latach 2004–2010 w województwie zachodniopomorskim nastąpił wzrost 

liczby korzystających z hoteli, będący wynikiem zwiększenia się grupy tu-

rystów krajowych. 

2) Wszystkie zmienne przyjęte do charakterystyki popytu turystycznego 

w hotelach wykazują taką samą sezonowość. Sezon turystyczny w hotelach 

jest długi i trwa od maja do października.  

3) W badanym okresie spadła liczba turystów zagranicznych korzystających 

z hoteli, przy równoczesnym wzroście liczby udzielonych im noclegów 

w tych obiektach. Wskazuje to na zwiększenie się średniej liczby dni poby-

tu w hotelach przypadającej na jednego turystę zagranicznego. Może to 

oznaczać zmiany w celu pobytu turystów zagranicznych (z zakupowego na 

wypoczynkowy czy zdrowotny). 

4) Oszacowane modele wyrównywania wykładniczego dobrze opisują anali-

zowane zmienne. Ich charakterystyczną właściwością jest adaptacja do 

zmian w kierunkach tendencji rozwojowej, dzięki czemu dobrze opisano 
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kształtowanie się zmiennej liczba turystów zagranicznych korzystających 

z hoteli, która miała różnokierunkowy przebieg. 

5) Wyznaczone prognozy wskazują na wzrost natężenia ruchu turystycznego 

w hotelach województwa zachodniopomorskiego. 

6) Przewidywanie kierunku zmian zachodzących w popycie turystycznym jest 

bardzo przydatne w warunkach wolnego rynku oraz silnej konkurencji. 

Prognozowanie ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących zmian w infra-

strukturze oraz usługach koniecznych do obsługi ruchu turystycznego. 

MODELING OF TOURISM DEMAND IN HOTELS 

OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP 

Summary 

In the article analysis of tourism demand in hotels of zachodniopomorskie voivod-

ship in a period from 2004 year to 2010 year was carried out. Exponential smoothing 

models with seasonal fluctuations were used to describe the variables: number  

of tourists accommodated, number of foreign tourists accommodated, number of nights 

in accommodation, number of nights in accommodation by foreign tourists. Forecasts of 

the analized variables were made using the estimated models. 

Translated by Robert Kubicki and Magdalena Kulbaczewska 
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OCENA POZYCJI KONKURENCYJNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTW HOTELARSKICH PRZY UŻYCIU 

MIAR LOJALNOŚCI 

Wprowadzenie 

Pozycja konkurencyjna rozumiana jest najczęściej jako osiągnięty przez 

przedsiębiorstwo wynik konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle 

wyników osiąganych przez konkurentów
1
. Jest to rynkowa ocena tego, co 

przedsiębiorstwo na nim oferuje
2
. Wyrazem sukcesu przedsiębiorstwa jest nie-

wątpliwie ilość lojalnych klientów
3
. Według Haffera, wskaźniki lojalności wy-

dają się być najdoskonalszymi rynkowymi miernikami trwałości przewagi kon-

kurencyjnej, na ich podstawie można bowiem formułować wiarygodne przewi-

dywania co do szans utrzymania przewagi w przyszłości
4
. Lojalni odbiorcy, 

powiązani emocjonalnie z wytwórcą dzięki sile przeżyć i wrażeń, przyczyniają 

                                                      
1  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń 2005, s. 89.  

2 T. Grabowski, Wzorzec rynkowego zachowania przedsiębiorstwa, w: Droga do rynku. 
Aspekty mikroekonomiczne, red. W.J. Otta, Wydawnictwo AE, Poznań 1994, s. 180. 

3 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, PWN, War-

szawa 2008, s. 15. 

4 R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przed-
siębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003, s. 120. 
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się do zbudowania przyszłej przewagi konkurencyjnej
5
. Jak podkreślają Re-

ichheld i Sasser „…wskaźnik utraty klientów powinien być kluczową miarą 

oceny przedsiębiorstwa dla kadry zarządzającej”
6
.  

Celem artykułu jest przedstawienie istoty i rodzajów lojalności jako miary 

osiągniętej przez przedsiębiorstwo pozycji konkurencyjnej, a także przybliżenie 

metod jej pomiaru. Artykuł składa się z trzech części oraz zakończenia. 

W pierwszej przedstawione zostało pojęcie i rodzaje lojalności. Część druga 

przybliża metody pomiaru tego zjawiska, a część trzecia jest praktycznym przy-

kładem oceny lojalności.  

1. Pojęcie i rodzaje lojalności 

Obecnie badacze przedstawiają zasadniczo dwa znaczenia lojalności
7
. 

Pierwsze jest rozumiane jako zachowanie klienta, a drugie jest związane 

z osobistym nastawieniem i uczuciami klienta. Behawioralną interpretację lo-

jalności podróżujących rozumieć można jako skłonność do powrotu do przed-

siębiorstwa (ponowna rezerwacja) i jego chęć do różnych działań na rzecz hote-

lu. Działania te obejmować mogą np. mówienie pozytywnych rzeczy o przed-

siębiorstwie, polecanie go osobom poszukującym informacji, zwiększanie czę-

stotliwości zakupów, skłonność do zapłacenia większej ceny, przekazywanie 

rad dla przedsiębiorstwa, niską podatność na działania konkurencji, akceptację 

pojawiających się drobnych problemów ze strony firmy i in.
8
. W przypadku 

usług hotelarskich te działania mają szczególne znaczenie, dlatego że podróżu-

jący bardzo często zmieniają miejsce pobytu i nie wracają dwa razy do tego 

samego miejsca i obiektu
9
. Popyt turystyczny cechuje restytucyjność, jednak 

                                                      
5 H. Mruk, Makrotrendyw zachowaniach nabywców a strategia rozwoju przedsiębiorstwa, 

w: Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 
2008, s. 32. 

6 F.F. Reichheld, W.E. Sasser Jr., Zero Defections: Quality Comes to Services, „Harvard 

Business Review” 1990, nr 68, s. 111. 

7 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność…, s. 11.  

8
 Np. V.A. Zeithaml, L.L Berry, A. Parasuraman, The Behavioral Consequences of Service 

Quality, „Journal of Marketing” 1996, nr 60, s. 31-46; W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność…, 

s. 12. 

9 Ciekawym wyjątkiem są turyści biznesowi uczestniczący w imprezach cyklicznych, np. 

targach. 
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docelowe miejsce podróży zmienia się bardzo często. Wynika to z faktu, że dla 

wielu zaskoczenie i odkrycie czegoś nowego są bardzo pożądane. Ponadto, 

podróżni nie wracają do tego samego miejsca wielokrotnie ze względu na male-

jącą krańcową użyteczność konsumpcji, która oznacza, że każda kolejna kon-

sumowana jednostka dobra oferuje mniej satysfakcji niż poprzednia.  

Podstawowym problemem podejścia behawioralnego jest nieuwzględnie-

nie przyczyn, głównie natury psychologicznej, które skłaniają klienta do powta-

rzalnych zachowań popierających obiekt lojalności
10

. Definicje lojalności po-

winny więc oprócz elementu zachowań, uwzględniać postawy nabywcy. 

Gremler i Brown
11

 definiują lojalność jako stopień, do jakiego klient okazuje 

powtarzalność zakupu u danego usługodawcy, pozytywnie się do niego usto-

sunkowuje i w sytuacji zaistnienia potrzeby zakupu usługi rozważa ten zakup 

tylko u danego usługodawcy. Lojalność klientów jest zatem postawą w stosun-

ku do konkretnych obiektów związanych z dostawcą, prowadzącą do wyrażania 

zachowań lojalnościowych
12

. Dla przedsiębiorstw turystycznych lojalność 

klientów jest szczególnie istotna ze względu na fakt, że większość segmentów 

w tej branży to segmenty dojrzałe, w których konkurencja jest bardzo silna
13

. 

Dlatego przedsiębiorstwa hotelarskie muszą dążyć do osiągania celów związa-

nych raczej z udziałem w rynku niż ze wzrostem rynku
14

.  

Zastosowanie miar lojalności jako metody oceny pozycji konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa wymaga ustalenia rodzaju badanej lojalności. Typologia lojal-

                                                      
10 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność…, s. 12.  

11 D.D. Gremler, S.W. Brown, Service Loyalty: Its Nature, Importance and Implications, w: 

QUIS V: Advancing Service Quality: A Global Perspective, red. E. Edvardson, S.W. Brown, R. 

Joohnson, E.E. Scheuring, ISQA, Nowy Jork 1996, s. 171–181; za: M. Chłodnicki, Usługi profes-
jonalne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 106. 

12 Najbardziej charakterystyczną postawą lojalności klientów jest zaangażowanie pozytyw-

ne oraz chęć obdarowania firmy przez klienta własnymi zasobami (np. wiedzą, przyjaźnią), jak 

również oczekiwanie bycia obdarowanym przez firmę, co jest uwarunkowane zaufaniem. 
W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność…, s. 14–15.  

13 J.T. Bowen, S. Shoemaker, Loyalty: A Strategic Commitment, „Cornell Hotel And Res-

taurant Administration Quarterly” 1998, nr 39, s. 13. 

14
 L.P. Jarvis, E.J. Mayo, Winning the market-share game, „The Cornell Hotel and Restau-

rant Administration Quarterly” 1986, nr 27, s. 73–79; M. Tepeci, Increasing brand loyalty in the 

hospitality industry, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 1999, nr 

11, s. 223
. 
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ności oparta może być na przyczynach, dla których dostawcy udaje się utrzy-

mać klientów i prowadzić z nimi interesy (tabela 1.)
15

.  

Tabela 1  

Rodzaje lojalności 

L.p. Rodzaj lojalności: Przykład: 
Stopień przywią-

zania: 

1. Lojalność w sytuacji monopolu 
Podróżni korzystający codzien-

nie z transportu kolejowego 
Niski 

2. 
Lojalność wynikająca z wysokich 

kosztów zmiany dostawcy 

Finansowe programy kompute-

rowe 
Średni 

3. 
Lojalność wywołana systemem 

zachęt 

Programy typu frequent business 

flyer 
Niski lub średni 

4. 
Lojalność wynikająca z przyzwy-

czajenia 
Stacje benzynowe Niski 

5. Lojalność wynikająca z wierności Klub futbolowy Wysoki 

Źródło: N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2003, s. 27. 

Kiedy klienci nie mają wyboru lub jest on bardzo mały, można mówić 

o lojalności w sytuacji monopolu. Jest to związanie klienta z przymusu i trudno 

w takiej sytuacji mówić o wierności, poczuciu obowiązku czy oddaniu. Taka 

sytuacja jest częsta w turystyce w miejscach o ograniczonej podaży. Wynikać 

może ona z braku konkurentów, np. w danej miejscowości znajduje się tylko 

jeden hotel lub braku konkurencyjnych obiektów o podobnym standardzie, np. 

dostępny jest tylko jeden hotel pięciogwiazdkowy. Lojalność wywołana syste-

mem zachęt, wzbudza także wiele kontrowersji, ponieważ ponowne skorzysta-

nie z usług danego obiektu oraz pozostałe przejawy lojalności nie są efektem 

tylko korzyści płynących z programów lojalnościowych. Na przykład w pro-

gramie lojalnościowym hoteli Hilton przewidziano m. in. takie nagrody dla 

stałych gości jak: darmowa prasa codzienna, specjalna procedura zameldowa-

nia, bezpłatny pobyt małżonki/małżonka
16

. Jednak bez oferowania korzyści 

związanych z podstawowym motywem pobytu taka relacja trwać będzie dopóki 

                                                      
15 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 27. 

16 T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001, s. 342. 
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hotel stać będzie na oferowanie lepszych zachęt, niż inne hotele. Według Dev‟a 

i Ellis‟a, w porównaniu do linii lotniczych, hotelowe programy lojalnościowe 

nie są tak skuteczne w budowaniu lojalności
17

. Transakcje oparte na lojalności 

wynikającej z przyzwyczajenia są bardzo rozpowszechnioną formą wielokrot-

nych transakcji handlowych. Ponieważ czas staje się dla wielu klientów coraz 

cenniejszym dobrem, rutyna dobrze znanych czynności, które można łatwo 

wykonać przy minimalnym udziale myślenia, staje się częścią stylu życia
18

. 

Przywiązanie do hotelu oparte na przyzwyczajeniu często jest bardzo słabe 

i wystarczy, że pojawi się nowy obiekt oferujący więcej korzyści i goście mogą 

zmienić swoje przyzwyczajenia. Prawdziwa lojalność oparta jest na wierności 

zbudowanej dzięki stworzeniu niepowtarzalnych relacji pomiędzy przedsiębior-

stwem i gościem. Taką prawdziwą lojalność uzyskać można tylko dzięki ofero-

waniu usług o wysokiej jakości
19

.  

2. Metody pomiaru lojalności  

Ocena przejawów lojalności może mieć charakter oceny ex post i dotyczyć 

przeszłych zachowań (lojalność faktyczna) lub dotyczyć deklaracji przyszłych 

zachowań (lojalność deklarowana). Lojalność faktyczna oznacza, że podróżują-

cy korzysta kolejny raz z usług danego obiektu (pomiar zachowań zakupowych) 

i wykazuje inne przejawy lojalności (pomiar zachowań nie związanych bezpo-

średnio z zakupami). Lojalność deklarowana, to zgłaszana gotowość do ponow-

nego skorzystania z usług, która wyrażać się będzie także w gotowości do re-

komendowania obiektu wśród znajomych lub osób poszukujących informacji.  

Ocena deklaracji lojalności opiera się na przewidywanych przez respon-

dentów reakcjach związanych z konsumowanym produktem i jest pochodną 

                                                      
17 C.S. Dev, B.D. Ellis, Guest histories: an untapped service resource, „Cornell Hotel and 

Restaurant Administration Quarterly” 1991, nr 44, s. 30. 

18 N. Hill, J. Alexander, Pomiar…, s. 28. 

19 Różnice w stopniu przywiązania odzwierciedlają stopień możliwości oceny pozycji kon-

kurencyjnej. O osiągniętej pozycji konkurencyjnej decyduje stopień prawdziwej lojalności. Różne 

typy lojalności różnią się stopniem trwałości przewagi konkurencyjnej, którą reprezentują. Tylko 

trwała przewaga konkurencyjna osiągnięta dzięki jakości i satysfakcji nabywców gwarantuje 

prawdziwą lojalność opartą na wierności. Inne typy lojalności jeśli się nawet pojawiają nie mogą 

w wystarczającym stopniu służyć jako dobra miara pozycji konkurencyjnej, gdyż oprócz ponow-
nych zakupów nie występują tam inne, często ważniejsze przejawy lojalności np. rekomendacje.  
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jego postaw. To podejście jest stosowane wtedy, gdy badaniem obejmuje się 

klientów przedsiębiorstw, którzy korzystają z jego usług po raz pierwszy. 

W badaniu przejawów lojalności służą skale mierzące postawę respondenta 

w odniesieniu do badanych przejawów lojalności. Mierzenie motywów i postaw 

lojalności klientów może się odbywać z wykorzystaniem podstawowych narzę-

dzi badań socjologiczno-marketingowych, czyli odpowiednio przygotowanego 

kwestionariusza
20

. Standaryzowany kwestionariusz pozwoli na określenie po-

ziomu natężenia różnych mechanizmów wewnętrznych klienta. Pomiar może 

obejmować m.in. następujące kategorie: intencje ponownego skorzystania 

z usług hotelu, gotowość do zapłacenia wyższej ceny, gotowość do rekomen-

dowania obiektu i in.  

Ocena faktycznej lojalności oparta jest o mierzalne dane zbierane ex post 

w odniesieniu do faktycznych zachowań nabywców. Gromadzone są one 

w bazach danych, związanych z dokonywanymi transakcjami sprzedaży, np. 

systemie hotelowym, w programach lojalnościowych i in. Na tej podstawie 

możliwe jest obliczenie wskaźnika utrzymania klientów, stanowiącego iloraz 

liczby klientów z poprzedniego okresu, którzy powtórzyli zakupy w danym 

okresie i liczby wszystkich klientów, którzy dokonali zakupów w poprzednim 

okresie
21

. Goście są często lojalni jednocześnie wobec kilku hoteli, co powodu-

je, że jednym z aspektów pomiaru jest ocena udziału wydatków na usługi jed-

nego przedsiębiorstwa w porównaniu do sumy wydatków na usługi noclegowe. 

Klienci korzystają z różną częstotliwością z kilku wybranych hoteli spośród 

wszystkich zlokalizowanych w miejscu recepcji. Miary multilojalności mierzą 

udział danego produktu w zakupach dokonywanych przez klienta. Najprostszą 

miarą jest wskaźnik struktury, który można przedstawić wzorem
22

: 

n

i

i

i

x

x
u

1  

                                                      
20 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność…, s. 132.  

21 Można też obliczyc wskaźniki ważone, uwzględniające ważność klientów na podstawie 

wielkości sprzedaży. Tamże, s. 122.  

22 Tamże, s. 128.  



 Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich… 363 

 

gdzie ui stanowi udział danej marki w zakupach klientów, który można ob-

liczyć na podstawie wartości zakupów – wówczas x stanowi wartość zakupów, 

albo ilość zakupionego produktu (ilość noclegów).  

Do oceny lojalności zastosować można również miary finansowe. Takimi 

miernikami są zysk z jednego klienta w trakcie całego pobytu (RevPAG)
23

 

i wartość relacji z gościem LTV (lifetime value of guest)
24

. Wartość relacji jest 

to teraźniejsza miara przyszłych zysków z gości. Innymi słowy LTV to zdys-

kontowany zysk, jaki otrzymuje przedsiębiorstwo w wyniku transakcji z klien-

tem, w okresie, gdy dokonuje ona zakupów w danej firmie
25

. Do wyznaczenia 

wartości relacji z gościem posłużyć się można także metodą wskaźnika lojalno-

ści RFM który, opiera się na analizie historii zakupowej klienta
26

. Sprowadza 

się to do ustalenia trzech zmiennych: kiedy klient dokonał u nas ostatnio zakupu 

(Recency), jak często dokonuje zakupów (Frequency) i ile wydaje pieniędzy 

(Money). W odniesieniu do zmiennej R niektórzy proponują następującą skalę 

punktową: w ostatnim kwartale – 24 pkt, w ostatnim pół roku – 12 pkt, do 9 

miesięcy wstecz – 6 pkt, nie dalej niż rok – 3 pkt. Druga zmienna F liczona jest 

poprzez pomnożenie liczby zakupów dokonanych w ostatnim roku przez 4 

(4 pkt za każdą transakcje). Zmienna M obliczana jest jako 10% od wartości 

każdej transakcji. Maksymalny pułap punktowy wynosi 9, aby uniknąć znie-

kształcenia w przypadku kiedy jeden z zakupów byłby wyjątkowo duży. Im 

krótszy czas upłynął od ostatnich zakupów, im częściej dokonywane są zakupy 

i im więcej wydawanych jest pieniędzy na zakup, tym więcej otrzymuje się 

punktów. W kolejnej części zaprezentowany został przykład pomiaru jakości 

oparty na ocenie postaw nabywców. 

                                                      
23 Wskaźnik RevPAG (Revenue per available guest) jest sumą wszystkich wydatków, jaki 

poniósł gość w trakcie jednego pobytu i obejmuje wydatki poniesione na nocleg, wyżywienie, 

usługi SPA, zakupy w hotelowym sklepie. Pozwala on określić zakres usług z jakich korzysta 

gość w trakcie jednego pobytu, a dzięki danym na temat historii transakcji i znajomości indywi-
dualnych preferencji, pozwala maksymalizować przychody w tracie kolejnych wizyt. 

24
 Mierzy ona wartość wydatków poniesionych przez gościa w trakcie wielu wizyt. Na jej 

podstawie można wytypować gości, którzy generują największe przychody dla przedsiębiorstwa 
i na nich skupić uwagę.  

25 J. Bazarnik, Szacowanie wartości klienta, „ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 

2006, nr 694, s. 89. 

26
 Por. D. Grądek, Zrozumieć i zmierzyć lojalność klientów, www.egospodarka.pl, 

4.09.2010. 
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3. Metodologia i wyniki badania 

Do pomiaru lojalności zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Po-

służono się techniką ankiety. Badanie trwało od października 2008 roku do 

listopada 2009 roku. Pozwoliło ono na określenie poziomu lojalności gości 

przedsiębiorstw hotelarskich w Poznaniu. Podmiotem badania byli turyści biz-

nesowi (wystawcy) nocujący w hotelach w Poznaniu i przebywający na jednej 

z imprez targowych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

W badaniu popytu zastosowano kwotową metodę doboru próby. Ma ona cha-

rakter nielosowy i wymaga znajomości rozkładu wybranych cech w populacji 

generalnej.  

Problem liczebności próby został rozwiązany w oparciu o wcześniejsze 

prace badawcze tego typu przy uwzględnieniu pojemności usługowej ocenia-

nych obiektów. Na podstawie wskazań literaturowych przyjęto, że minimalna 

liczba opinii przypadająca na jeden hotel powinna wynosić 30
27

. Tę liczbę 

zwiększono tak, aby uwzględnić różnice związane z pojemnością usługową 

badanych hoteli
28

. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.  

Analizowana próba objęła 630 gości hotelowych nocujących w 14 hote-

lach. Wśród gości dominowali mężczyźni (62%), osoby w wieku od 26 do 35 

lat (47% respondentów) i osoby z wykształceniem wyższym (83% responden-

tów). Wśród badanej grupy 32% respondentów pochodziło spoza Polski. Przy-

jechali oni do Poznania najczęściej z: Niemiec, Chin i Włoch
29

. Wśród miesz-

kańców Polski dominowali mieszkańcy województw wielkopolskiego, dolno-

śląskiego oraz mazowieckiego.  

Ocena skuteczności konkurowania wymaga porównania tj. odniesienia 

wyników jednego hotelu do wyników innych. W związku z koniecznością za-

                                                      
27 A. Kaniewska-Sęba, G. Leszczyński, B. Pilarczyk, Badania…, s. 42. P. DePaulo, Sample 

size for qualitative research, „Quirk‟s Marketing Research Review” 2000, www.quirks.com,  

21.1.2011; A.J. Onwuegbuzie, N.L. Leech, The role of sampling in qualitative research, „Aca-
demic Exchange Quarterly” 2004, nr 9, s. 280, www.findarticles.com, 21.1.2011. 

28 Minimalna liczba opinii (30) dotyczyła hoteli, których pojemność usługowa nie przekra-

czała 200 pokoi. W przypadku hoteli powyżej 200 pokoi zakwalifikowanie do dalszego etapu 

badawczego wymagało liczby opinii przekraczającej min. 15% pojemności hotelu, np. dla hotelu 

posiadającego 300 pokoi, minimalna liczba ocen wynosiła 45 kwestionariuszy, a dla posiadające-

go 400 pokoi – 60 kwestionariuszy. 

29 Także z: Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Indii, Izraela, Hiszpa-

nii, Holandii, Litwy, Norwegii, Portugalii, Malezji, Turcji. 
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pewnienia anonimowości obiektom zakwalifikowanym do badania, posłużono 

się kodami przypisanymi do nazw hoteli.  

Ocena lojalności dotyczyła trzech jej przejawów, tj. zamiaru ponownego 

powrotu do hotelu, zamiaru rekomendowania obiektu oraz gotowości do zapła-

cenia wyższej ceny. W tabeli 2. przedstawiono zestawienie zamiaru ponownego 

skorzystania z usług w badanych hotelach. 

Tabela 2.  

Deklarowany zamiar powrotu do hotelu 

 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 

Hotel A 19% 58% 5% 3% 14% 

Hotel B 1% 32% 30% 28% 8% 

Hotel C 31% 55% 4% 0% 11% 

Hotel D 39% 43% 7% 0% 11% 

Hotel E 52% 45% 2% 0% 0% 

Hotel F 11% 55% 13% 13% 8% 

Hotel G 7% 52% 19% 12% 10% 

Hotel H 9% 41% 12% 9% 29% 

Hotel I 28% 58% 12% 0% 2% 

Hotel J 28% 50% 11% 0% 11% 

Hotel K 19% 56% 11% 7% 7% 

Hotel L 0% 56% 19% 13% 13% 

Hotel M 0% 41% 21% 18% 21% 

Hotel N 4% 63% 13% 0% 21% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Najczęściej zdecydowane deklaracje ponownego korzystania z usług wy-

rażali goście hoteli E (52% przebadanych gości), D (39%) i C (31%). Są to tak-

że hotele o zerowym udziale gości, którzy zdecydowanie nie skorzystają z usług 

hotelu w przyszłości. Najmniejszą lojalność w tej sferze deklarowali gości hote-

lu B (28% zdecydowanie nie skorzysta, a tylko 1% zdecydowanie tak), hotelu 

M (odpowiednio 18% i 0%) oraz hotelu L (odpowiednio 13% i 0%).  
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Ocena lojalności dotyczyła także skłonności do rekomendowania obiektów 

wśród bliskich i znajomych. W tabeli 3 przedstawiono zestawienie tej miary 

lojalności w badanych hotelach. 

Tabela 2 

Skłonność rekomendowania hotelu  

 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 

Hotel A 19% 57% 6% 4% 13% 

Hotel B 3% 31% 40% 24% 3% 

Hotel C 36% 55% 7% 2% 0% 

Hotel D 46% 36% 14% 0% 4% 

Hotel E 55% 31% 10% 0% 5% 

Hotel F 18% 53% 5% 13% 11% 

Hotel G 7% 50% 21% 14% 7% 

Hotel H 26% 41% 21% 6% 6% 

Hotel I 31% 55% 10% 2% 2% 

Hotel J 33% 44% 11% 0% 11% 

Hotel K 19% 50% 13% 11% 7% 

Hotel L 0% 44% 25% 19% 13% 

Hotel M 0% 45% 25% 18% 13% 

Hotel N 4% 74% 4% 4% 13% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Największy udział gości, którzy są zdecydowanie gotowi rekomendować 

pobyt, posiada hotel E (55% gości) oraz hotel D (46%) i J (33%). Najmniej 

skłonni do rekomendacji są goście hoteli B (24% zdecydowanie nie zarekomen-

duje, a tylko 3% zdecydowanie zarekomenduje) oraz L (nie ma gości, którzy 

chcą zdecydowanie rekomendować ten hotel, a 18% zdecydowanie nie zamierza 

rekomendować) i M (nikt nie jest zdecydowanie skłonny do rekomendacji, 18% 

zdecydowanie nie będzie rekomendować tego hotelu).  

Gotowość do zapłacenia wyższej niż obecnie ceny jest ważną miarą praw-

dziwego przywiązania gościa do hotelu. W tabeli 3. przedstawiono zestawienie 

tej miary lojalności w badanych obiektach. 
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Tabela 3 

Gotowość do zapłacenia wyższej ceny 

 
zdecydowanie 

tak 
raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 

Hotel A 5% 16% 40% 21% 18% 

Hotel B 4% 10% 31% 53% 3% 

Hotel C 7% 38% 35% 15% 5% 

Hotel D 21% 29% 18% 18% 14% 

Hotel E 15% 44% 22% 12% 7% 

Hotel F 3% 16% 29% 32% 21% 

Hotel G 0% 27% 34% 32% 7% 

Hotel H 3% 21% 41% 24% 12% 

Hotel I 7% 49% 28% 12% 5% 

Hotel J 18% 29% 41% 0% 12% 

Hotel K 2% 31% 35% 19% 13% 

Hotel L 0% 13% 38% 44% 6% 

Hotel M 0% 13% 48% 38% 3% 

Hotel N 4% 33% 33% 21% 8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Aż 21% gości hotelu D jest zdecydowanie gotowych korzystać z oferty ho-

telu, mimo wzrostu cen, w przypadku hotelu J jest to 18%, a w hotelu E 15% 

badanych gości. Z drugiej strony, najmniej skłonni do akceptacji wzrostu ceny 

są goście hoteli B (53% respondentów), hotelu L (44%) i M (38%). 

Zauważyć można, że zarówno wśród hoteli o najwyższych i najniższych 

ocenach lojalności w odniesieniu do trzech przejawów lojalności, pojawiają się 

te same hotele. Wśród najlepiej ocenianych są to hotele: D, E (trzy razy), J (dwa 

razy), C (raz), a wśród najgorzej ocenianych hotele: B, L, M (trzy razy). 

Uwagi końcowe 

Lojalność jest ważną miarą pozycji konkurencyjnej, ponieważ może być 

uznana za pierwotną w stosunku do wszystkich innych. W długim okresie nie 

da się osiągać wyróżniających wyników finansowych, udziału w rynku, wyż-

szego niż średnia wykorzystania miejsc, jeśli nie zdobędzie się lojalności klien-
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tów. Oczywiście lojalność jest dopiero warunkiem koniecznym, ale niewystar-

czającym do osiągania pozycji mierzonej za pomocą wspomnianych wyżej 

miar. Rust, Zahorik, Keiningham uważają, że istnieje bezpośrednia zależność 

pomiędzy lojalnością a pozostałymi miarami pozycji konkurencyjnej takimi jak 

większy udział w rynku i większe dochody i zyski.
30

 Jak podkreśla Mruk „…im 

bardziej klient będzie związany z firmą w długiej perspektywie, tym wyższa 

będzie wartość firmy”
31

.  

Zaprezentowany przykład pomiaru lojalności pokazuje, że na podstawie tej 

miary można szacować pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw hotelarskich. 

Niezbędne jest jednak odniesienie wyników jednego przedsiębiorstwa do ocen 

rynkowych rywali. Za poznawczo interesujące uznać należy kontynuację badań 

nad lojalnością nabywców i wzbogacenie ich o miary faktycznej, a nie tylko 

deklarowanej lojalności.  

THE ASSESSMENT OF COMPETETIVE POSITION OF HOTEL 

ENTERPISES BY MEASURES OF LOYALTY 

Summary 

The loyalty assessment is treated as crucial maeasure of competetive position in 

enterprises. The aim of the article is to present the essence and kinds of loyalty as the 

measure of cometetive position. In the first part of the article the term as well as kinds 

of loyalty have been presented. The second one shows the methods of its measurement 

and the third part is the empirical example of loyalty assesment.  

Translated by Iwona Olszewska 

                                                      
30 R.T. Rust, A.J. Zahorik, T.L. Keiningham, Return on Quality (ROQ): Making Service 

Quality Financially Accountable, „Journal of Marketing” 1995, nr 59, s. 60. 

31 H. Mruk, R. Nestorowicz, Neuromarketing a tworzenie wartości dla klienta, w: Marke-

ting. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, red. H. Mruk, M. Sznajder, Wyd. UP w Poznaniu, 
Poznań 2008, s. 11. 
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BAZA NOCLEGOWA ORAZ WALORY PRZYRODNICZE 

JAKO DETERMINANTY TYPU KLIENTA PRODUKTU 

TURYSTYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE ŻYWIECKIEGO 

PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

Wprowadzenie 

Specyfika usług turystycznych powiązanych z walorami miejsca daje ory-

ginalny i nieporównywalny produkt. Każde miejsce cechuje się niepowtarzal-

nym zestawieniem dostępnych walorów. Ludzie korzystający z usług turystycz-

nych próbują dobierać je w sposób najbardziej zbieżny z własnymi potrzebami. 

Równocześnie ich decyzje są kompromisem pomiędzy oczekiwaniami i potrze-

bami a możliwościami finansowymi. 

Korzyści z rozwoju turystyki dla lokalnej gospodarki wynikają z: rozwoju 

przedsiębiorczości, powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia, 

napływu nowych inwestycji, dochodów uzyskiwanych z obecności turystów. 

Na obszarach wiejskich, które są atrakcyjne turystycznie, mieszkańcy rezygnują 

z działalności w rolnictwie lub ją ograniczają, przechodząc do bardziej docho-

dowego sektora usług turystycznych. 

Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy charakterystyką oferty 

turystycznej (stroną podażową) a typem klienta reprezentującego stronę popytu 

turystycznego. Strona podaży turystycznej zostanie rozpoznana w oparciu 

o wskaźniki zagospodarowania turystycznego. Zakłada się, że wyposażenie 
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turystyczne oferowane na teranie parku krajobrazowego wpływa na rodzaj 

i strukturę turystów, którzy wybierają go na miejsce wypoczynku. 

1. Charakterystyka obszaru badań 

Żywiecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1986 roku uchwałą 

 nr XII/79/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 

13.03.1986 r. Aktualnie powierzchnia parku wynosi 35 870 ha. Wokół parku 

ustanowiono otulinę na obszarze 21 790 ha. Żywiecki Park Krajobrazowy 

obejmuje pasmo Beskidu Żywieckiego położone przy granicy ze Słowacją 

w widłach rzeki Soły i Koszarawy oraz niewielką cześć Beskidu Makowskiego 

z masywem Kiczory (762 m n.p.m.). W otulinie parku znajduje się południowo-

zachodni fragment Kotliny Żywieckiej ze starą częścią miasta Żywca. 

Główne atrakcje Żywieckiego Parku Krajobrazowego to: bogactwo i pięk-

no górskich krajobrazów, dobrze zachowana pierwotna przyroda, liczne wido-

kowe szczyty i polany, cenne zabytki kultury, dobra dostępność komunikacyjna 

oraz gęsta sieć znakowanych szlaków i schronisk.  

Najsilniejszy magnes dla turystów stanowi Pilsko (1557 m), którego na-

zwa według legendy wywodzi się od urządzanych tam zbójnickich pijatyk. Po-

twierdzeniem tej genezy zdaje się być nazwa polany Tanecznik pochodząca od 

słowa „taniec”. Pierwszym znanym zdobywcą Pilska (około 1700 roku) był 

uczony jezuita – ksiądz Gabriel Rzączyński.  

Pilsko jest także objęte ochroną – zarówno po polskiej, jak i słowackiej 

stronie utworzono rezerwaty. Chroni się tu górnoreglowy bór świerkowy, 

w którym najstarsze okazy drzew mają 350 lat, oraz płaty kosodrzewiny na 

wierzchołku. Krajobraz urozmaicają skalne wychodnie i rumowiska, a także 

rowy rozpadlinowe w grzbiecie Munczolika. 

Pilsko również zachwyca rozległością panoramy i urokiem krajobrazu. 

Bardziej dziko jest po stronie słowackiej, w Polsce zaś znaczny ruch turystycz-

ny znajduje oparcie w dużym schronisku na Hali Miziowej. Zimą na Miziowej 

dominują narciarze, którzy dostają się tutaj wyciągami z Korbielowa
1
. 

                                                      
1  S. Figiel, U. Janicka-Krzywda, P. Krzywda, W.W. Wiśniewski, Beskid Żywiecki  

– Przewodnik, 2006. 
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Cechą charakterystyczną krajobrazu jest obecność licznych i różnorodnych 

form geomorfologicznych, m.in.: ścian skalnych, ambon, baszt, progów, goło-

borzy i osuwisk skalnych. Jaskiń jest niewiele, a największą z nich – zwaną 

Wickową (długość ponad 100 m) i znajdującą się w Sopotni Wielkiej – objęto 

ochroną w formie pomnika przyrody. Pomnikiem przyrody jest największy 

i najwyższy (10 m wysokości) w polskich Beskidach wodospad w miejscowości 

Sopotnia Wielka.  

Lasy zajmujące ok. 80% powierzchni parku są przekształcone przez czło-

wieka. Są to głównie sztuczne świerczyny wprowadzane w reglu dolnym na 

miejsce wyciętych buczyn. Ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe 

wykształciły się tutaj cztery piętra roślinne: pogórza, regla dolnego, regla gór-

nego i kosodrzewiny (subalpejskie).  

Faunę reprezentuje około 40 gatunków ssaków, ponad 100 gatunków pta-

ków lęgowych, sześć gatunków gadów, 15 gatunków płazów, ponad 20 gatun-

ków ryb i jeden gatunek minoga. Beskid Żywiecki stanowi ważną ostoję dla 

największych krajowych drapieżników, tj.: niedźwiedzia, wilka i rysia. Swoje 

miejsca lęgowe mają tu bardzo rzadkie gatunki ptaków, takie jak: głuszec, pu-

chacz, dzięcioł trójpalczasty, siwerniak, drozd obrożny
2
.  

2. Historia ruchu turystycznego w Beskidzie Żywieckim 

W Beskidzie Żywieckim, jak i w całych Beskidach, miejscem, w którym 

zogniskowały się pierwsze zainteresowania turystyczne, była Babia Góra. Do-

piero wiele lat później dołączyły do niej: Pilsko, Lipowski Wierch i Romanka. 

Pierwszym „politykiem”, który turystycznie, odwiedził Beskid Żywiecki, 

był palatyn Węgier – arcyksiążę Józef Habsburg, który w roku 1806 wszedł od 

strony orawskiej Półgóry na graniczny szczyt swojego państwa – Babią Górę. 

Z tej okazji na Diablaku zbudowano dla władcy drewniany schron, który można 

uznać za pierwszy w całych Beskidach obiekt turystyczny. Zapewne służył on 

później przez jakiś czas różnym wędrowcom. 

Kolejnym zdarzeniem z pogranicza polityki i turystyki było wybudowanie 

na Babiej Górze kamiennego schronu zwanego wówczas altaną, a przez górali 

kaplicą. Został on wzniesiony w 1852 roku z inicjatywy właściciela dóbr ma-

                                                      
2 www.2007.przyroda.katowice.pl/zywiecki_park_krajobrazowy.html. 
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kowskich hr. Filipa Saint Genois d'Anneacourt na cześć naczelnika obwodu 

wadowickiego Józefa von Losertha
3
. 

Do czasu oznakowania pierwszych szlaków turystycznych, na Babią Górę 

wchodzono kilkoma popularnymi drogami. Od strony północnej punktem wej-

ścia była Zawoja, skąd najczęściej podążano trasą przez Czatożę i Halę Czarne-

go, a dalej albo przez Przełęcz Jałowiecką i Małą Babią Górę, albo przez Mar-

kowe Szczawiny i przełęcz Bronę.  

Pod koniec XIX wieku w Beskidzie Żywieckim zaczęła się rozwijać zor-

ganizowana turystyka. Pierwsi byli Niemcy; w 1893 roku powstał Beskidenve-

rein in Bielitz (Związek Beskidzki w Bielsku) – organizacja, która rozpoczęła 

w Beskidach turystyczny Drang nach Osten połączony z antypolską działalno-

ścią polityczną.  

Od roku 1896 Niemcy czynili starania o wybudowanie na Babiej Górze 

własnego schroniska, którego otwarcie nastąpiło 11 czerwca 1905 roku. Było 

ono zlokalizowane pod szczytem na wysokości 1616 m, na południowym zbo-

czu, tj. na terytorium Królestwa Węgier.  

Przed I wojną światową na terenie Beskidu Żywieckiego miały miejsce 

jeszcze inne wydarzenia, ważne w historii turystyki. W 1908 roku geolodzy 

i taternicy Walery Goetel (1887–1919) i Władysław Pawlica (1889–1972) do-

konali pierwszego polskiego wejścia narciarskiego na szczyt Babiej Góry, 

a w 1909 roku na Pilsko.  

Pierwsze schronisko turystyczne w rejonie Pilska uruchomione zostało 

w 1924 roku przez Polskie Towarzystwo Turystyczne. Do roku 1934 mieściło 

się ono w gajówce pod przełęczą Glinne. Okres międzywojenny to również czas 

budowy nowych schronisk górskich. Jako pierwszy powstał obiekt na Hali Bo-

raczej, wybudowany w 1925 roku. 

Po wojnie, zwłaszcza w najtrudniejszych latach stalinizmu (1951–1956), 

mocno ograniczono ruch turystyczny w rejonach nadgranicznych. Wiele szla-

ków znakowanych odsunięto wówczas od granicy; na poruszanie się w jej po-

bliżu potrzebne były specjalne zezwolenia, patrole WOP prowadziły częste 

kontrole. 

W latach 1974–1986 PTTK zrealizowało w Beskidach koncepcję budowy 

tzw. bacówek turystyki kwalifikowanej, czyli małych schronisk. Wzniesiono 

ich łącznie dziesięć, z czego dwa w Beskidzie Żywieckim (Pod Rycerzową 

                                                      
3 S. Figiel U. Janicka-Krzywda P. Krzywda i W.W. Wiśniewski, op. cit. 
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i Pod Krawców Wierchem). Był to wówczas przełom w myśleniu o turystyce 

górskiej polegający na odejściu od turystyki masowej na rzecz uprawianej in-

dywidualnie i w małych grupach. 

Przemiany polityczne III Rzeczypospolitej, a w szczególności wstąpienie 

Polski do Unii Europejskiej, otworzyły przed turystyką perspektywę „Europy 

bez granic”. Dotyczy to także polskiego sąsiedztwa ze Słowacją. Skończyły się 

kontrole celne, do przekroczenia granicy wystarcza dowód osobisty
4
.  

3. Zagospodarowanie turystyczne obszaru 

Ze względu na fakt, że Żywiecki Park Krajobrazowy w całości znajduje 

się na terenie powiatu żywieckiego, do oceny zagospodarowania turystycznego 

przyjęto obiekty zlokalizowane na terenie tego powiatu.  

Powiat żywiecki o powierzchni 1040 km
2
 i gęstości zaludnienia na pozio-

mie 145 os./km
2
 nie należy do obszarów województwa śląskiego o najinten-

sywniejszym życiu społeczno-gospodarczym. Zamieszkuje go 150 tys. miesz-

kańców, z czego tylko 21% mieszka w miastach. Powiat ten wypada słabiej 

aniżeli tereny położone bardziej na zachód, obejmujące powiat cieszyński 

i bielski. Potwierdza się to również w zakresie zagospodarowania turystycznego 

tworzącego stronę podaży turystycznej. Dla badanego obszaru odnotowano 

niższe wartości takich mierników funkcji turystycznej, jak: wskaźniki Baretje‟a, 

Deferta czy Charvata
5
.  

Zasadniczo zagospodarowanie turystyczne tworzą dobra i urządzenia tury-

styczne, takie jak: baza noclegowa, baza gastronomiczna, baza towarzysząca  

– stanowiące jeden z komponentów szeroko rozumianego produktu turystycz-

nego
6
. Odpowiednio rozbudowana i zdywersyfikowana liczba infrastruktury jest 

przesłanką wpływającą na możliwości rozwoju turystyki. Oczywiście urządze-

nia te mają rację bytu w połączeniu z indywidualnymi cechami terenu determi-

nującymi ich walory naturalne i kulturowe. Charakter dostępnej infrastruktury, 

w tym przede wszystkim poziom cen usług, profiluje potencjalnego klienta.  

                                                      
4 Tamże. 

5
 S. Pytel, S. Sitek, Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części 

 woj. śląskiego, w: Gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpra-
ca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. 

6
 A. Tokarz, Popyt turystyczny, op. cit. 
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Liczba obiektów pozwalających na zakwaterowanie w obrębie powiatu 

żywieckiego na rok 2010 – zgodnie z danymi GUS – wynosiła 15 hoteli 

i 61 innych obiektów zbiorowego zakwaterowania (rysunek 1). W przypadku 

hoteli wyraźna jest tendencja wzrostowa, która w ciągu siedmiu lat wyniosła 

przeszło 100%. Aktualnie w grupie tej znajdują się dwa hotele dwugwiazdkowe 

i dwa trzygwiazdkowe. W stosunku do roku 2004 przybył jeden hotel trzy-

gwiazdkowy. Inne obiekty zakwaterowania wykazują jednak stagnację, a osta-

teczna liczba tych obiektów jest nawet o dwa obiekty niższa. Tendencja w prze-

biegu tego zjawiska miała wyraźne dwa kierunki: spadkowy w latach 

2004-2007, a następnie wzrostowy w latach 2007–2010. Ostatecznie, porównu-

jąc początek i koniec okresu, można uznać, że zachowano status quo. W grupie 

tych podmiotów najwyraźniejszy wzrost dotyczy kempingów i pól biwakowych 

– z pięciu w roku 2004 do 13 w roku 2010 (tabela 1). Niewielkie zmiany ze 

wskazaniem na tendencję spadkową odnotowano w zakresie pozostałych obiek-

tów. Spadła natomiast o połowę liczba zespołów domków turystycznych.  

 

Rys. 1. Zmiana liczby obiektów zakwaterowania na terenie powiatu żywieckiego 

w latach 2004–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl. 
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Tabela 1 

Specyfikacja liczby obiektów zakwaterowania innych niż hotele 

Lata Ogółem 
Kempingi 

i pola biwakowe 

Zespoły domków 

 turystycznych 

Pozostałe obiekty 

zbiorowego  

zakwaterowania 

2004 63 5 4 54 

2005 56 2 4 50 

2006 47 3 3 41 

2007 45 1 2 42 

2008 56 13 2 41 

2009 60 11 3 46 

2010 61 13 2 46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl. 

 

Rys. 2. Zmiana liczby miejsc zakwaterowania na terenie powiatu żywieckiego  

w latach 2004–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl. 
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samym czasie liczba hoteli zwiększyła się o przeszło 100%, co może sugero-

wać, że powstały hotele nieco mniejsze.  

Powiat żywiecki oferuje dosyć skromne wyposażenie obiektów zbiorowe-

go zakwaterowania (rysunek 3). Najczęściej występującą atrakcją jest boisko 

sportowe oraz tenis stołowy, który występuje w ponad 50% obiektów. Bilard 

i sauna przeciętnie dostępna jest w co trzecim obiekcie, zaś co piąty podmiot 

posiada pokój do zabawy dla dzieci oraz wypożyczalnię rowerów. Jeszcze rza-

dziej spotykane są: siłownie (17%), korty tenisowe (13%) i wypożyczalnie 

sprzętu wodnego (9%). Wyjątkowo atrakcyjne wyposażenie w postaci basenów 

krytych dostępne jest wyłącznie w trzech obiektach (7%), tak samo jak sola-

rium. Niedostępne są takie atrakcje, jak: mini golf, ścieżka zdrowia czy jazda 

konna.  

 

Uwaga: Wartość procentowa nad kolumną informuje o odsetku placówek 

dysponujących danym wyposażeniem  

Rys. 4. Dostępne wyposażenie turystycznych obiektów zakwaterowania w powiecie 

żywieckim w 2009 roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl. 
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W zakresie turystyki kwalifikowanej należy odnotować występowanie 

obiektów umożliwiających prowadzenie konferencji i szkoleń. Ogółem takich 

obiektów na terenie powiatu żywieckiego znajduje się 20, z łączną liczbą miejsc 

konferencyjnych mogących obsłużyć przeszło 1500 gości.  

Analiza dostępnej bazy noclegowej uzupełniona informacją o wyposażeniu 

dodatkowym oferowanym klientowi potwierdza przypuszczenie, że obszaru 

tego nie można uznać jako dobrze zagospodarowanego. Gminą najbardziej 

atrakcyjną, przede wszystkim z punktu widzenia sportów zimowych, jest Kor-

bielów położony u podnóża Pilska. 

4. Charakterystyka klienta Żywieckiego Parku Krajobrazowego 

Badania terenowe w formie wywiadu kwestionariuszowego przeprowa-

dzono w sierpniu 2011 roku na próbie 200 osób. Podstawą wywiadu była ankie-

ta obejmująca 30 pytań dotyczących przyczyn i kierunków napływu turystów, 

którzy przybyli na teren parku. 

Na badanym obszarze wśród ankietowanych najwięcej było studentów 

(31%), pracowników umysłowych (27%) i pracowników fizycznych (23%), zaś 

najmniej – przedsiębiorców (3%) i bezrobotnych (4%). Warto zauważyć, że 

12% badanych to emeryci i renciści, co wynika bezpośrednio z zamiłowania 

osób starszych do pieszych wycieczek po górach i dostępu do kompleksów 

rekreacyjno-rehabilitacyjno-uzdrowiskowych.  

Wśród ankietowanych największą liczbę stanowili turyści w przedziale 

wiekowym 21–30 lat (38%), 24% respondentów miało od 31 do 40 lat, a 13% 

to osoby poniżej 20. roku życia. Wśród badanych przeważali mężczyźni (53%), 

kobiety stanowiły 47% respondentów. Prawie połowa ankietowanych mieszkała 

w dużych miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Na wsi mieszkało 

23% badanych. Najmniej – bo tylko 12% – pochodzi z miasta do 20 tys. miesz-

kańców. Swój stan cywilny jako wolny określiło 52% ankietowanych, nato-

miast 42% deklarowało się jako: zamężna, żonaty lub w związku; 6% wpisało 

odpowiedź – wdowa/wdowiec. Wśród respondentów 44% legitymowało się 

wykształceniem średnim, 31% wykształceniem wyższym, 15% – zawodowym. 

Najmniej – bo 5% ankietowanych – nie ma wykształcenia lub posiada jedynie 

wykształcenie podstawowe.  
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Wśród 200 ankietowanych 32% mieści się w przedziale dochodowym od 

0 do 1000 zł, 21% od 1500 do 1999 zł. Zdecydowana większość przebadanych 

turystów posiada dochody nieprzekraczające średniej krajowej.  

Najwięcej turystów wybiera wyjazdy 4-noclegowe (35 osób) oraz 

7-noclegowe (32 osoby). Pięćdziesiąt osób spośród 200 ankietowanych spędza 

od kilku godzin do jednej nocy na terenie parku. Bardzo popularna jest też opcja 

weekendowa (trzy noce – 27 osób). Miłośnicy dłuższych pobytów znajdują się 

w mniejszości, a liczba osób spędzających na obszarze parku dwa tygodnie 

wynosi tylko 3%. Wśród ankietowanych zdarzały się opcje niestandardowe 

w postaci pobytu powyżej 30 nocy – wyjazd biznesowy. Najwięcej turystów 

odwiedzających Żywiecki Park Krajobrazowy to przedstawicie województwa 

śląskiego (99 osób), natomiast turyści z pozostałych województw swoje wyniki 

ustabilizowali na podobnym poziomie.  

Z powyższej analizy wynika, że typowy klient Żywieckiego Parku Krajo-

brazowego to osoba młoda (często młodzież akademicka), o dochodach nie-

przekraczających 2000 zł, legitymująca się średnim lub wyższym wykształce-

niem, zamieszkująca duże miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców, głów-

nie z województwa śląskiego. Osoby przybywające zgłaszają raczej umiarko-

wany popyty na usługi noclegowe, gdyż dominują pobyty krótkie 

– w większości do czterech noclegów. 

Uwagi końcowe 

Zestawienie informacji o strukturze odwiedzających oraz zagospodarowa-

niu turystycznym pozwala wysnuć pewnie wnioski odnośnie charakteru tury-

stów odwiedzających ten obszar. Najistotniejszą informacją jest poziom zamoż-

ności turystów. Klient usług turystycznych w Żywieckim Parku Krajobrazo-

wym posiada niezbyt wysokie dochody, o czym świadczy fakt, że w przypadku 

ponad połowy badanych osób wysokość ich płacy nie przekracza średniej kra-

jowej. W dodatku najliczniejszą grupą odwiedzających ten obszar są studenci 

oraz renciści i emeryci, czyli grupy społeczne o najniższych dochodach. 

W gronie tym tylko 3% stanowili przedsiębiorcy, czyli najlepiej uposażona 

grupa zawodowa w Polsce.  

W tej sytuacji można uznać, że zagospodarowanie turystyczne adekwatne 

jest do popytu turystycznego. Pojawia się jednak podstawowe pytanie, czy 

struktura odwiedzających (popyt) jest adekwatna do bazy turystycznej, czy jest 
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przez tę ofertę wymuszona. Oferta dla osób mniej wymagających i dysponują-

cych mniejszą pulą środków jest wystarczająca, jednak osoby, które byłyby 

skłonne wydać znacznie więcej, oczekując przy tym zdecydowanie bogatszej 

oferty, mogą tutaj nie znaleźć adekwatnej do swych potrzeb propozycji. 

Być może jednak pozycja Żywieckiego Parku Krajobrazowego jest zwią-

zana z funkcją rekreacyjną dla dużych zespołów miejskich, takich jak konurba-

cja katowicka czy aglomeracja krakowska. Wskazywałaby na to długość pobytu 

uzyskana w badaniach, z dominantą na okresy czterodniowe. Atrakcyjne krajo-

brazowo, a przy tym niezbyt wymagające góry, przy stosunkowo niewielkiej 

odległości od dużych skupisk ludzkich, idealnie nadają się do krótkich wypa-

dów, szczególnie dla studentów i ludzi starszych. Ten sam czynnik powoduje, 

że raczej trudno spodziewać się, że ludzie w wieku produkcyjnym, szczególnie 

ci dobrze sytuowani, wybiorą ten park na miejsce swojego podstawowego wy-

poczynku rocznego. Wakacje w tym miejscu nie stanowią dobra luksusowego, 

a więc nie są elementem wzmacniającym prestiż. Do tego bliskie położenie 

dyskredytuje to miejsce, gdyż trudno uznać za życiową podróż i wakacje w XXI 

wieku wyjazd na odległość ok. 150 km od miejsca zamieszkania.  

Wydaje się, że mimo uwarunkowań wskazanych powyżej, uzasadnione są 

działania w kierunku rozszerzenia oferty, szczególnie tej bardziej ekskluzywnej. 

Prywatny kapitał, który chciałby zainwestować w tego typu obiekty, z pewno-

ścią przeprowadzi własne badania oceniające opłacalność takiej inwestycji. 

Należy rozważyć, czy miejscowości położone na obszarze Żywieckiego Parku 

Krajobrazowego są wstanie zaistnieć w gronie takich potentatów, jak: Zakopa-

ne, Bukowina-Tatrzańska, Wisła, Szczyrk czy Ustroń. Oceniając i porównując 

walory przyrodnicze, należy zauważyć, że teren parku posiada cechy, które 

umożliwiłby skuteczną konkurencję z uznanymi już ośrodkami. Wymagałoby to 

wykreowania w jego ofercie miejscowości wiodących, jak chociażby Jeleśnia 

czy Korbielów.  
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TOURIST ACCOMMODATION FACILITIES AND NATURAL 

VALUES, BEING THE DETERMINANTS OF THE CUSTOMER 

PROFILE OF THE TOURIST PRODUCT ON THE EXAMPLE  

OF THE ŻYWIEC NATIONAL PARK 

Summary 

The article attempts to determine the type of the visitor of the Żywiec National 

Park, based both on surveys and parametrization of the tourist infrastructure of the said 

area. The tourist development and natural-cultural values of the National Park were 

widely presented. The analysis of the empirical material suggests the relation between 

the offer of the Park and the type of the visitor who is „a demand part‟ of the tourist 

services. 

Translated by Grzegorz Barnaś 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

ANNA TOKARZ-KOCIK 

Uniwersytet Szczeciński 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM 

W HOTELU A PROCES STYMULACJI POPYTU NA 

USŁUGI HOTELARSKIE 

Wprowadzenie 

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
. Podobnie rozumiany jest 

popyt w odniesieniu do rynku turystycznego. Zgodnie z definicją W. Hunzikera 

i K. Krapfa popyt turystyczny jest „sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, 

które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen”
2
. Popyt tury-

styczny jest heterogeniczny. W jego zaspokajaniu biorą udział usługi i dobra 

pochodzące z niemal wszystkich branż gospodarki, w tym z hotelarstwa. Głów-

nym zadaniem hotelarstwa na współczesnym rynku turystycznym jest kreowa-

nie turystycznej bazy noclegowej oraz świadczenie usług hotelarskich. 

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

NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1992, s. 49. 

2 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. 
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Popyt na usługi konkretnego przedsiębiorstwa hotelarskiego determinują 

nie tylko czynniki w skali makro (ekonomiczne, demograficzne, kulturowe), ale 

także elementy wewnętrzne, związane bezpośrednio z przedsiębiorstwem.  

Istotny wpływ na kształtowanie popytu na usługi konkretnego przedsię-

biorstwa hotelarskiego ma jakość świadczonych w nim usług, a ta z kolei bez-

pośrednio skorelowana jest z liczbą, kompetencjami i sposobem zarządzania 

pracownikami w hotelu. Wynika to z faktu, że goście utożsamiają jakość usługi 

hotelu z obsługą uzyskaną w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem. Wypo-

sażenie i walory techniczne obiektu traktują często jako tzw. czynnik higieny 

i dostrzegają ich znaczenie dopiero wtedy, gdy coś niedomaga. 

Pracownicy hotelu poprzez swój stosunek do gościa, należyte, tj. uprzej-

me, troskliwe, serdeczne, wyrażające szacunek i zrozumienie dla jego potrzeb 

traktowanie dają mu dobre samopoczucie, wrażenie przyjaznej, gościnnej at-

mosfery. Tak rozumiana jakość pracy w hotelu, będąc ważnym czynnikiem 

kształtującym opinię o hotelu, jego renomę, staje się jednym z najważniejszych 

czynników kształtowania przewagi konkurencyjnej obiektu hotelowego na ryn-

ku.  

Niewątpliwym zagrożeniem dla pozycji rynkowej hotelu i wielkości zapo-

trzebowania na jego usługi są wszelkie błędy wynikające z ludzkiej niedoskona-

łości. Mogą być one skutkiem niedostatków wiedzy, umiejętności, właściwych 

predyspozycji, ale również efektem świadomego łamania przez pracowników 

prawa lub regulacji wewnątrzfirmowych, a także nieprawidłowych procesów 

zarządzania kadrami. Zjawisko takie określane jest mianem ryzyka personalne-

go.  

Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem perso-

nalnym w hotelu jako narzędzia poprawy jakości świadczonych usług, a przez 

to stymulacji zapotrzebowania na nie. Artykuł jest wynikiem studiów literatu-

rowych. Rozważania mają charakter teoretyczny. 

1. Znaczenie czynnika ludzkiego w hotelarstwie 

Personel przedsiębiorstwa hotelarskiego tworzą osoby nie tylko zatrudnio-

ne na pierwszej linii obsługi klienta (np. recepcjoniści, portierzy, bagażowi, 

kelnerzy), ale także osoby z zaplecza usługowego (pokojówki, kucharze, pra-

cownicy biurowi). Wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowi-
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sko, muszą być w jednakowym stopniu świadomi konieczności troszczenia się 

o gości hotelowych. 

Niewłaściwe zachowania pracowników w stosunku do klientów często nie 

są wynikiem ich złej woli, ale raczej braku zrozumienia misji firmy, a także 

braku odpowiednich umiejętności i narzędzi. Przyczynami problemów w tym 

obszarze mogą być: 

– niewystarczająca liczba pracowników; 

– brak wiedzy u pracowników na temat rzeczywistych oczekiwań klien-

tów; 

– brak szkoleń z zakresu obsługi klienta; 

– niewłaściwy system motywacyjny;  

– nieefektywne procedury biznesowe – brak przepływu informacji między 

działami, brak uprawnień do podejmowania decyzji przez pracowników 

liniowych. 

Stopień zaangażowania kierownictwa przedsiębiorstwa w kształtowanie 

usług zorientowanych na gości stanowi czynnik decydujący o jakości relacji 

w łańcuchu usługowym wzajemnych zależności
3
.  

Rola zasobów ludzkich w hotelarstwie wynika zarówno z pracochłonności 

tej branży, jak i dominującego znaczenia elementu niematerialnego 

(usługowego) w strukturze produktu przedsiębiorstwa hotelowego. Próby 

mechanizacji i informatyzacji pracy w hotelarstwie dotyczą głównie tych zadań 

i czynności, które nie mają bezpośredniego znaczenia dla usługobiorcy 

turystycznego (wyjątkiem są internetowe systemy rezerwacji). Kontakt 

usługowy pozostaje nieodmiennie elementem jakości usług hotelowych i jego 

eliminacja ma sens tylko w ściśle określonych przypadkach (np. strategia 

zubożania produktu stosowana przez hotele klasy ekonomicznej). 

Czynnościowy charakter usługi sprawia, że zachowanie i predyspozycje 

pracowników obsługujących klientów mają decydujący wpływ na użyteczność 

finalnego produktu, gdyż personel biorący udział w procesie świadczenia usługi 

postrzegany jest jako jego integralna część. Powoduje to rosnące znaczenie 

ryzyka, które wyraża niebezpieczeństwo zachwiania pozycji firmy 

spowodowane niewłaściwymi postawami i zachowaniami pracowników, a przez 

to dostarczeniem produktu o jakości nieodpowiadającej oczekiwaniom 

                                                      
3 W. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2006, s. 19. 
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nabywcy
4
. Wskazane ryzyko jakości łączy się bezpośrednio z ryzykiem utraty 

reputacji hotelu, gdyż jakość oferty i działania personelu są jednym z głównych 

elementów budujących wizerunek przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotny jest 

odpowiedni proces zarządzania kapitałem ludzkim i związanym z nim ryzykiem 

personalnym. 

2. Istota i obszary ryzyka personalnego 

W aspekcie ekonomicznym „ryzyko personalne” jest rodzajem ryzyka 

mikroorganizacyjnego i mikrospołecznego, czyli ryzyka związanego 

z systemem społecznym organizacji. Można je zdefiniować jako „angażowanie 

się w warunkach niepewności w działania dotyczące personelu, które mogą 

zakończyć się niepowodzeniem”
5
. Narażając się na niebezpieczeństwo, firma 

może jednak wydatnie zwiększyć swoje szanse nie tylko na przetrwanie, ale i na 

rozwój, a zasoby ludzkie mogą zostać wzbogacone. Ryzyko personalne 

przedsiębiorstwa hotelarskiego jest rezultatem oddziaływania często 

niemożliwego do dokładnego określenia zbioru elementów, jakie mogą 

powodować odchylenia w realizowanych działaniach personalnych. 

Niepowtarzalność obiektu oddziaływań (tj. personelu zatrudnionego w hotelu), 

a często i realizowanych procesów sprawiają, iż: 

– istnieją zindywidualizowane profile ryzyka; 

– często niemożliwe jest określenie prawdopodobieństw odpowiadających 

nakładom i efektom tychże procesów. 

Ryzyko personalne organizacji związane jest z niemożliwością stwierdze-

nia, czy w określonym przypadku działania skierowane na odpowiednie ukształ-

towanie zasobów ludzkich przyniosą rezultaty zgodne z realizowaną strategią 

personalną firmy. Stosując nomenklaturę Komitetu Bazylejskiego
6

, należy 

                                                      
4 M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002, s. 21.  

5 A. Lipka, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Pol-
text, Warszawa 2002, s. 24. 

6 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (The Basel Committee on Banking Supervision) 

to międzynarodowy zespół doradczy powołany w 1974 roku pod patronatem Banku Rozliczeń 

Międzynarodowych (Bank for International Settlments). Choć nie posiada on żadnych formalnych 

uprawnień ponadnarodowych, tworzy rekomendacje dla najlepszych praktyk ostrożnościowych 

w sektorze bankowym, które są następ nie wdrażane w życie przez kraje członkowskie (w tym 

Polskę). Komitet Bazylejski przyjął następującą definicję ryzyka operacyjnego: ryzyko strat 
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stwierdzić, że ryzyko personalne to jeden ze składników ryzyka operacyjnego. 

Jak piszą Y. Chong i E. May Brown „brak doświadczenia, niekompetencja oraz 

korupcja pracowników to trzy główne powody ryzyka personalnego”
7
.  

Ryzyko personalne może być wyszczególniane odpowiednio do funkcji 

polityki personalnej i nazwane stosownie do nich. A zatem wyróżnia się
8
:  

– ryzyko rekrutacyjne (niedostosowania popytu i podaży pracy) polegają-

ce na braku odpowiednich kandydatów do pracy na danym stanowisku; 

– ryzyko selekcyjne – konsekwencje dla przedsiębiorstwa wynikające 

z przyjęcia lub odrzucenia oferty danego kandydata do pracy; 

– ryzyko podziału ról – prawdopodobieństwo nienależytego wypełniania 

zadań przypisanych do danych stanowisk wskutek niekompetentnego 

rozdziału czynności, tj. niedopasowania wymagań pracy do kwalifika-

cji; 

– ryzyko ewaluacyjne związane z procesem powstawania, formułowania 

i wyrażania opinii cech osobowościowych pracownika, jego zachowań 

w pracy i uzyskiwanych przez niego rezultatów; 

– ryzyko inwestowania w rozwój pracowników obejmujące następujące 

cząstkowe rodzaje ryzyka personalnego: ryzyko braku chęci pracowni-

ków do rozwoju, ryzyko braku zwrotu nakładów w kapitał ludzki, ryzy-

ko odpływu pracowników, w których zainwestowano; 

– ryzyko powstania luk w wiedzy i umiejętnościach personelu; 

– ryzyko motywacyjne, tj. konsekwencje dla przedsiębiorstwa wynikające 

z niewłaściwego doboru narzędzi motywacji w stosunku do poszcze-

gólnych pracowników; 

– ryzyko derekrutacyjne (zwalniania) może być związane z takimi proce-

sami, jak: restrukturyzacja, prywatyzacja, fuzja czy podział (dezintegra-

cja) przedsiębiorstwa; 

– ryzyko wystąpienia patologicznych zachowań, w tym zachowań nie-

zgodnych z etyką zawodową. 

                                                                                                                                  
finansowych wywołanych przez ludzi, nieadekwatne lub wadliwe systemy lub procesy wewnętrzne, 

lub zjawiska zewnętrzne, za: P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego 
w firmie, Poltext, Warszawa 2005, s. 98. 

7 Y. Chong i E.M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2001, s. 85.  

8 A. Lipka, Ryzyko personalne…, s. 30–34. 
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Dysfunkcje procesu gospodarowania ludźmi są stanem zaniku lub nieusta-

nowienia norm prawnych, etycznych, zawodowych i dotyczą zarówno pojedyn-

czych ludzi, jak i szerokich struktur, do których jednostki świadomie przenoszą 

działania szkodliwe. Mogą się one przyczynić do wywołania zachowań 

sprzecznych z oczekiwaniami. Najbardziej popularnym motywem tych zacho-

wań jest fakt, że działając w sprzeczności z normami, można osiągnąć szybciej 

niż normalnie lub osiągnąć w ogóle pożądaną pozycję w określonym, najczę-

ściej finansowym wymiarze. Dysfunkcje funkcji personalnej są więc często 

drogą do celu, jakim jest określony awans osiągany w sprzeczności z obowiązu-

jącymi standardami
9
. 

Ludzi charakteryzuje skłonność do postępowania nieetycznego dla 

osiągnięcia indywidualnych celów. Typowe ryzyko związane z zatrudnianiem 

pracowników to różnego rodzaju zachowania patologiczne: defraudacje, 

kradzieże (mienia, tajemnic handlowych) czy inne dysfunkcje personalne. 

Patologie pojawiające się w organizacji są zawsze wypadkową indywidu-

alnych cech pracownika oraz właściwości przedsiębiorstwa. Źródeł tych patolo-

gii można się doszukiwać na trzech poziomach: 

– pracownika jako jednostki; 

– grupy pracowniczej; 

– organizacji jako całości. 

W pierwszym przypadku powodem zachowań patologicznych mogą być 

naturalne predyspozycje człowieka, socjo- i psychopatogenny charakter otocze-

nia, w którym przebywa pracownik, oraz niezgodność charakteru wykonywanej 

pracy z psychologicznymi skłonnościami pracownika
10

. Patologie w zespole 

pracowniczym i organizacji wynikać mogą z norm funkcjonujących w grupie, 

struktury grupy, błędów w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
11

. W odnie-

sieniu do organizacji za dysfunkcję uznać można „zakłócenia i nieprawidłowo-

ści, które określa się jako odchylenia w rzeczywistym funkcjonowaniu instytu-

cji, w porównaniu z funkcjonowaniem wzorcowym”
12

.  

                                                      
9  Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 9. 

10 M. Laszczak, Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobie-

ganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 12. 

11 Tamże, s. 101–130. 

12 Dysfunkcje i patologie…, s. 11. 
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Działania dysfunkcjonalne, choć niewystarczająco zdiagnozowane, są ob-

serwowane na co dzień w funkcjonowaniu przedsiębiorstw hotelarskich. 

W sferze doboru widoczne są one w sytuacji zatrudniania „po znajomości”, 

a nie ze względu na faktyczne kwalifikacje kandydatów. Zdarza się również, że 

przydatność kandydatów weryfikowana jest za pomocą technik (np. testów psy-

chologicznych), których interpretacji dokonują osoby do tego nieuprawnione. 

Podczas wprowadzenia do pracy ogranicza się nowemu pracownikowi dostęp 

do informacji, które ułatwiłyby mu wdrożenie się do pracy w firmie. Ocena 

przeprowadzona jest często na podstawie niezrozumiałych dla pracowników 

kryteriów, oceniani są nie wszyscy zatrudnieni, lecz tylko wybrane grupy pra-

cowników. Nie zawsze też pracownicy informowani są o wynikach przeprowa-

dzonej oceny. Pracowników awansuje się nie ze względu na ich faktyczne 

umiejętności, lecz znajomości. Szkolenia nie zawsze mają na celu podniesienie 

kwalifikacji pracowników. Czasami organizowane są tylko dlatego, ponieważ 

należy wydać środki z funduszu szkoleniowego. Systemy motywowania nie są 

oparte na racjonalnych kryteriach. Struktura wynagrodzeń nie ma charakteru 

motywacyjnego. W procesie motywowania nie zawsze uwzględniane są potrze-

by i aspiracje pracowników. Brakuje również rzetelnych informacji o polityce 

firmy, celach i planowanych zmianach. Zwalniani pracownicy pozostawieni są 

często sami sobie, nie mogą liczyć na wsparcie przedsiębiorstwa (brak działań 

z zakresu outplacmentu). Również w przypadku derekrutacji nie zawsze jasno 

określone są powody zwolnienia. 

3. Proces zarządzania ryzykiem personalnym 

„Zarządzanie ryzykiem to logiczna i systematyczna metoda tworzenia kon-

tekstu, identyfikacji, analizy, oceny, działania, nadzoru oraz informowania 

o ryzyku w sposób, który umożliwi organizacji minimalizację strat i maksyma-

lizację możliwości”
13

. 

Zarządzanie ryzykiem personalnym to kwestia kluczowa dla wszystkich 

organizacji, zwłaszcza przedsiębiorstw usługowych. Przedsiębiorstwa hotelar-

skie winny wpisać świadomość ryzyka, zarówno w odniesieniu do zadań, które 

                                                      
13

 Norma australijska/nowozelandzka 4360: 1999, za: Zarządzanie ryzykiem w sektorze 

publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej 
w Polsce, Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, http://bip.mf.gov.pl/_files. 
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mogą zostać nieprawidłowo wykonane oraz możliwości, które mogą zostać 

wykorzystane, w ramy całej swojej działalności. Organizacje, które potrafią 

w ten sposób uwzględnić świadomość zarządzania ryzykiem, będą w stanie 

wykorzystać proces zarządzania ryzykiem w celu poprawy uzyskiwanych wy-

ników oraz podniesienia zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron. Dla-

tego bardzo istotne jest opracowanie właściwej metodologii zarządzania ryzy-

kiem personalnym i odpowiednie jej wdrożenie. Proces zarzadzania ryzykiem 

personalnym powinien obejmować następujące etapy: 

1) identyfikacja ryzyka personalnego (stworzenie listy potencjalnych za-

grożeń dla przedsiębiorstwa); 

2) analiza ryzyka (określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego 

zdarzenia i jego wpływu na funkcjonowanie organizacji); 

3) punktowa ocena i hierarchizacja ryzyka; 

4) wdrożenie konkretnych działań z zakresu zarządzania ryzykiem perso-

nalnym: 

– akceptacja ryzyka, 

– identyfikacja i ocena planów redukcji, 

– przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom ryzyka. 

Choć ryzyka personalnego występującego w całej organizacji nie można 

dokładnie zmierzyć, można starać się je oszacować po to, aby nim zarządzać. 

Narzędziem oceny ryzyka personalnego może być mapa ryzyka personalnego 

(zwana też profilem ryzyka personalnego). Powinna ona zawierać informację 

o szacowanej wielkości strat, na jakie narażona jest organizacja przy zadanej 

strategii, strukturze i sposobie organizacji procesów biznesowych oraz biorąc 

pod uwagę założenia odnośnie aktualnej i przewidywanej sytuacji w otoczeniu 

zewnętrznym. Choć sporządzenie w pełni wiarygodnej kalkulacji strat, na jakie 

narażona jest organizacja w związku z tzw. czynnikiem ludzkim, może nie być 

w pełni osiągalne, gdyż wymaga to rozpoznania tego, na skutek jakich czynni-

ków organizacja jest narażona na ryzyko personalne oraz – co można zrobić, 

aby niebezpieczeństwo strat zmniejszyć.  

Proces tworzenia mapy ryzyka przedstawia się następująco
14

:  

– określenie rodzajów ryzyka personalnego występującego w organizacji 

– wyodrębnienie tych procesów HR, które są najbardziej ryzykowne;  

                                                      
14 P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, War-

szawa 2005, s. 113. 
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– zidentyfikowanie dla poszczególnych rodzajów ryzyka personalnego 

tzw. nośników ryzyka, czyli czynników, które sprzyjają jego wzrostowi 

poprzez uprawdopodobnienie zajścia niekorzystnych wypadków lub 

poprzez zwiększenie się potencjalnych strat;  

– określenie, w jakich miejscach organizacji lub przy jakich procesach 

występuje ryzyko oraz (w miarę możliwości) na ile prawdopodobne jest 

jego wystąpienie;  

– określenie wielkości możliwych strat związanych z poszczególnymi 

rodzajami ryzyka.  

Niektóre z międzynarodowych korporacji przypisują indywidualną odpo-

wiedzialność za kwestie ryzyka bądź to rozszerzając zakres zadań dyrektora 

finansowego, bądź to powołując osobne stanowiska dyrektora wykonawczego 

ds. ryzyka (Chief Risk Officer)
15

. Wydaje się, że w przypadku ryzyka personal-

nego powierzanie kompetencji w zakresie zarządzania nim komuś spoza struk-

tur HR osłabiłoby efektywność tej funkcji. To właśnie specjaliści ds. HR posia-

dają najlepsze kompetencje do oceny ryzyka związanego z rekrutacją, motywa-

cją i rozwojem czy retencją pracowników. To dyrektor personalny lub ktoś ra-

portujący bezpośrednio do niego powinien być odpowiedzialny za stworzenie, 

wdrożenie i monitorowanie procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem 

personalnym w całej organizacji.  

Pierwszą barierą, którą napotka dyrektor personalny zainteresowany osza-

cowaniem ryzyka personalnego, jest problem braku właściwych informacji. 

Pomimo że w archiwach personalnych hoteli znajduje się mnóstwo dokumen-

tów, takich jak: często już nieaktualne opisy stanowisk, schematy organizacyj-

ne, wnioski urlopowe sprzed paru lat, to w tych samych archiwach nie można 

znaleźć informacji, które pozwoliłyby na ocenę jakości zarządzania zasobami 

ludzkimi. Przedsiębiorstwa zwykle nie gromadzą danych historycznych doty-

czących konkretnych przedsięwzięć w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. 

Próżno by szukać zestawienia wszystkich projektów rekrutacyjnych prowadzo-

nych w firmie wraz z opisem ich efektów i wnioskami. To samo tyczy się in-

nych przedsięwzięć, jak szkolenia czy projekty związane z doskonaleniem sys-

temów HR.  

Szczególnie w Polsce, gdzie wymogi odnośnie do dokumentacji spraw ka-

drowych są bardzo rozbudowane i skrupulatnie egzekwowane przez Państwową 

                                                      
15Tamże, s. 110. 
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Inspekcję Pracy, mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną – z jednej strony 

pracodawca zmuszony jest do szczegółowej ewidencji czasu pracy swojego 

pracownika, a z drugiej – nie archiwizuje danych, na podstawie których mógłby 

w przyszłości ocenić trafność decyzji związanych z rekrutacją czy rozwojem, 

czy też określić te elementy procesów gospodarowania kapitałem ludzkim, któ-

re mogły doprowadzić do strat, np. w wyniku błędnej decyzji o zatrudnieniu.  

Pomimo tego, że ryzyko jest nieodłącznym elementem wszystkich decyzji 

strategicznych, w większości przedsiębiorstw hotelarskich temat zarządzania 

ryzykiem personalnym nie funkcjonuje w zbiorowej świadomości pracowników 

w kontekście strategii biznesowej. Nawet jeśli na etapie opracowywania strate-

gii przedsiębiorstwa pojawiają się wątpliwości (np. Czy uda nam się znaleźć 

właściwych ludzi przy ekspansji na nowy rynek?; Czy wprowadzenie nowego 

systemu wynagrodzeń nie spowoduje odejścia kluczowych pracowników?), to 

tym dyskusjom brak jednak zwykle konkretności, a stosunkowo rzadkie anga-

żowanie w nie specjalistów ds. personalnych powoduje, że często wiele aspek-

tów ryzyka bywa pomijanych.  

W związku z powyższym proces zarzadzania ryzykiem personalnym w ho-

telu powinien uwzględniać następujące wytyczne
16

: 

– zarządzanie ryzykiem personalnym musi być jednym z priorytetów 

dyrektora personalnego i znaleźć zrozumienie zarządu;  

– osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem personalnym powinny 

mieć jasno określone kompetencje rozumiane w całej organizacji; 

– wspólne cele w zakresie ryzyka personalnego na poziomie całej 

organizacji powinny być powszechnie znane;  

– powinno zostać stworzone wspólne podejście do oceny 

i minimalizowania ryzyka personalnego oraz wdrożone w całej 

organizacji jako polityka firmy; 

– procedury bezpieczeństwa i narzędzia pozwalające na stosowanie się do 

polityki firmy powinny być przekazane, a pracownicy przeszkoleni 

w ich stosowaniu; 

– w firmie powinien powstać system zapisywania danych mogących 

pomóc określić obszary ryzyka i ocenić jego rozmiary; w szczególności 

                                                      
16 Taming Uncertainty. Risk Management for the Entire Enterprise, Price WaterhouseCoo-

pers, The Economist Intelligence Unit, July 2002, www.pwcglobal.com. 
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powinna powstać baza danych zawierająca dane historyczne odnośnie 

strat, które miały miejsce i były powiązane z ryzykiem personalnym. 

Zarządzania ryzykiem nie można traktować jako obciążenia dla organiza-

cji, lecz jako sposób maksymalizacji dostępnych możliwości i zmniejszenia 

prawdopodobieństwa porażki. Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę utwo-

rzenia właściwego ładu organizacyjnego, tj. kombinacji procesów oraz struktur 

wprowadzonych przez kierownictwo dla uzyskania przepływu informacji, za-

rządzania, kierowania oraz monitorowania działań w organizacji nakierowanych 

na realizację celów tej organizacji. W tym celu organizacja musi zapewnić 

odpowiednie zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczeniem usług na 

rzecz społeczeństwa. Dlatego też proces zarządzania ryzykiem należy wdrożyć 

w całej organizacji.  

Korzyści płynące z takiego działania, to: 

– większy nacisk kierownictwa na sprawy faktycznie istotne; 

– krótszy czas reakcji kierownictwa na sprawy kryzysowe; 

– mniej nieprzewidzianych zdarzeń mających negatywny wpływ na orga-

nizację; 

– większy nacisk w organizacji na poprawne wykonywanie właściwych 

zadań; 

– większe prawdopodobieństwo realizacji celów organizacji; 

– większe prawdopodobieństwo wdrożenia planowanych zmian; 

– lepsze wykorzystanie zasobów. 

Uwagi końcowe 

Różnice w osiąganej pozycji rynkowej pomiędzy konkurującymi obiekta-

mi hotelarskimi mogą mieć swe źródło zarówno w czynnikach, które związane 

są z otoczeniem firmy, a także w czynnikach tkwiących w jej wnętrzu. Na wiel-

kość popyt na usługi przedsiębiorstwa hotelarskiego wpływa wiele elementów, 

m.in.: jakość i ceny oferowanych usług hotelarskich, innowacyjność procesu 

usługowego (stosowana technika i technologia), sieć kontaktów (z dostawcami, 

odbiorcami, kooperantami), ale także kapitał ludzki. W niniejszym opracowaniu 

uwaga została skupiona na ostatnim z wymienionych czynników. Wynika to 

z faktu, że w hotelarstwie pracownicy są dużo mocniej zaangażowani w two-

rzenie i dostarczanie wartości dla klienta, niż ma to miejsce na przykład w fir-

mach przemysłowych. Wiedza, umiejętności i predyspozycje pracowników są 
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kluczowymi elementami decydującymi o przewadze konkurencyjnej przedsię-

biorstwa hotelarskiego. 

Coraz powszechniej uznaje się, że zarządzanie ryzykiem personalnym mo-

że pomóc organizacji w poprawie jakości świadczenia usług i wykorzystaniu 

dostępnych możliwości.  

Zarządzanie ryzykiem nie sprowadza się wyłącznie do wdrożenia funkcji 

audytu wewnętrznego. Jest to zadanie każdego pracownika przedsiębiorstwa, 

nie tylko wybranych specjalistów. Proces ten należy postrzegać jako podstawo-

wy obowiązek zarządzających, którzy powinni zachęcać pracowników świad-

czących usługi hotelarskie do stosowania podejścia opartego na świadomości 

występowania ryzyka. W tym celu przedsiębiorstwa hotelarskie powinny: 

– postrzegać zarządzanie ryzykiem jako pozytywny wkład do sukcesu in-

stytucji, a nie ograniczenie lub dodatkową warstwę biurokracji; 

– uznać, że proces zarządzania ryzykiem należy wesprzeć solidną bazą in-

formacyjną obejmującą: identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, punktową 

ocenę ryzyka (risk scoring) i hierarchizację ryzyka; 

– zapewnić, by podejmowane decyzje były przekazywane i wdrażane 

w każdej działalności wykonywanej przez instytucję; 

– zachęcić pracowników do zastanowienia się, w jaki sposób ich praca 

może przyczynić się do osiągnięcia korzystnej relacji pomiędzy pono-

szonym ryzykiem a osiąganymi korzyściami; 

– zapewnić, by personel kierowniczy wyższego szczebla był osobiście 

odpowiedzialny za wspieranie procesu zarządzania ryzykiem w całej 

organizacji;  

– wypracować i umocnić postawy i metody oparte na świadomości ryzy-

ka. 

Zarządzanie ryzykiem personalnym w przedsiębiorstwie hotelarskim po-

winno polegać z jednej strony na jego ograniczaniu poprzez neutralizowanie 

czynników aktywizujących ryzyko w obszarze personalnym (gospodarce ka-

drowej), z drugiej strony na poszukiwaniu szans rozwoju przedsiębiorstwa po-

przez odpowiednie decyzje kadrowe. Różnorodność i wieloaspektowość ryzyka 

oraz postrzeganie zjawiska w kategoriach pozytywnych (szans) powoduje, że 

zarządzanie ryzykiem jawi się jako warunek wzrostu konkurencyjności i rozwo-

ju każdej organizacji. 
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PERSONAL RISK MANAGEMENT IN HOSPITALITY AND THE 

PROCESS OF STIMULATION THE DEMAND ON THE 

HOSPITALITY SERVICES 

Summary 

The paper presents and characterizes the main sources of risk in the human re-

sources management in the hospitality sector. Moreover it has been attempted to define 

the role of personal risk management in creating quality of hospitality services. The 

most significant role in this process has enterprise‟s staff. The employees through their 

attitude and skills actually strongly influence the overall quality of service. In case there 

is no identification of employees with the firm, the whole financial and organizational 

effort and even well planned public relations activities might be ineffective. 

The considerations are theoretical. The article is the result of literature studies and 

analysis of available secondary data. 

Translated by Anna Tokarz-Kocik  
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WIELKOŚĆ I ZRÓŻNICOWANIE BAZY NOCLEGOWEJ 

JAKO DETERMINANTA POPYTU TURYSTYCZNEGO 

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

Wprowadzenie 

Przestrzeń geograficzna składająca się z elementów naturalnych (środowi-

sko przyrodnicze) oraz antropogenicznych (środowisko antropogeniczne) sta-

nowi źródło walorów turystycznych, które – odpowiednio przystosowane do 

obsługi ruchu turystycznego – mogą zmienić się w atrakcje, a następnie produk-

ty turystyczne. W świetle literatury przedmiotu wszystkie działania zmierzające 

do przystosowania środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki określone 

zostały jako zagospodarowanie turystyczne. Pojęcie zagospodarowania tury-

stycznego pojmowane jest dwojako. W pierwszym podejściu analizuje się je 

jako działalność polegającą na
1
: 

– przystosowaniu do potrzeb ruchu turystycznego walorów turystycznych, 

elementów środowiska geograficznego stanowiących właściwy cel 

przestrzenny wyjazdów turystycznych; 

– zapewnieniu możliwości dojazdu do obszarów, miejscowości i obiek-

tów stanowiących cel wyjazdów turystycznych; 

                                                      
1 O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1974, s. 7. 
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– zapewnieniu turystom warunków niezbędnych do egzystencji w miejscu 

lub na szlaku będącym celem podróży (wyposażenie w odpowiednie 

urządzenia obsługowe, zaspokajające potrzeby noclegowo-żywieniowe 

i rekreacyjne). 

W drugim ujęciu zagospodarowanie turystyczne definiuje się jako wynik 

wspomnianej wyżej działalności określany jako zespół urządzeń turystycznych 

(infrastruktura turystyczna lub baza materialna turystyki) stanowiących wypo-

sażenie określonego obszaru, szlaku lub miejscowości i umożliwiających za-

spokojenie potrzeb turystycznych
2
.  

Infrastrukturę turystyczną (bazę materialną turystyki) tworzą obiekty 

i urządzenia niezbędne dla obsługi uczestników różnych form turystyki. Za-

pewnia ona możliwość dojazdu do obszarów, miejscowości i obiektów stano-

wiących cel wyjazdów turystycznych oraz zapewnia turystom niezbędne wa-

runki egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem ich podróży. 

W ramach bazy materialnej turystyki wyodrębnia się
3
: bazę noclegową, 

bazę żywieniową (gastronomiczną), bazę komunikacyjną i bazę towarzyszącą. 

W przytoczonych definicjach autorzy zwracają uwagę głównie na mate-

rialną stronę omawianych zagadnień. Współcześnie (powyższe opracowania 

pochodzą z lat 70. XX w.) uznaje się, że aspekt szeroko pojmowanego zago-

spodarowania turystycznego powinien obejmować również usługi
4
.
 
Wynika to 

z faktu, że oprócz funkcjonowania urządzeń trwałych, z punktu widzenia tury-

styki ważne są również elementy organizacji ruchu turystycznego – instytucje 

i związane z nimi usługi, które w wielu przypadkach stają się istotą danego 

urządzenia
5
. 

W wyniku połączenia wszystkich powyższych podejść A. Kowalczyk 

i M. Derek podają, że termin zagospodarowanie turystyczne należy rozumieć 

jako „system połączonych ze sobą funkcjonalnie urządzeń turystycznych i usług 

                                                      
2  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978,  

s. 28–30. 

3 Tamże, s. 30; O. Rogalewski, op. cit., s. 12. 

4 A. Kowalczyk, M. Derek, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2010, s. 18; A. Kowalczyk, Podstawy turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2000, s. 111–112; R. Faracik, R. Pawlusiński, Usługi i zagospodarowanie turystyczne, 

w: Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 142–143. 

5  G. Cazes, R. Lanuar, Y. Raynouard, L’aménagement touristique, Que saisje, Presses 

Universitaires de France, Paris 1993, za: A. Kowalczyk, M. Derek, Zagospodarowanie…, s. 18. 
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(…), które występują na określonym obszarze, powstałych w celu udostępnienia 

turystom walorów przestrzeni geograficznej, które służą zaspokojeniu szeroko 

rozumianych potrzeb turystyczno-rekreacyjnych człowieka”
 6
. 

W literaturze ekonomiki turystyki pojęcie to definiowane jest jeszcze ina-

czej. Według W.W. Gaworeckiego
7
 należy je rozpatrywać w kontekście dóbr 

turystycznych, komplementarnych w stosunku do walorów turystycznych. Za-

gospodarowanie turystyczne to urządzenia turystyczne zdolne do obsługi tury-

stów. A. Panasiuk definiuje zagospodarowanie turystyczne jako zespół urządzeń 

i instytucji będących bazą materialną i organizacyjną rozwoju turystyki
8
. 

Jak wynika z literatury przedmiotu, najistotniejszym elementem zagospo-

darowania turystycznego (infrastruktury turystycznej, bazy materialnej turysty-

ki) jest baza noclegowa. Zapewniając turyście nocleg wraz z urządzeniami sani-

tarnymi, warunkuje z jednej strony rozwój funkcji turystycznej obszaru, z dru-

giej zaś – umożliwia uprawianie podstawowych rodzajów turystyki
9
. W związ-

ku z tym dość powszechnie uznawana jest za główny wskaźnik zdolności re-

cepcyjnej danego obszaru
10

 oraz czynnik popytu turystycznego
11

. 

Według W. Hunzikera i K. Krapfa popyt turystyczny jest „sumą dóbr tury-

stycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy określonym 

poziomie cen”
12

.
 
UNWTO wyodrębniając czynniki popytu turystycznego, po-

dzieliła je na trzy główne grupy:  

– ekonomiczne; 

– społeczno-psychologiczne; 

– podażowe.  

Bazę noclegową, obok polityki turystycznej i transportu, zaklasyfikowano 

do grupy czynników podażowych oddziałujących na popyt turystyczny. 

                                                      
6 A. Kowalczyk, M. Derek, Zagospodarowanie…, s. 18. 

7 W.W. Gaworecki,: Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 122. 

8 Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk PWN, Warszawa 2006, s. 114. 

9 O. Rogalewski, op. cit., s. 51. 

10 Zagospodarowanie turystyczne rejonu Tucholi, red. M. Drzewiecki, Instytut Turystyki, 
Warszawa 1976, s. 5. 

11 D. Milewski, Popyt turystyczny, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 99–102. 

12 Za: Tamże, s. 79. 
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Według Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. obiek-

ty noclegowe – ze względu na różną wielkość, stopień wyposażenia, poziom 

kwalifikacji personelu oraz odmienny zakres świadczonych usług – dzielą się 

na: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska mło-

dzieżowe, schroniska, pola biwakowe. Oprócz obiektów noclegowych zbioro-

wego zakwaterowania rozwój turystyki warunkuje także baza tzw. sektora pry-

watnego, tj. kwatery prywatne oraz agroturystyka. 

Sposób zagospodarowania danego obszaru jest uzależniony od rodzajów 

występujących walorów turystycznych, ale także motywów podróżowania, co 

przekłada się bezpośrednio na inwestycje okołoturystyczne, celem zaspokojenia 

popytu. Region lubelski na mapie geografii czasu wolnego zarówno w star-

szych, jak i nowszych opracowaniach turystycznych wydaje się być stosunkowo 

atrakcyjny turystycznie jako obszar destynacji turystycznej
13

, przy czym jego 

potencjał turystyczny podlega dużemu zróżnicowaniu przestrzennemu
14

. 

W świetle literatury przedmiotu
15

 za obszary najatrakcyjniejsze turystycznie na 

tym obszarze uznaje się: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Roztocze oraz 

trójkąt turystyczny Kazimierz Dolny–Nałęczów–Puławy. 

Celem artykułu jest charakterystyka i ocena wielkości bazy noclegowej ja-

ko elementu zagospodarowania turystycznego i czynnika popytu turystycznego 

województwa lubelskiego. Materiałami źródłowymi, które zostały wykorzysta-

ne do analiz, są dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz materiały 

opublikowane przez Instytut Turystyki (IT) w Warszawie. Dla scharakteryzo-

wania natężenia badanych zjawisk wykorzystano metody statystyki opisowej. 

                                                      
13 A. Tucki, Walory turystyczne Lubelszczyzny w świetle regionalizacji turystycznych Pol-

ski, Zeszyty Naukowe WSS-P 2006, nr 1, s. 133–140. 

14 A. Tucki, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, „Annales UMCS, sec. B.” 2009, 

vol. LXIV, s. 11–18. 

15 Tamże; A. Świeca, Possibilities for the development of tourism in the Lublin region, 

w: Tourism: Theory – Conditions – Experiences, Józef Piłsudski Academy of Physical Education 

in Warsaw, red. G. Godlewski, M. Bochenek, Warsaw-Biała Podlaska 2007, s. 69–98; Strategia 

rozwoju produktów turystyki kulturowej i kwalifikowanej w województwie lubelskim, Instytut 
Turystyki, Warszawa-Lublin 2008.  
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1. Struktura i wielkość bazy noclegowej województwa lubelskiego 

W świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na terenie Lu-

belszczyzny w roku 2010 funkcjonowały 322 obiekty noclegowe (wzrost 

w stosunku do 2004 roku, tj. momentu wejścia Polski do struktur unijnych 

o około 16%), które dysponowały liczbą 20 307 miejsc, z tego około 60% do 

wykorzystania w ciągu całego roku. W skali kraju region lubelski posiada sto-

sunkowo słabo rozwiniętą bazę noclegową (4,5% obiektów w Polsce, 3,3% 

krajowej liczby miejsc) (tabela 1). Dla porównania należy przypomnieć, że 

województwo lubelskiego zajmuje 8% powierzchni kraju, a zamieszkuje je 

5,8% ludności Polski. 

W strukturze bazy noclegowej w 2010 roku, uwzględniającej liczbę miejsc 

noclegowych w poszczególnych rodzajach, największy udział posiadały ośrodki 

wczasowe – 18,2% i hotele – 18,1%; obiekty te pod względem pojemności bazy 

wyraźnie przeważały w województwie. Najmniejszy udział w 2010 roku przy-

padał domom wycieczkowym i domom pacy twórczej (odpowiednio – 0,2 

i 1,0%). Podczas inwentaryzacji bazy noclegowej na analizowanym terenie nie 

stwierdzono trzech rodzajów obiektów wspólnych dla kraju – schronisk, schro-

nisk młodzieżowych oraz hosteli (tabela 1). 

Dla ruchu turystycznego krajowego lub międzynarodowego podstawowe 

znaczenie mają obiekty hotelowe, tzn.: hotele, motele i pensjonaty. Na analizo-

wanym obszarze wykazano 69 tego typu obiektów (wzrost w stosunku do 2003 

roku
16

 o około 75%), w tym 49 hoteli, dziewięć moteli i 11 pensjonatów. Baza 

typu hotelowego stanowiła 13,8% udział obiektów tego segmentu w kraju, przy 

czym największy udział odnotowały motele. Do obiektów noclegowych o naj-

wyższym standardzie, posiadających kategoryzację należą: hotele (pięć cztero-

gwiazdkowych, 24 trzygwiazdkowe), pensjonaty (jeden trzygwiazdkowy i trzy 

dwugwiazdkowe)
17

. 

                                                      
16 A. Świeca i in., Possibilities… 

17 Niepublikowane materiały Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-

go (stan na 1.01.2011). 
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Tabela 1 

 Struktura bazy noclegowej w województwie lubelskim w 2010 roku według rodzajów 

obiektów 

Rodzaj obiektu 

Liczba  

obiektów 

Miejsca  

noclegowe  

ogółem 

Stopień  

wykorzystania 

miejsc 

 noclegowych 

P1 L2 % P L % P L 

obiekty noclegowe 

zbiorowego zakwaterowania 
7206 322 4,5 610111 20307 3,3 34,3 33,3 

hotele 1796 49 2,7 176035 3667 2,1 33,8 32,1 

motele  123 9 7,3 4665 379 8,1 27,9 18,7 

pensjonaty 293 11 3,8 12746 456 3,6 25,5 18,3 

inne obiekty hotelowe 1011 48 4,7 47521 2438 5,1 26,8 21,4 

domy wycieczkowe  52 1 1,9 4185 45 1,1 30,5 72,2 

schroniska 60 0 0,0 2872 0 0,0 19,0 – 

schroniska młodzieżowe 49 0 0,0 2900 0 0,0 29,0 – 

szkolne schroniska młodzieżowe 261 38 14,6 14471 1493 10,3 24,1 22,8 

ośrodki wczasowe 1154 56 4,9 122141 3691 3,0 37,0 42,1 

ośrodki kolonijne 100 6 6,0 13943 691 5,0 45,0 74,1 

ośrodki szkoleniowo- 

-wypoczynkowe 
494 28 5,7 50277 1605 3,2 29,0 26,5 

hostele  71 0 0,0 3266 0 0,0 39,2 – 

domy pracy twórczej 37 2 5,4 1862 193 10,4 29,9 30,7 

zespoły domków turystycznych 365 16 4,4 21489 1005 4,7 31,2 42,3 

kempingi 121 4 3,3 19561 355 1,8 24,0 15,0 

pola biwakowe 193 7 3,6 21441 580 2,7 12,8 16,0 

zakłady uzdrowiskowe 159 4 2,5 31972 1241 3,9 73,1 82,5 

pozostałe obiekty  

niesklasyfikowane 
831 43 5,2 56027 2468 4,4 28,8 22,5 

obiekty prywatne (kwatery 

prywatne i agroturystyczne) 
23718 705 3,0 324506 7866 2,4 – – 

1
 dane dla Polski; 

2
 dane dla województwa lubelskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki. 

Wśród pozostałych obiektów zakwaterowania zbiorowego odnotowano 

ośrodki wczasowe, szkolne schroniska młodzieżowe oraz ośrodki szkoleniowo-

wypoczynkowe i zespoły ogólnodostępnych domków letniskowych. Pod 

względem liczby obiektów przeważają ośrodki wczasowe (56 obiektów) 

i szkolne schroniska młodzieżowe (38). Mają one podstawowe znaczenie dla 
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turystyki wczasowo-pobytowej, tak rodzinnej, jak i młodzieżowej. W kraju pod 

względem udziału obiektów noclegowych zdecydowanie wyróżniają się szkolne 

schroniska młodzieżowe, których udział w roku 2010 osiągnął poziom 14,6%. 

Baza uzdrowiskowa w regionie lubelskim jest stosunkowo niewielka – w 2010 

roku liczyła tylko cztery obiekty w uzdrowisku Nałęczów
18

 i Krasnobród – co 

stanowiło 2,5% obiektów kraju i 3,9% miejsc noclegowych tego rodzaju. 

W skali regionu liczba sanatoryjnych miejsc noclegowych stanowiła 6,1% bazy 

regionu lubelskiego.  

Poziom rozwoju bazy noclegowej sektora prywatnego na Lubelszczyźnie 

oceniono nieco niżej. Obiekty noclegowe prywatne, pomimo że liczbowo prze-

wyższają dwukrotnie sektor komercyjny województwa, w skali kraju stanowią 

3% (705) wszystkich obiektów tego typu. Miejsca noclegowe w bazie tego sek-

tora stanowią 1/3 miejsc komercyjnych (około 7000), co związane jest z ich 

pojemnością usługową/wielkością obiektu. 

Analizując dane liczbowe przedstawione w tabeli, można obliczyć wskaź-

nik wykorzystania miejsc noclegowych, który daje pewien obraz popytu tury-

stycznego i poziomu rozwoju przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny. W świe-

tle wyników przeprowadzonych analiz wartość ww. wskaźnika dla regionu lu-

belskiego wynosi 33,3. Jest on nieco mniejszy, niż przeciętna wartość wskaźni-

ka obliczona dla kraju (34,4). W zakresie obserwowanych rodzajów obiektów 

bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania zaznaczyły się duże różnice 

w obliczonych wielkościach. Największym stopniem wykorzystania miejsc 

noclegowych charakteryzują się zakłady uzdrowiskowe (wskaźnik 82,5 przy 

średniej dla kraju 73,1). Wielkość ta wynika z charakteru bazy noclegowej 

uzdrowiskowej, która jest wykorzystywana w ciągu całego roku. Stosunkowo 

wysokie wielkości wskaźnika obliczono dla ośrodków kolonijnych i domów 

wycieczkowych (odpowiednio 74,1 i 72,2). Należy zaznaczyć, że wielkości te 

były dwukrotnie większe od danych zestawionych dla kraju. Podwyższone 

i większe od krajowych zestawiono wielkości wskaźników w ośrodków wcza-

sowych i zespołów domków turystycznych. W przypadku obiektów typu hote-

larskiego (hotel, motel, pensjonat) wartości obliczonych wskaźników były 

ogólnie nieco niższe od średniej krajowej; najmniejsze różnice, co należy oce-

nić pozytywnie, zestawiono dla hoteli. 

                                                      
18 Według danych Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A. na rok 2011 – siedem 

obiektów z liczbą miejsc noclegowych powyżej 700. 
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2. Wewnętrzne zróżnicowanie bazy noclegowej według powiatów 

Biorąc pod uwagę obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania poło-

żone na terenie województwa lubelskiego i ich przestrzenną lokalizację, można 

zauważyć nierównomierny rozkład obiektów w poszczególnych powiatach pod 

względem liczby. Cztery miasta na prawach powiatu, tj. Biała Podlaska, Chełm, 

Lublin i Zamość, skupiają łącznie 62 obiekty – 19% ogółu (tabela 2). Pozostałe 

powiaty ze stosunkowo dużą ilością obiektów to: włodawski i puławski (po 46 

obiektów) oraz zamojski (25 obiektów). Oznacza to, że w siedzibach głównych 

miast (dawnych miast wojewódzkich) oraz trzech najatrakcyjniejszych tury-

stycznie powiatach w końcu 2010 roku funkcjonowało łącznie 179 obiektów 

noclegowych, tj. ponad 56% obiektów w województwie. Struktura ta wskazuje, 

że w wielu obszarach regionu występuje znikoma oferta bazy noclegowej lub 

pojedyncze obiekty; jako przykład można tu wskazać powiaty: kraśnicki (1) czy 

krasnostawski (3). 

Posługując się wskaźnikiem miejsc noclegowych, można zauważyć, że 

rozkład ten zasadniczo nie ulega większej zmianie. Miasta na prawach powiatu 

oferują około 4,4 tys. miejsc noclegowych ONZZ (około 20% bazy wojewódz-

twa), a trzy kolejne powiaty o największej liczbie miejsc, tj., puławski, włodaw-

ski i zamojski, – 8,3 tys. (38%). Na pozostałe obszary przypada 7,6 tys. miejsc 

noclegowych, tj. 28%. Do największych należy oferta powiatu puławskiego 

– 4,1 tys. miejsc (20,2%), włodawskiego – 2,7 tys. (13,3%), miasta Lublin – 2,4 

tys. (11,8%), powiatu zamojskiego – 1,5 tys. miejsc (7,4%), miasta Zamość  

– 1,3 tys. (5,9%) i powiatu lubartowskiego – około 1,2 miejsc noclegowych 

(5,9%).  

Do najskromniejszych zalicza się baza powiatu kraśnickiego – 34 miejsca, 

ryckiego – 82 miejsca i radzyńskiego – 93 miejsca. Bardzo skromna jest także 

baza w powiatach: krasnostawskim, świdnickim i radzyńskim; liczba miejsc 

tam oferowanych nie przekracza 100 (tabela 2). 

Uzupełnieniem bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania jest sektor 

prywatny. Analiza ilościowa i przestrzenna prywatnej bazy noclegowej została 

przeprowadzona przy wykorzystaniu materiałów Instytutu Turystyki. Zgroma-

dzone dane dotyczyły liczby i pojemności kwater prywatnych i agroturystycz-

nych. 
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Tabela 2 

Wielkość bazy noclegowej w powiatach województwa lubelskiego 

Jednostka  

terytorialna 

Liczba obiektów Miejsca noclegowe 

OZZ OP ∑ % woj. OZZ OP ∑ % woj. 

bialski 22 54 76 7,4 910 617 1527 5,4 

biłgorajski 9 28 37 3,6 329 249 578 2,1 

chełmski 7 17 24 2,3 433 135 568 2,0 

hrubieszowski 4 19 23 2,2 175 151 326 1,2 

janowski 9 8 17 1,7 869 40 909 3,2 

krasnostawski 3 14 17 1,7 113 121 234 0,8 

kraśnicki 1 15 16 1,6 34 59 93 0,3 

lubartowski 20 26 46 4,5 1190 237 1427 5,1 

lubelski 8 32 40 3,9 203 320 523 1,9 

łęczyński 5 20 25 2,4 268 181 449 1,6 

łukowski 6 10 16 1,6 255 92 347 1,2 

opolski 4 11 15 1,5 189 87 276 1,0 

parczewski 16 12 28 2,7 812 111 923 3,3 

puławski 46 190 236 23,0 4131 2103 6234 22,1 

radzyński 7 7 14 1,4 93 99 192 0,7 

rycki 4 3 7 0,7 82 62 144 0,5 

świdnicki 4 5 9 0,9 136 77 213 0,8 

tomaszowski 14 39 53 5,2 852 497 1349 4,8 

włodawski 46 70 116 11,3 2737 783 3520 12,5 

zamojski 25 102 127 12,4 1508 1046 2554 9,1 

Biała Podlaska 9 14 23 2,2 685 534 1219 4,3 

Chełm 6 3 9 0,9 545 92 637 2,3 

Lublin 30 3 33 3,2 2452 59 2511 8,9 

Zamość 17 3 20 1,9 1306 114 1420 5,0 

LUBELSKIE 322 705 1027 100 20307 7866 28173 100 

OZZ – obiekty zakwaterowania zbiorowego; dane GUS za 2010 rok, OP– obiekty pry-

watne obejmujące kwatery prywatne i agroturystyczne; dane IT za 2007 rok 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS i IT. 

Aktualnie na terenie województwa znajduje się 705 obiektów noclego-

wych sektora prywatnego, które łącznie dysponują 7866 miejscami noclego-

wymi, w tym aż 5842 miejscami do wykorzystania w ciągu całego roku. Sektor 

ten stanowi 40% bazy komercyjnej województwa. Obszarami z największą 

liczba tego typu obiektów są: powiat puławski – 190 i zamojski – 102 obiekty. 

Nieco mniej obiektów zinwentaryzowano w powiatach: włodawskim (70), bial-

skim (54), tomaszowskim (39), lubelskim (32), biłgorajskim (28) i lubartow-
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skim (26). Liczba prywatnych obiektów noclegowych na pozostałych obszarach 

nie przekracza 20 (tabela 2). 

Tabela 3 

Sezonowość bazy województwa lubelskiego 

Jednostka 

terytorialna 

Miejsca noclegowe całoroczne 

OZZ l. miejsc (%) OP l. miejsc (%) ∑ l. m.nocleg.(%) 

bialski 637 70,0 367 59,5 1004 65,7 

biłgorajski 264 80,2 203 81,5 467 80,8 

chełmski 125 28,9 81 60,0 206 36,3 

hrubieszowski 175 100,0 112 74,1 287 88,0 

janowski 249 28,7 20 50,0 269 29,6 

krasnostawski 113 100,0 78 64,5 191 81,6 

kraśnicki 34 100,0 44 74,6 78 83,9 

lubartowski 298 25,0 168 70,9 466 32,7 

lubelski 203 100,0 305 95,3 508 97,1 

łęczyński 42 15,7 161 89,0 203 45,2 

łukowski 205 80,4 32 34,8 237 68,3 

opolski 164 86,8 59 67,8 223 80,8 

parczewski 110 13,5 105 94,6 215 23,3 

puławski 3931 95,2 1761 83,7 5692 91,3 

radzyński 73 78,5 99 100,0 172 89,6 

rycki 75 91,5 62 100,0 137 95,1 

świdnicki 136 100,0 77 100,0 213 100,0 

tomaszowski 106 12,4 365 73,4 471 34,9 

włodawski 199 7,3 340 43,4 539 15,3 

zamojski 826 54,8 610 58,3 1436 56,2 

Biała Podlaska 685 100,0 534 100,0 1219 100,0 

Chełm 545 100,0 92 100,0 637 100,0 

Lublin 2200 89,7 53 89,8 2253 89,7 

Zamość 745 57,0 114 100,0 859 60,5 

LUBELSKIE 12140 59,8 5842 74,3 17982 63,8 

 OZZ – obiekty zakwaterowania zbiorowego; dane GUS za 2010 rok, OP – obiekty 

prywatne, obejmujące kwatery prywatne i agroturystyczne; dane IT za 2007 

rok;  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki. 

W 2007 roku na analizowanym obszarze liczba miejsc noclegowych sekto-

ra prywatnego wahała się od 40 do 2103; zaznaczyło się przy tym duże zróżni-

cowanie przestrzenne zjawiska.  
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W zakresie liczby miejsc noclegowych wyróżniającym się jest powiat pu-

ławski z liczbą miejsc (2103) dwukrotnie większą od kolejnego powiatu – za-

mojskiego (1046). W kolejnych trzech powiatach liczba miejsc noclegowych 

oscylowała wokół 500 – powiat włodawski (783), powiat bialski (6170, Biała 

Podlaska (534), powiat tomaszowski (497). Powiaty dysponujące największą 

prywatną bazą noclegową nawiązują do najatrakcyjniejszych turystycznie ob-

szarów Lubelszczyzny: trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny–Nałęczów–

Puławy, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Roztocza. Łącznie w wymie-

nionych powiatach pojemność bazy sektora prywatnego przekracza 70% ogółu 

miejsc w województwie lubelskim. Obszary, na których rozwój sektora prywat-

nego w tym zakresie jest najmniejszy, to powiaty: janowski (40 miejsc nocle-

gowych), kraśnicki (59), miasto Lublin (59), powiat rycki (62) i świdnicki (77). 

W przypadku powiatów kraśnickiego, świdnickiego i ryckiego potwierdza się 

opinia o względnie niewielkim potencjale turystycznym tych obszarów i małym 

zaangażowaniu społeczności lokalnych w rozwój lokalnych usług turystycz-

nych. Baza noclegowa miasta Lublin opiera się głównie o sektor komercyjny, 

co jest zjawiskiem prawidłowym w zakresie rozwoju przestrzeni turystycznej 

dużego miasta. 

Możliwości recepcyjne województwa lubelskiego analizowano również 

pod kątem możliwości rozwoju zjawisk turystycznych w ciągu całego roku. 

Przeprowadzone analizy pokazują, że w przypadku sektora komercyjnego 

udział miejsc całorocznych w 2010 roku wyniósł 59,8%. Dla obiektów sektora 

prywatnego wartość wskaźnika była wyższa i wynosiła 74,3%. 

Do całorocznej obsługi turystów przystosowane są obiekty w powiatach; 

hrubieszowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubelskim, świdnickim, a także 

w Białej Podlaskiej i Chełmie. Należy jednak podkreślić, że udział zlokalizo-

wanej tam bazy noclegowej w zakresie liczby obiektów i miejsc noclegowych 

na tle Lubelszczyzny jest niewielki (tabela 3). Analizując sektor bazy prywatnej 

w zakresie powyższych wskaźników, można zauważyć nieco inny rozkład prze-

strzenny zjawiska. Wszystkie obiekty w powiatach: radzyńskim, ryckim, świd-

nickim oraz miastach: Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przystosowane są 

do całorocznej obsługi turystów (tabela 3). 
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Uwagi końcowe 

Powyższe rozważania skłaniają do następujących wniosków: 

1. Baza noclegowa zbiorowego zakwaterowania w województwie lubelskim 

jest zróżnicowana jakościowo i przestrzennie. W stosunku do zajmowanej 

powierzchni, potencjału ludnościowego oraz posiadanych wysokich walo-

rów przyrodniczych i kulturowych jest słabo rozwinięta w skali kraju. 

2. Wśród obiektów noclegowych przeważają ośrodki wczasowe, hotele, inne 

obiekty hotelowe oraz szkolne schroniska młodzieżowe. Miejsca noclego-

we w ww. obiektach w 2010 roku stanowiły ponad połowę bazy noclego-

wej regionu lubelskiego. Zróżnicowanie standardu obiektów umożliwia ich 

wykorzystanie przez różne segmenty rynku. 

3. Dla ruchu turystycznego krajowego lub międzynarodowego podstawowe 

znaczenie mają obiekty hotelowe, tzn. hotele, motele i pensjonaty. Na ana-

lizowanym obszarze wykazano 69 tego typu obiektów; ich liczba w ostat-

nich siedmiu latach trzykrotnie wzrosła. 

4. Poziom rozwoju bazy noclegowej sektora prywatnego na Lubelszczyźnie 

oceniono nieco niżej. Obiekty noclegowe prywatne liczbowo przewyższają 

dwukrotnie sektor komercyjny województwa, natomiast miejsca noclego-

we tego sektora stanowią 1/3 miejsc komercyjnych. 

5. W świetle wyników przeprowadzonych analiz wartość wskaźnika stopnia 

wykorzystania miejsc noclegowych dla regionu lubelskiego wyniosła 33,3 

i była nieco niższa od przeciętnej wartości wskaźnika obliczonej dla kraju 

(34,4). Największym stopniem wykorzystania miejsc noclegowych charak-

teryzowały się zakłady uzdrowiskowe. W przypadku obiektów typu hote-

larskiego (hotel, motel, pensjonat) wartości obliczonych wskaźników były 

ogólnie nieco niższe od średniej krajowej. 

6. Badania wykazały nierównomierny rozkład bazy noclegowej w wojewódz-

twie w aspekcie liczby miejsc noclegowych i ich rozkładu przestrzennego. 

Główne miasta regionu, tj.: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość oferują 

łącznie około 20% miejsc noclegowych województwa, z czego połowa 

przypada na Lublin. Wyróżniającymi się pod tym względem obszarami 

wiejskimi są powiaty: puławski, włodawski, zamojski i lubartowski. Po-

jemność bazy noclegowej tych terenów to prawie połowa (48%) bazy wo-

jewództwa. 
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7. Rozkład przestrzenny bazy noclegowej w województwie nawiązuje do 

rozmieszczenia najważniejszych walorów turystycznych i zróżnicowania 

wielkości potencjału turystycznego. Największa koncentracja obiektów 

noclegowych związana jest z regionem turystycznym Roztocza, Pojezierza 

Łęczyńsko-Włodawskiego oraz trójkątem turystycznym Kazimierz Dolny–

Nałęczów–Puławy. 

8. Największy udział miejsc noclegowych do wykorzystania w ciągu całego 

roku oferują miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Lublin 

oraz powiaty: świdnicki, puławski i lubelski. Zdecydowanie sezonowy cha-

rakter posiada baza powiatu włodawskiego, parczewskiego, janowskiego. 

Są to typowe obszary turystyki wczasowo-pobytowej.  

QUANTITY AND DIVERSITY OF TOURIST 

ACCOMMODATION AS A DETERMINANT FOR TOURISM 

DEMAND. THE LUBLIN VOIVODSHIP CASE STUDY 

Summary 

The main purpose of the paper is to analyze the quantity and geographical diffe-

rentiation of tourist accommodation facilities. The subject of detailed analyses were 

number of accommodation facilities, beds and their geographical differentiation in 

poviats. The results showed that the largest capacity of tourist facilities was calculated 

for holiday sites and hotels. The regions of high quantity of tourist accommodation are 

Roztocze, Włodawa-Łęczna Lakeland and tourist triangle Kazimierz Dolny-Nałęczów-

Puławy – areas of highly rated tourist resources of the Lublin region. 

Translated by Andrzej Tucki 
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WSKAŹNIK NPS W OCENIE LOJALNOŚCI 

I SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ USŁUG 

WYBRANYCH PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH  

NA TERENIE ŻYWCA 

Wprowadzenie 

W obecnych warunkach rynkowych postrzeganie lojalności klientów wy-

łącznie jako powtarzanie zakupów jest w większości sytuacji zbyt powierz-

chowne, bowiem znajomość przyczyn prowadzących do zachowań lojalnościo-

wych staje się coraz istotniejszym czynnikiem wzmacniania tej lojalności. Lo-

jalność prowadzi dalej niż do powtórnych zakupów, oznacza bowiem czyjąś 

gotowość, np. klienta, pracownika, przyjaciela, do dokonania inwestycji lub 

osobistego poświęcenia w związku ze wzmocnieniem relacji. Dla klienta może 

to oznaczać pozostanie z dostawcą, który traktuje go dobrze oraz dostarcza mu 

dobrą wartość w długim terminie, nawet jeśli dostawca nie oferuje najlepszej 

ceny w poszczególnych transakcjach. W coraz bardziej popularnej relacyjnej 

wersji marketingu lojalność nabiera głębszego znaczenia, obejmując jednocze-

śnie aspekt zachowań nabywczych oraz postawę wewnętrzną klienta wobec 

usługodawcy
1
. 

                                                      
1 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 11–14.  
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1. NPS jako metoda badań satysfakcji klienta  

Wyniki badań marketingowych na temat zadowolenia klienta są wykorzy-

stywane do opracowania strategii zarządzania oraz do wprowadzenia standar-

dów wyrobów zgodnych z oczekiwaniami klienta, które muszą być zrozumiałe 

dla personelu i przestrzegane w trakcie całego procesu usługowego czy produk-

cyjnego
2
. Poziom zadowolenia klientów powinien więc być stale badany i mo-

nitorowany. W tym celu tworzy się programy badania i pomiaru satysfakcji, 

które powinny obejmować
3
: 

– identyfikację obiektów badania, tj. grup klientów; 

– określenie podstawowych kryteriów oceny satysfakcji; 

– wybór metod badań; 

– prowadzenie pomiarów przy użyciu wybranych metod; 

– analizę porównawczą na tle konkurencji; 

– interpretację i ocenę wyników. 

Do oceny satysfakcji niezbędne jest obliczenie wskaźnika satysfakcji 

klientów – CSI (customer satisfaction index). Procedura badania polega na 

zastosowaniu kwestionariusza, w którym respondenci najpierw określają waż-

ność poszczególnych atrybutów produktu, a później dokonują oceny zadowole-

nia z danych atrybutów. Ostatni etap polega na obliczeniu wskaźnika satysfakcji 

będącego iloczynem wagi i oceny zadowolenia z badanych atrybutów produk-

tu
4
. Istotnym źródłem informacji jest również wskaźnik NPS (Net Promoter 

Score), służący do pomiaru lojalności klientów.  

Net Promoter Score (Wskaźnik Orędownictwa Netto) jest miarą lojalno-

ści klienta zapoczątkowaną przez Freda Reichhelda, Bain & Company i Satme-

trix. NPS jest nie tylko wskaźnikiem lojalności klienta, ale również narzędziem 

służącym do zwiększenia zysków firmy. Wskaźnik ten oddaje odpowiedzial-

ność za satysfakcję klientów w ręce pracowników i zarządu firmy. NPS zdobył 

                                                      

2
 Zarządzanie przez jakość: koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska-

Gubała, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s. 154–155. 

3
 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 

Warszawa 2003, s. 355. 

4 K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe: teoria i praktyka, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2005, s. 474. 



 Wskaźnik nps w ocenie lojalności i satysfakcji konsumenckiej usług… 411 

 

swoją popularność dzięki swojej prostocie i przełożeniu na zyski firmy
5
. Jego 

założeniem jest zadanie klientowi jednego pytania: Jak bardzo jest prawdopo-

dobne, że polecisz (firmę X) swojemu znajomemu? Respondent zaznacza od-

powiedź na dziesięciostopniowej skali: 0 – w ogóle nie polecę, 10 – polecę 

z pewnością. Następnie wszystkich uczestników badania dzieli się na
6
: 

– adwokatów (promotorów, orędowników – promoters) – entuzjastycz-

nie nastawieni lojalni klienci, którzy będą firmę polecali i napędzali jej 

rozwój; 

– biernych klientów (pasywnych – passives) – osoby zadowolone, ale 

nie lojalne, są podatne na konkurencyjne oferty; 

– terrorystów (krytyków – detractors) – niezadowoleni klienci, nie będą 

polecali. 

Przykład skali przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Wskaźnik Net Promoter Score 

Źródło: opracowanie własne. 

Następnym krokiem jest obliczenie udziału promoters w danym badaniu 

i odjęcie od niego udziału detractors (rysunek 2). Wskaźnik Net Promoter Sco-

re jest różnicą pomiędzy procentowym udziałem promotorów a krytyków (NPS 

= % promotorów - % krytyków). Uzyskany wynik to właśnie Net Promoter 

                                                      
5 www.opiniotools.pl, 08.12.2010. 

6 I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Wyd. 
Difin, Warszawa 2004, s. 290. 

Na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a)by Pan(i) usługi naszej firmy? 
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Score; jego interpretacja jest bardzo prosta: im wyższa i dodatnia wartości 

wskaźnika, tym lepiej dla firmy. 

 

Rys. 2. Obliczanie wskaźnika NPS 

Źródło: opracowanie własne. 

Sam pomiar wskaźnika nie pozawala na zwiększenie zysków firmy, dopie-

ro odpowiedni program zbudowany w oparciu o ciągłe monitorowanie i podno-

szenie wyniku NPS przyczyni się do wzrostu zysku. Program oparty na tym 

wskaźniku musi posiadać następujące cechy: 

– poparcie kadry kierowniczej; 

– narzędzie do ciągłego mierzenia wskaźnika komunikowania go pracow-

nikom i kadrze zarządzającej, np. Customer Feedback System
7
; 

– wszystkie procesy biznesowe ukierunkowane na wzrost NPS. 

Model NPS jest obecnie coraz częściej wykorzystywanym narzędziem ze 

względu na swoje dwie zalety: 

– wartość diagnostyczną – skłonność do rekomendacji jest jednym 

z najbardziej syntetycznych wskaźników ogólnej satysfakcji; 

– uniwersalny charakter umożliwiający dokonywanie porównań w ra-

mach globalnych korporacji. 

Przyjmuje się, że NPS powyżej 70% stanowi dobry wynik, choć to ogól-

ne założenie na pewno różnicuje się w zależności od branży. Opisana miara jest 

szczególnie cenna przy przeprowadzaniu badań cyklicznych, pokazuje wów-

                                                      
7 Customer Feedback System – Ankieta Satysfakcji Klienta. Innowacyjny system monitoru-

jący jakość obsługi klienta używany przez organizacje na całym świecie. System monitoruje 

poziom satysfakcji klientów i dostarcza wskaźniki, które pozwalają aktywnie pracować nad po-

ziomem satysfakcji klientów. 
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czas zmiany z upływem czasu oraz daje pogląd, czy podejmowane działania na 

rzecz poprawy jakości znajdują swe odzwierciedlenie w poglądach nabywców
8
. 

Informacja o poziomie NPS pozwala menedżerom i specjalistom od PR 

podejmować wiele akcji nakierowanych na konsumenta w celu polepszenia 

wizerunku marki lub produktu, by zwiększyć liczbę zadowolonych klientów. 

Dzięki tej metodzie można także łatwo mierzyć efekty podejmowanych decyzji. 

Tym samym wskaźnik ten, dzięki swojej prostocie i intuicyjnej interpretacji, 

sprawdza się zarówno w badaniach, jak i w monitoringu bieżącej działalności 

przedsiębiorstwa
9
. 

Net Promoter Score jak każda metoda posiada zalety i wady (tabela 1). 

Tabela 1 

Zalety i wady Net Promoter Score 

ZALETY WADY 

 szybkość i prostota realizacji, 

 możliwość dodania pytania w dowol-

nym miejscu i bez specjalnego obcią-

żenia, 

 wymierna wartość wskaźnika jest ła-

twa w interpretacji, 

 wskaźnik wyznacza kierunki zmian, 

które można łatwo monitorować, 

 możliwość wzajemnego porównywania 

się z konkurencją w ramach własnych 

badań lub w ramach opracowań świa-

towych. 

 brak potwierdzenia w innych bada-

niach, że stosowane pytanie jest najlep-

szym, jakie można zadać, 

 porównywanie między różnymi rodza-

jami działalności nie zawsze jest moż-

liwe, 

 podział skali zaledwie na trzy obszary 

powoduje utratę cennych informacji. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.symetria.pl, 08.12.2010. 

Wskaźnik NPS jest bardzo pozytywnie odbierany w tzw. „biznesie”, gdzie 

uważa się, że jego prostota, niskie koszty i inne zalety zdecydowanie przewyż-

szają krytykę pod jego adresem. Z wskaźnika tego korzystają m.in. takie firmy, 

jak: Allianz, American Express, Procter & Gamble, Amazon. 

                                                      

8 www.targetmarketing.pl, 10.12.2010.  

9 www.inwestycje.pl, 08.12.2010. 
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2. NPS w ocenie lojalności i jakości usług wybranych punktów 

gastronomicznych – wyniki badań 

W celu oceny poziomu jakości usług gastronomicznych wybrano trzy 

punkty gastronomiczne zlokalizowane na terenie Żywca: 

1) Restauracja Papoo grill & pizza (restauracja jest zlokalizowana przy 

ul. Zielonej 3 w Żywcu); 

2) Pizzeria La Sorpresa (pizzeria jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu 

głównych tras: Bielsko-Biała–Korbielów, Kraków –Zwardoń, przy ul. 

Żeromskiego 7b); 

3) Restauracja Nowy Świat (restauracja jest zlokalizowana w Żywcu 

przy ul. Zielonej 9). 

Punkty te zostały wybrane ze względu na lokalizację w centrum miasta, 

przy jednym z największych centrum handlowym w Żywcu. 

Ocena wskaźnika lojalności klientów badanych punktów – Net Promo-

ter Score (NPS) 

Punktem wyjścia do obliczenia wskaźnika NPS była krótka ankieta, która 

składała się z jednego pytania skierowanego do klientów wybranych punktów 

gastronomicznych na terenie Żywca
10

. Ankieta dotyczyła prawdopodobieństwa 

polecenia lokalu przez konsumentów. Badanie to składało się z dwóch etapów: 

1. Obliczenie wskaźnika NPS. 

2. Określenie usprawnień usługi gastronomicznej. 

2.1.  Etap 1. Obliczenie wskaźnika NPS 

Używając jednego pytania: Na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a)by 

Pan(i) usługi lokalu ….… swojemu przyjacielowi lub znajomym?, klientów 

wybranych lokali gastronomicznych na terenie Żywca podzielono na trzy kate-

gorie: 

1. Krytycy (odpowiedzi na skali od 0–6). 

2. Pasywni (odpowiedzi na skali od 7–8). 

3. Promotorzy (odpowiedzi na skali od 9–10). 

                                                      

10 Badanie wskaźnika NPS było częścią obszerniejszych badań przeprowadzonych w ra-

mach pracy dyplomowej magisterskiej Alicji Urbańskiej nt „Analiza i ocena jakości usług ga-

stronomicznych w wybranych punktach na terenie Żywca” (lipiec 2011r.) w Katedrze Zarządza-

nia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Praca pisana było pod kierunkiem 
naukowym dr inż. Pauliny Gajewskiej. 
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Strukturę tego podziału zobrazowano na rysunku 3. 

 

Rys. 3. NPS dla wybranych lokali gastronomicznych na terenie Żywca 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując powyższy rysunek, można zaobserwować, że wśród prezento-

wanych lokali La Sorpresa ma największą grupę promotorów (77%) – lojalnych 

klientów, którzy prawie w 100% poleciliby usługi tego lokalu swoim znajo-

mym. Wynik ten może potwierdzać fakt, że lokal ten jest rozpoznawany i funk-

cjonuje już długie lata, a także posiada ogromną rzeszę swoich zwolenników 

(lojalnych klientów).  

Natomiast Papoo i Nowy Świat mają porównywalną liczbę promotorów 

(około 8%). Wiąże się to z tym, że są to lokale nowe, które są w fazie budowy 

swojego wizerunku oraz zaufania klientów. 

Następnie dla każdego z lokali został obliczony wskaźnik NPS, który jest 

równy różnicy pomiędzy procentowym udziałem promotorów a procentowym 

udziałem krytyków. 

1. NPS dla Nowy Świat = 8% – 77% = – 69%.  

2. NPS dla Papoo = 8% – 54% = – 46%. 

3. NPS dla La Sorpresa = 77% – 8% = 69%. 
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Analizując powyższe wyniki, Mo zna zauważyć, że najlepszy wskaźnik lo-

jalności klienta NPS osiągnęła pizzeria La Sorpresa. Pozostałe lokale uzyskały 

ujemny wskaźnik NPS. 

2.2.  Etap 2. Określenie usprawnień usługi gastronomicznej 

Następnym zadaniem klientów było odpowiedzenie na pytania dotyczące 

ich preferencji, a także usprawnień
11

. Odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki 

wpłynęły na Pana(i) ocenę? były różnorodne – od pozytywnych po negatywne 

(tabela 2). 

Tabela 2 

Uzyskane odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki wpłynęły na Pana(i) ocenę? 

La Sorpresa Papoo Nowy Świat 

 duży lokal, przestron-

ność, 

 miła atmosfera panują-

ca w lokalu, 

 miła i kompetentna 

obsługa, 

 bardzo dobre jedzenie, 

 znakomity wystrój 

wnętrza, 

 dużo zieleni, 

 zawsze świeże jedze-

nie, 

 obszerne menu – duży 

wybór, 

 bardzo dobra jakość 

serwowanych potraw, 

 zaangażowanie pra-

cowników, 

 krótki czas oczekiwania 

na zamówienie. 

 jakość serwowanych 

dań jest niska, 

 spokój, 

 zła obsługa, 

 sztuczna atmosfera, 

 bardzo dobre jedzenie, 

 ciekawa aranżacja 

wnętrza, 

 miła obsługa, krótki 

czas oczekiwania na 

obsługę, 

 mało miejsca do kon-

sumpcji. 

 jako jedyny lokal 

w Żywcu oferuje je-

dzenie na wagę, 

 nowa aranżacja wnę-

trza,  

 sprawna obsługa 

klienta, 

 kiepska pizza, 

 zły wygląd i smak 

potraw, 

 niemiła bsługa, 

 zła lokalizacja, 

 niska jakość świad-

czonych usług, 

 długi czas oczekiwa-

nia na posiłek. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
11

 W ramach modelu NPS zadawane są także eksploracyjne pytania otwarte (służą odpo-

wiedzi na pytania: co, jak i dlaczego?), diagnozujące motywy stojące za udzielonymi odpowie-

dziami. W tym przypadku zadano trzy dodatkowe pytania: 1. Jakie czynniki wpłynęły na Pa-

na(i) ocenę? 2. Co lokal mógłby zmienić, aby był(a) Pan(i) skłonny(a) w większym stop-

niu polecić jego usługi? 3. Co jeszcze lokal mógłby zmienić lub usprawnić? 
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Odpowiedzi klientów na drugie eksploracyjne pytanie: Co lokal mógłby 

zmienić, aby był(a) Pan(i) skłonny(a) w większym stopniu polecić jego usługi? 

przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3  

Uzyskane odpowiedzi na pytanie: Co lokal mógłby zmienić, aby był(a) Pan(i) skłon-

ny(a) w większym stopniu polecić jego usługi? 

La Sorpresa Papoo Nowy Świat 

 wprowadzenie do 

menu większej liczby 

dań wegeteriańskich, 

 poprawa szybkości 

realizacji zamówie-

nia, 

 zwiększenie liczby 

kelnerów,  

 więcej dań w menu, 

 po prostu nic nie 

zmieniać. 

 więcej przestrzeni, 

 poprawa wystroju loka-

lu, 

 stworzenie większej 

liczby miejsc do kon-

sumpcji, 

 poprawa oświetlenia, 

 wprowadzenie roślin,  

 zaangażowanie pracow-

ników, 

 ulepszenie receptury 

serwowanej pizzy, 

 ulepszenie menu, 

 wprowadzenie luźniej-

szej atmosfery. 

 zwiększenie zaanga-

żowania pracowników, 

 poprawa wystroju 

wnętrza, panującej at-

mosfery,  

 podwyższenie jakości 

serwowanych potraw, 

 poprawa zachowania 

personelu obsługują-

cego, 

 zmiana menu lub po-

szerzenie, 

 obniżenie cen, 

 wycofanie samoobsłu-

gi, 

 poprawa jakości po-

traw dostarczanych do 

domu klienta, 

 więcej przestrzeni, 

 dłuższe godziny 

otwarcia, 

 rozwiązania dla osób 

niepełnosprawnych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Pytanie Co jeszcze lokal mógłby zmienić lub usprawnić? spotkało się 

z niewielką liczbą odpowiedzi, które zaprezentowano w tabeli 4. 
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Tabela 4 

Uzyskane odpowiedzi na pytanie: Co jeszcze lokal mógłby zmienić lub usprawnić? 

La Sorpresa Papoo Nowy Świat 

 dostawę do klienta, 

 szybszy transport, 

 nowe pozycje pizzy, 

np. na ostro. 

 dostawę do klienta, 

 niższe ceny, 

 menu, 

 nastawienie obsługi 

do klienta. 

 sprawność obsługi klien-

ta, 

 szybkość obsługi, 

 menu, 

 proces komunikacji kel-

ner – kucharz,  

 kucharza. 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując odpowiedzi klientów, można ustalić listę usprawnień dotyczą-

cych usługi gastronomicznej świadczonej w wybranych do badania lokalach: 

2.3.  La Sorpresa: 

– rozszerzenie menu o potrawy wegeteriańskie i nowe pozycje pizzy; 

– poprawa jakości dostarczanych potraw do klienta – szybki transport; 

– zatrudnienie dodatkowych pracowników, co pozwoli na szybsze reali-

zowanie zamówień. 

2.4.  Papoo: 

– poprawa aranżacji wnętrza – oświetlenie, roślinność, wystrój wnętrza; 

– powiększenie lokalu oraz stworzenie dodatkowych miejsc konsumpcji; 

– poprawa jakości serwowanych potraw, a także poszerzenie menu; 

– szkolenie pracowników w zakresie obsługi klienta oraz wprowadzenie 

środków motywujących do zwiększenia zaangażowania wkładanego 

w pracę i nastawienia do klienta; 

– usprawnienie dostawy do klienta; 

– obniżenie cen potraw i napojów. 

2.5.  Nowy Świat: 

– poszerzenie menu o dodatkowe dania, a także podwyższenie jakości po-

traw i napojów; 

– obniżenie cen potraw i napojów; 
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– wycofanie samoobsługi; 

– poprawa sprawności obsługi klienta, a także procesu komunikacji kelner 

– kucharz, co pozwoli skrócić czas oczekiwania na posiłek; 

– dopasowanie godzin otwarcia lokalu do potrzeb klienta; 

– poprawa jakości dostarczanych potraw; 

– wprowadzenie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. 

Podsumowując powyższe wyniki badania, można zauważyć, iż lokalem 

cieszącym się największą liczbą lojalnych klientów jest La Sorpresa. Ponadto 

– według opinii klientów –największymi problemami, które powtarzają się 

w badanych lokalach gastronomicznych wymagających usprawnienia, są: 

– zła jakość dostarczanych potraw i napojów na zamówienie klienta; 

– brak zaangażowania pracowników przy obsługiwaniu klientów. 

Uwagi końcowe 

Obecnie dzięki procesowi globalizacji prawie na każdym rynku trwa ostra 

konkurencja, a produkty czy usługi występują praktycznie w tej samej formie 

i bardzo zbliżonej cenie. Jednym z działań marketingowych pozwalających 

wyróżnić firmę na rynku są programy lojalnościowe. Informacja, w jakim stop-

niu użytkownicy produktów firmy są lojalni, może być uzyskana na wiele spo-

sobów. Jednym z nich jest pomiar Net Promoter Score (NPS). Wskaźnik ten 

wyjaśnia związek między jakością relacji firmy z klientami i jej szansami na 

wzrost i umożliwia radykalną zmianę w zarządzaniu tymi relacjami.  

Powszechnie wiadomo, że lojalni klienci przynoszą przedsiębiorstwu 

usługowemu więcej korzyści niż nowi. Dlatego też lokale gastronomiczne po-

winny przygotować specjalną ofertę programów lojalnościowych. Zaprezento-

wane badania pokazały, że lokal La Sorpresa posiada największą grupę lojal-

nych klientów (orędowników), którzy prawie w 100% poleciliby usługi tego 

lokalu swoim znajomym. 



420 Paulina Gajewska, Irena Szewczyk 

 

NPS INDEX IN THE ASSESSMENT OF CUSTOMER'S 

SATISFACTION AND LOYALTY RELATING TO THE 

SELECTED FOOD SERVICES LOCATED IN ŻYWIEC 

Summary 

In competitive and high technology market environment service companies have 

to maintain the highest level of served services. Services as opposed to material good 

are hard to define and objective evaluation. In this case satisfaction and customer loyal-

ty becoming key indicators of service companies. The main subject of this article is 

satisfaction and customer loyalty as well. It also contain results of research about NPS 

loyalty indicator of customers which have been served in restaurants of Żywiec city. It 

is obtain that loyalty customers are more profitable than new one's that is why restaurant 

should prepare dedicated loyalty programs especially for them. 

Translated by Irena Szewczyk 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

OCZEKIWANIA TURYSTÓW WOBEC OFERTY 

ŻYWIENIOWEJ 

Wprowadzenie 

W większość definicji produktu turystycznego podkreśla się, że należą do 

niego wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta, związane z wyjaz-

dem ze stałego miejsca zamieszkania. Są to miejsca, atrakcje turystyczne oraz 

infrastruktura. Można go też rozumieć jako pakiet usług, których celem jest 

zaspokojenie potrzeb osób odwiedzających dane miejsce w celach turystycz-

nych.  

Wśród elementarnych potrzeb każdego człowieka można wymienić po-

trzeby związane z wyżywieniem, zaspokajające uczucie odczuwanego głodu. 

Potrzeby te można zaspokoić poprzez dostarczenie odpowiedniej porcji żywno-

ści
1
. W turystyce potrzeby tego typu mogą być zaspokajane w lokalach świad-

czących usługi gastronomiczne. Z punktu widzenia specyfiki turystyki jedną 

z podstawowych funkcji oferowanych przez nią klientom, poza usługami nocle-

gowymi i transportowymi, jest usługa żywieniowa związana z ofertą gastrono-

miczną
2
. 

                                                      
1 H.J. Lewandowski, Gastronomia, Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa 

w Sopocie, Gdańsk 2000, s. 51–60. 

2 T. Mańkowski, Turystyka jako determinanta rozwoju regionalnego, w: Strategie rozwoju 

turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 42. 
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Dobrze zaplanowane żywienie jest czynnikiem przyczyniającym się do 

sprawności fizycznej i psychicznej człowieka, co jest niezbędne w przypadku 

turysty. Turysta podróżując, spotyka się z rożnymi formami żywienia, i to za-

równo pod względem organizacyjnym, jak i kulturowym
3
. Jedzenie jest zaś, 

według C. Ryana, jedną z najbardziej przyjemnych czynności wykonywanych 

przez turystów w trakcie pobytu na urlopie
4
 oraz stanowi element, który ze 

strony turysty raczej nie podlega ograniczeniu pod względem wydatków finan-

sowych
5
. 

Oczekiwania konsumentów wobec usług gastronomicznych, produktów 

żywnościowych i żywności oferowanej w placówkach turystycznych w ciągu 

ostatnich kilkunastu lat ulegały zmianom na skutek zmiany stylu życia konsu-

mentów
6
, którzy w lokalach gastronomicznych nie tylko zaspokajają głód, ale 

również zagospodarowują wolny czas. Konsumenci – coraz bardziej świadomi 

swoich potrzeb, posiadający możliwości finansowe i wiedzę żywieniową  

–precyzują bardzo konkretne wymagania wobec żywności. Chcą żeby była ona 

smaczna, bezpieczna
7
 i ładnie wyglądająca, a ponadto dodatkowo wpływająca 

na poprawę zdrowia człowieka
8
. 

Zakres i oferta żywieniowa zależą od rodzaju placówki gastronomicznej. 

Jak podaje Zabrocki
9
, są one największe w zakładach typu żywieniowego (re-

                                                      
3 P. Dominik, Zasady i organizacja żywienia w turystyce, ALMAMER Szkoła Wyższa, 

Warszawa 2011. 

4 C. Ryan, The tourist experience: The introduction, Cassell, London 1997. 

5 S. Pyo, M. Uysal, R. McLellan, A linear expenditure model for tourism demand, „Annals 

of Tourism Research” 1991, nr 18(2), s. 443–454. 

6 T. Pałaszewska-Reindl, Problemy konsumpcji i konsumentów – ważna dziedzina badań 

ekonomicznych. Handel Wewnętrzny, Oficyna Wyd. A&Z, Warszawa 2006, s. 1–3; E. Kwiatkow-

ska, Polski rynek gastronomiczny w statystyce (II), „Przegląd Gastronomiczny” 2007, nr 61(5), 

s. 3–4; M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J. Gębski, Handel detaliczny żywnością w Pol-
sce, Wyd. SGGW, Warszawa 2011. 

7 M. Bas, M. Yuksel, G. Kivanc, Difficulties and barriers for the implementing of HACCAP 

and food safety systems in food business in Turky, „Food Control” 2007, nr 17, s. 317–322; D.J. 

Bolton, A. Meally, I.S. Blair, D.A. McDowell, C. Cowan, Food safety knowledge of head chefs 
and catering managers in Ireland, “Food Control” 2008, nr 19, s. 291–300. 

8  N. Urala, L. Lähteenmäki, Consumers’ changing attitudes towards functional foods, 
„Food Quality and Preferences” 2007, nr 18, s. 1–12. 

9 R. Zabrocki, Postawy konsumentów względem usług żywieniowych w ofercie turystycznej, 

w: Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, 
PTTŻ, WSHiT, Częstochowa 2010, s. 93–117. 
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stauracje, jadłodajnie, stołówki), mniejsze – w placówkach uzupełniających 

(kawiarnie, winiarnie, pizzerie) i najmniejsze – w punktach gastronomicznych 

(bufety, smażalnie, lodziarnie). 

Celem prezentowanego badania było wyodrębnienie najważniejszych 

czynników decydujących o odczuwanym przez turystów poziomie zadowolenia 

z usługi turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oferty żywieniowej do-

stępnej w lokalach gastronomicznych. Ponadto wyróżniono istotne z punktu 

widzenia konsumenta uwarunkowania wpływające na ocenę jakości oferty ży-

wieniowej.  

1. Materiał i metodyka 

W celu realizacji podjętego problemu badawczego wykorzystano wyniki 

badania ilościowego przeprowadzonego jesienią 2010 roku na grupie 320 re-

spondentów. Ankietowanymi byli mieszkańcy Warszawy, których do badania 

dobrano w sposób celowy, kierując się ich deklaracją, że korzystali w ciągu 

ostatnich 10 miesięcy z oferty usług turystycznych, w tym z usług gastrono-

micznych. Badanie zostało zrealizowane w dużym mięście ze względu na to, że 

turystyka jest częściej związana z miastami niż z innymi obszarami i w większej 

mierze zależy od zasobów antropogenicznych niż przyrodniczych. Przeważają-

ca część walorów turystycznych jest skoncentrowana w dużych aglomera-

cjach
10

, ponadto mieszkańcy miast jako usługobiorcy wyróżniają się większymi 

możliwościami finansowymi. 

Uwzględniając strukturę badanej populacji stwierdzono, że 54% badanych 

stanowiły kobiety, a 46% – mężczyźni. Przeważały osoby w przedziale wieko-

wym 31–40 lata (24,3%), a najmniej liczne grupy wiekowe to osoby do 20. 

roku życia (9,5%) oraz powyżej 61. roku życia (8,2%). Ponadto 2/5 responden-

tów to osoby legitymujące się wykształceniem średnim (tabela 1). 

Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety składający 

się z 17 pytań ogólnych badających podjętą problematykę i pięciu pytań 

umieszczonych w metryczce, pozwalających na charakterystykę cech społecz-

no-ekonomiczno-demograficznych badanej populacji. 

                                                      
10 A. Kowalczyk, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa 

2005, s. 35 i 155–197; R. Voase, The role of flagship cultural project in urban regeneration: 
a case study and commentary, „Managing Leisure” 1997, nr 2(4), s. 230–241. 
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Tabela 1 

Charakterystyka badanej populacji (%) 

Cechy populacji Ogółem Płeć 

kobiety mężczyźni 

Ogółem 100,0 54,0 46,0 

Wiek (NS) 

 

do 20 lat 

21–30 lat 

31–40 lat 

41–50 lat 

51–60 lat 

61 lat i więcej 

9,5 

22,8 

24,3 

22,5 

12,6 

8,2 

56,9 

54,1 

56,3 

47,6 

53,7 

50,0 

43,1 

45,9 

43,7 

52,4 

46,3 

50,0 

Wykształcenie (NS) 

 

podstawowe 

zasadnicze zawodowe  

średnie 

wyższe 

19,0 

22,4 

40,7 

17,9 

58,0 

56,8 

50,5 

48,9 

42,0 

43,2 

49,5 

51,1 

Czynniki decydujące 

o poziomie zadowo-

lenia z usługi tury-

stycznej (IS) 

 

łatwy dojazd 

standard pokoju 

lokalizacja/położenie 

żywienie 

standard obsługi  

usługi dodatkowe 

2,8 

4,6 

37,9 

44,2 

10,3 

0,1 

81,0 

54,3 

35,3 

70,0 

38,5 

0,0 

19,0 

45,7 

64,7 

30,0 

61,6 

100,0 

Oczekiwania wobec 

żywności oferowanej 

w lokalu gastrono-

micznym (IS) 

 

smaczne 

urozmaicone 

świeże 

szybko podane 

z ofertą dań regionalnych 

dopasowane do wymagań 

zdrowotnych 

po przystępnej cenie 

10,9 

15,9 

14,9 

19,1 

2,0 

 

31,8 

5,4 

35,4 

76,7 

42,0 

38,2 

73,3 

 

58,8 

61,0 

64,6 

23,3 

58,0 

61,8 

26,7 

 

41,3 

39,0 

Ocena jakości oferty 

żywieniowej (NS) 

 

1 – bardzo zła 

2 – zła 

3 – ani dobra/ani zła 

4 – dobra 

5 – bardzo dobra 

7,2 

8,6 

15,3 

39,9 

29,0 

48,1 

50,8 

54,8 

49,2 

59,4 

51,9 

49,2 

45,2 

50,8 

40,6 

Czynniki decydujące 

o jakości oferty 

żywieniowej (NS) 

 

smak 

wygląd ogólny 

zapach 

wygląd i czystość lokalu 

personel 

estetyka i sposób podania 

cena 

25,5 

23,5 

3,8 

7,3 

11,4 

20,7 

7,8 

55,7 

61,0 

51,7 

49,1 

45,3 

47,4 

50,8 

44,3 

39,0 

48,9 

50,9 

54,7 

52,6 

49,2 

(NS) – zależność nieistotna statystycznie przy p < 0,05; (IS) – zależność istotna staty-

stycznie przy p < 0,05 

Źródło: opracowanie własne. 
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W analizie materiału empirycznego do opisu struktury populacji i po-

szczególnych zmiennych wykorzystano analizę częstości oraz tablice krzyżowe. 

Do porównywania danych zastosowano test Chi
2
. Jako poziom istotności przy-

jęto prawdopodobieństwo 0,05. Do realizacji analiz wykorzystano pakiet staty-

styczny SPSS for Windows Pl.14. 

2. Wyniki badania 

Na podstawie analizy zgromadzonego materiału empirycznego stwierdzo-

no, że przeciętny turysta pochodzący z dużej aglomeracji, jaką jest Warszawa, 

korzystając z usługi turystycznej, bardzo duże znaczenie przypisuje ofercie 

żywieniowej (tabela 1). To właśnie oferta tego rodzaju dla ponad 2/5 badanych 

jest najistotniejsza spośród wielu czynników decydujących o osiąganym przez 

turystę poziomie zadowolenia. Na kolejnym miejscu wymieniano lokalizację 

i położenie lokalu turystycznego. Z badań wynika ponadto, że na poziom od-

czuwanej przez konsumentów satysfakcji w mniejszym stopniu wpływają czyn-

niki, takie jak: standard obsługi (10,3%), standard pokoju (4,6%) czy możli-

wość skorzystania z usług dodatkowych (0,1%). W tym przypadku odpowiedzi 

respondentów istotnie statystycznie różnicowała płeć badanych (chi
2 

= 88,774,  

p < 0,05; r = –0,133, p < 0,05). Dla kobiet większy wpływ na odczuwanie po-

ziomu zadowolenia z usługi turystycznej miały czynniki, do których można 

zaliczyć: łatwy dojazd do lokalu czy standard pokoju. Dla mężczyzn ważna była 

możliwość skorzystania z tzw. usług dodatkowych, doceniali oni ponadto stan-

dard obsługi i lokalizację ośrodka turystycznego. 

W przedstawionych powyżej wynikach zwraca uwagę fakt, że kobiety czę-

ściej od mężczyzn oczekiwały od oferty żywieniowej lokali gastronomicznych 

żeby wyróżniała się możliwością nabycia i spróbowania żywności, czy też dań 

regionalnych, które z punktu widzenia konsumenta charakteryzują się oryginal-

nością i odpowiednimi walorami organoleptycznymi
11

. Odzwierciedlenie 

wpływu regionu w ofercie żywieniowej może być szansą jego promocji. Znane 

są badania dowodzące, że coraz więcej turystów jako powód wyjazdów tury-

                                                      
11 I.M. Batyk, Oferta gastronomiczna w gospodarstwach agroturystycznych Warmii i Ma-

zur, w: Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, s. 120–138.  
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stycznych wymienia potrzebę poszukiwania atrakcyjnej żywności, specyficznej 

dla danego miejsca
12

. 

Oceniając w oparciu o 5-punktową skalę (gdzie: 1 – bardzo zła ocena,  

5 – bardzo dobra ocena) jakość oferty żywieniowej w odwiedzanych przez tury-

stów lokalach gastronomicznych, należy zauważyć, że prawie 70% badanych 

turystów wyraziło na jej temat pozytywny pogląd (odpowiednio: 39,9% ocen na 

poziomie „4” i 29,0% ocen na poziomie „5”), co oznacza, że poziom tego ro-

dzaju świadczonych usług uległ w ostatnich latach zmianom i dostosował się do 

oczekiwań coraz bardziej wymagającego klienta. Zaledwie 16% ankietowanych 

wyraziło negatywny pogląd wobec jakości oferty żywieniowej (odpowiednio: 

7,2% ocen na poziomie „1” i 8,6% ocen na poziomie „2”). Grupę respondentów 

niezadowoloną z jakości oferty żywieniowej poproszono o wskazanie powodów 

złej oceny. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła na stwierdzenie, że re-

spondenci byli najczęściej niezadowoleni z otrzymanych małych porcji żywno-

ści oraz ze zbyt wysokiej ceny potraw serwowanych w lokalach gastronomicz-

nych (19,6%), co zobrazowano na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Przyczyny niskiej oceny jakości oferty żywieniowej w lokalach  

gastronomicznych  

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
12 S. Quan, N. Wang, Towards a structural model of the tourist experience: An illustration 

form food experience in tourism, „Tourism Management” 2004, nr 25(3), s. 297–305; E. Cohen, 

N. Evielin, Food in tourism: attraction and impedimenta, „Annals of tourism research” 2004, 
nr 31(4), s. 755–778. 
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Kobiety częściej od mężczyzn uzasadniając przyczyny niskiej oceny jako-

ści oferty żywieniowej, wskazywały, że serwowane potrawy były niesmaczne, 

przygotowane z nieświeżych produktów (np. mrożonych) oraz drogie. Dla męż-

czyzn porcje były zbyt małe, a oferowana w ramach oferty turystycznej żyw-

ność była mało urozmaicona i monotonna. 

Wśród czynników, które zdaniem badanych determinują ich ogólne wy-

obrażenia o jakości oferty żywieniowej w odwiedzanych przez turystów loka-

lach gastronomicznych, najczęściej wymieniano smak potrawy (25,5%), jej 

wygląd ogólny (23,5%) oraz estetykę i sposób jej podania (20,7%). Najrzadziej 

konsumenci postrzegali jakość oferty żywieniowej w kontekście jej zapachu 

(3,8%), ceny (7,8%), a także wyglądu i czystości lokalu (7,3%).  

Uwagi końcowe 

Uzyskane wyniki pierwotnych badań empirycznych pozwoliły na sformu-

łowanie następujących wniosków: 

– żywienie oferowane w lokalach gastronomicznych jest zdaniem tury-

stów najważniejszym czynnikiem wpływającym na odczuwany przez 

nich poziom zadowolenia z usługi turystycznej; 

– żywność serwowana w lokalach gastronomicznych powinna być przy-

gotowana zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami zdrowotnymi tury-

stów, szybko podana i urozmaicona; 

– turyści korzystający w ciągu ostatnich 10 miesięcy z oferty turystycznej 

pozytywnie oceniają jakość oferty żywieniowej proponowanej przez lo-

kale gastronomiczne. Można zatem przypuszczać, że poziom usług 

związanych z żywieniem poza domem ulega systematycznej poprawie – 

poprzez dopasowanie oferty, jakości i gwarantowanie poczucia bezpie-

czeństwa zdrowotnego. 

EXPECTATIONS OF TOURISTS TO NUTRITION OFFERS  

Summary 

In the aim of the recognize tourists opinions and expectations of the touristic offer 

and in the peculiarity of the nutritional offer proposed through gastronomy premises, the 
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quantitative empirical research was conducted in 2010. 320 persons, the occupants of 

the large municipal agglomeration Warsaw took place in questionnaire survey. Studied 

this person which in the draught of last 10 months used the touristic offer and meals 

consumed in gastronomy points. 

Hauling most important factor decisive about the level of the satisfaction from the 

touristic offer the most often the respondents showed on nutrition (44,2%), and more 

decidedly seldom on the standard of the room or services. 

Respondents requirements connected with choice of meat place in gastronomy 

sector showed that tourists are looking for health value in food. Consumers do not use 

gastronomy services exclusively to satisfaction of the hunger. They are waiting tasty 

(25,5%), nice looking (23,5%) and passed aesthetically (20,7%) food. These converted 

factors in the largest stage shape the final opinion of the quality of the nutritional offer 

of gastronomy premises. Near what it is underlining that it estimated the quality of the 

nutritional offer in gastronomy on the very good and good level by 70% study partici-

pants. 

Translated by Małgorzata Kosicka-Gębska 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

WŁADYSŁAW BICZYSKO 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 

RYZYKO FINANSOWE JAKO DETERMINANTA POPYTU 

NA USŁUGI BIUR PODRÓŻY 

Wprowadzenie 

Współczesne realia gospodarcze cechuje duży stopień rosnącego ryzyka 

i niepewność w osiąganiu wytyczonych celów ilościowo-jakościowych wszyst-

kich przedsiębiorstw turystycznych, w tym również polskich biur podróży. Ne-

gatywny aspekt ryzyka w biurach podróży sprowadza się do ogłaszania upadło-

ści gospodarczej. Najwięcej przypadków bankructw biur podróży można było 

zaobserwować w latach 1997–2002, kiedy w Polsce kształtował się dopiero 

czarterowy rynek turystyczny. W ostatnim okresie sytuacje takie zdarzały się 

rzadziej, i tak w 2003 roku upadłość gospodarczą ogłosiło sześć biur podróży  

– 17 lipca 2009 roku biuro podróży „Kopernik Travel”, 13 września 2010 roku 

biuro podróży „Selectours”, a 29 września 2010 roku biuro podróży „Orbis 

Travel”
1
.  

                                                      
1 W. Biczysko, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 83– 90, s. 188 i dalsze; P. Otto, Na Orbisie plajty się nie 
kończą, „Dziennik Gazeta Prawna” z 30 września 2010 r. 
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1. Zadłużenie i rating biur podróży  

Uwzględniając kolejne zgłoszenia upadłości gospodarczych polskich biur 

podróży, z końcem 2010 roku jedna z wywiadowni gospodarczych dokonała 

ratingu, tzn. oceny płynności finansowej tych podmiotów gospodarczych
2
. Zda-

niem firmy oceniającej płynność finansową biur podróży, przyczyn zaistniałych 

faktów należy upatrywać w problemach związanych z regulowaniem zobowią-

zań finansowych, które były i są bardzo charakterystyczne dla branży tury-

stycznej
3
. W tym celu oceny płynności finansowej polskich biur podróży doko-

nano z uwzględnieniem następujących ratingów, tj.: rating I, NR, C, CC, CCC 

oraz B (rysunek 1). 

Zjawisko opóźniania regulowania zobowiązań płatniczych z końcem 2010 

roku dotyczyło aż 76% polskich biur podróży oznaczonych ratingiem od „CCC” 

do „C”. Funkcjonujące w Polsce biura podróży znajdowały się w tym okresie na 

końcu tegoż zestawienia zobowiązań płatniczych. Dla porównania omawianego 

zjawiska, większość innych branż posiadała opóźnienia na poziomie przeciętnie 

około 25% płatności, a więc były trzykrotnie mniejsze względem biur podróży. 

Z danych informacyjnych przedstawionych na rysunku 1 wynika, że 2% pol-

skich biur podróży (z kondycją ocenioną w skali ratingu na „C”) posiadało pro-

blemy płatnicze na dużą skalę oraz wysokie zadłużenie, windykowane, dające 

podstawy do upadłości gospodarczej, czyli utraty płynności finansowej 

w sposób trwały. Należy dodać, iż prowadzonymi badaniami ratingowymi obję-

to blisko1/5 biur podróży działających na rynku zbyt krótko, aby w sposób mia-

rodajny i obiektywny ocenić ich wiarygodność płatniczą. Generalnie żadnych 

większych problemów z regulowaniem swoich zobowiązań krótkoterminowych 

wobec przewoźników, hotelarzy i innych dostawców towarów lub usług tury-

stycznych nie posiadali kontrahenci jedynie 4% biur podróży oznaczonych ra-

tingiem „BB” oraz „B”. Na przełomie lat 2010 i 2011 kondycja finansowa pol-

skich biur podróży nie uległa znaczącej poprawie, stąd nie należała ona do naj-

lepszych (rysunek 2). 

                                                      
2 A. Niewrzędowski, Kolejne biura podróży mogą upadać, A company of Allianz; T. Sta-

rus, Rating biur podróży, „Puls Biznesu” z 30.09.2010 r. 

3 Na 18 sierpnia 2010 roku średnie zadłużenie biura podróży wpisanego do KRD wynosiło 

22,9 tys. zł., a w KRD figurowały dane o zaległościach aż 119 biur podróży; zob.: Ponad 100 

biur podróży ma długi przekraczające kilkanaście tysięcy złotych, „Dziennik Gazeta Prawna” 
z 18.08.2010 r. 
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Rys. 1. Rating EH (ocena finansowa) biur podróży wg stanu na koniec września 2010 

roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Niewrzędowski, Kolejne…,; T. Starus, 

Rating…  
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Rys. 2. Kondycja finansowa biur podróży we wrześniu 2010 roku i w lutym 2011 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Biura podróży są w słabej kondycji, „Ban-

kierPress” z dnia 18.02.2011 r., Polski Portal Finansowy, Bankier.pl 

Według ostatniego raportu KRD na dzień 19.07.2011 roku polskie biura 

podróży zadłużone były na ponad 1 mln 915 tys. zł, z czego maksymalne zadłu-

żenie tylko jednego biura podróży ze Śląska wynosiło ponad 150 tys. zł. Z ra-

portu wynika, że sytuacja finansowa biur podróży w zakresie ich zadłużenia 

w okresie maj–lipiec 2011 roku poprawiła się z 2,17 mln zł do 1,91 mln zł, tj. 

wystąpiło nieznaczne zmniejszenie zadłużenia o około 260 tys. zł
4
. Wpływ na 

poprawę kondycji finansowej organizacji turystycznych wywiera normująca się 

sytuacja społeczno-polityczna w wielu krajach, w tym również afrykańskich.  

Powyższe dane informacyjne w zakresie zadłużenia polskich biur podróży 

stanowiły i nadal stanowią zły sygnał dla turystów, konsumentów usług tury-

stycznych oraz dla samych biur podróży. Konsument w takiej sytuacji decydu-

jąc się na wykupienie imprezy turystycznej w biurze podróży, dość często 

sprawdza jego wiarygodność finansową w KRD. Jeśli firma w nim widnieje, 

                                                      
4  M. Grzegorczyk, Rośnie liczba biur turystycznych z długami, „Puls Biznesu” 

z 29.09.2010r. 
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najczęściej uchodzi za nierzetelną i niewypłacalną, a potencjalny konsument 

usług turystycznych rezygnuje z usług takiego biura, obniżając tym samym jego 

przychody ze sprzedaży usług, jego hipotetyczne zyski, a tym samym obniżeniu 

podlega popyt turystyczny w danym biurze podróży.  

Wówczas powstają zasadnicze pytania: co winno zrobić biuro podróży; jak 

zmniejszać powstałe ryzyko finansowe; jakie działania należy podejmować, by 

uchronić się przed niekorzystnymi sytuacjami kryzysowymi? 

2. Ryzyko, niepewność zarządzania biurami podróży i ich 

funkcjonowanie 

Termin ryzyko (risk) oznacza przede wszystkim przedsięwzięcie, którego 

wynik jest nieznany albo niepewny w przyszłości, lub możliwość, że coś się 

uda albo nie uda
5
 z większą lub mniejszą dozą subiektywizmu lub obiektywi-

zmu. T.T. Kaczmarek tłumaczy ryzyko jako zespół czynników, działań lub 

czynności powodujących określone szkody lub straty materialne – jako aspekt 

negatywny lub pozytywny, gdzie oprócz straty widzi się szansę osiągnięcia 

korzyści i zysku, na które zwracają uwagę również międzynarodowe standardy 

w zakresie audytu wewnętrznego
6
.  

Ryzyko jako pojęcie ekonomiczne, finansowe występuje w działalności 

gospodarczej każdego przedsiębiorstwa
7
, w tym też każdego biura podróży, 

gdzie koniecznością jest zarządzanie tym ryzykiem. Przez zarządzanie ryzy-

kiem w biurze podróży rozumieć należy podejmowanie optymalnych decyzji 

wraz z realizacją działań prowadzących do osiągnięcia przez każde biuro po-

dróży jego akceptowalnego poziomu, czyli zminimalizowanie szansy wystąpie-

nia sytuacji kryzysowej, tj. ryzyka. Firmy sprzedające pakiety turystyczne na 

rok wcześniej podpisują umowy z dostawcami usług (hotelami, przewoźnikami) 

oraz wpłacają ustalone wysokości zaliczek, a następnie powstaje oferta tourope-

                                                      
5 A. Dmowska, Słownik współczesnego języka polskiego, wyd. I, Wyd. WILGA, Warszawa 

1996, s. 990. 

6 T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 48, 61, 64, 68; 

Glosariusz Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego 

wydawanych przez Audytorów Wewnętrznych, s. 5; www.iia.org.pl. 

7 Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

s. 9–10. 



434 Władyslaw Biczysko 

 

ratora, która zostaje wprowadzona na rynek. Jeżeli cena została dobrze skalku-

lowana i sprzedaż przebiegała zgodnie z planem i jednocześnie nie wystąpiły 

bardzo dynamiczne wahania kursów walutowych, wówczas operator nie powi-

nien posiadać znaczących problemów z płynnością finansową.  

Kłopoty najczęściej pojawiają się wówczas, gdy kurs walutowy między 

podpisaniem dokumentów a terminem faktycznej płatności był bardzo niesta-

bilny, tak jak to miało miejsce między innymi w ostatnich miesiącach 2010 

roku. W takiej sytuacji wielu klientów rezygnowało z wyjazdów ze względu na 

wzrost wydatków, jakie musieliby ponieść za granicą, a jednocześnie usługi 

zarezerwowane rok wcześniej przez firmę drożały. Wówczas touroperator za-

czyna dopłacać do sprzedawanych pakietów turystycznych, a to może prowa-

dzić do utraty płynności finansowej, a w następstwie nawet do bankructwa da-

nego biura podróży.  

Skuteczną, lecz bardzo prostą receptą w takich przypadkach jest podej-

mowanie decyzji przez klientów w zakresie zakupu danego pakietu turystycz-

nego u jedynie sprawdzonych touroperatorów o wysokiej renomie. Duże biura 

podróży mają mniejsze problemy z płynnością finansową i nawet, gdy koniunk-

tura na rynku ulega pogorszeniu, mogą spłacać swoje zobowiązania przez długi 

czas. Klienci usług turystycznych wiedząc, że za zwiększoną jakość najczęściej 

przychodzi im więcej zapłacić, dokonują w trakcie zakupów usług turystycz-

nych wyborów związanych z niższymi kosztami oraz ceną, godząc się w ten 

sposób na zwiększone ryzyko niedotrzymania warunków przez dane biuro po-

dróży. Oczywiście nigdy nie wyeliminuje się całkowicie ryzyka w 100%, jed-

nak można starać się je ograniczyć poprzez analizę informacji na temat danego 

biura podróży oraz jego kondycji finansowej.  

Jeżeli jednak nie posiada się możliwości samodzielnego sprawdzenia wia-

rygodności biura podróży, można skorzystać z pomocy pośredników, czyli 

agentów turystycznych. Agencje turystyczne dysponują nie tylko bogatą ofertą 

kilkudziesięciu biur podróży, ale są także w stanie profesjonalnie doradzić, któ-

rego touroperatora wybrać. Pośrednik posiada dokładne informacje na temat 

swoich partnerów oraz bezstronnie podpowie, którą ofertę wybrać i które z biur 

podróży jest po prostu pewniejsze. Wybranie oferty pochodzącej od znanego 

i wiarygodnego touroperatora, nawet jeśli jest ona nieco droższa, pozwoli na 

ograniczenie ryzyka zakupu danej usługi turystycznej.  
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3. Ryzyko finansowe w biurach podróży  

W funkcjonowaniu każdego podmiotu gospodarczego, w tym biura podró-

ży, występuje ryzyko finansowe bezpośrednio wpływające na jego wyniki fi-

nansowe, które związane jest ze strukturą źródeł finansowania majątku firmy 

turystycznej. W ryzyku finansowym zawarte są ryzyka: rynkowe, kredytowe, 

operacyjne, płynności finansowej, prawne, biznesu oraz ryzyko wydarzeń
8
. 

Zbliżone podejście w zakresie występowania podstawowych rodzajów ryzyka 

finansowego w biurach podróży przedstawiono na rysunku 3, gdzie podstawo-

wymi jego częściami składowymi mogą być: ryzyko rynkowe, kredytowe, ope-

racyjne i ryzyko biznesowe. 

Na ryzyko rynkowe składa się ryzyko kursowe, które jest bardzo charakte-

rystyczne i znaczące w działalności biur podróży, gdyż pośredniczy ono w ob-

rocie międzynarodowym. 

Jest to zagadnienie o tyle ważne, że biura podróży minimum na rok przed 

realizacją usługi turystycznej zawierają zagraniczne umowy z hotelami, restau-

racjami, zagranicznymi przewoźnikami czarterowymi itp. w walucie obcej, 

narażając się na znaczne ryzyko kursowe. Przykładowo Orbis Travel w 2009 

roku ponad 10% miejsc w samolotach sprzedał przy kursie o 40–45% niższym 

od obowiązującego w terminach zapłaty. Samo tylko osłabienie złotówki kosz-

towało Orbis Travel w tym przypadku ponad 8 mln zł strat. W tym miejscu 

należałoby postawić pytanie: co czynić w takich przypadkach, by ryzyko kur-

sów walutowych obniżyć, gdyż generuje to straty wielu biur podróży?  

Działalność biur podróży obarczona jest ogromnym ryzykiem finansowym 

i gospodarczym. Z jednej strony zagraża im ryzyko walutowe, z drugiej – ich 

wyniki są silnie uzależnione od bieżącej koniunktury gospodarczej, m.in. spad-

ku dynamiki PKB, wzrostu bezrobocia, które nie sprzyja turystyce krajowej 

oraz zagranicznej. Działalność w branży turystyki zorganizowanej jest również 

niezwykle wrażliwa na wszelkie zaskakujące zjawiska pogodowe
9
. Dodatko-

wym kosztem od jesieni 2010 roku zwiększającym ryzyko biur podróży był 

                                                      
8 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, op. cit., s. 18–25; Zarządzanie ryzykiem w przedsiębior-

stwie, red. R.N. Hanisz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010; 

J. Holliwell, Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Wyd. 

Liber, Warszawa 2001. 

9 D. Michalak, Wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na branżę turystyczną, „Ry-

nek Podróży” 2011, nr 3–4, Warszawa 2011, s. 39– 40. 
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wzrost stawek z tytułu zawartych umów gwarancji bankowych lub ubezpiecze-

niowych albo z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie po-

krycia kosztów powrotu klienta do kraju, gdy organizator turystyki lub pośred-

nik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na 

pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zo-

bowiązań umownych
10

. 

 

Rys. 3. Podstawowe rodzaje ryzyka finansowego w biurach podróży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie 

ryzykiem, PWE, Warszawa 2001, s. 23. 

                                                      
10 Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wy-

kroczeń, DzU nr 106 z 29 kwietnia 2010 r., poz. 672.  

Ryzyko finansowe

Ryzyko rynkowe

Ryzyko 

kursowe

Ryzyko stóp 

procentowych

Ryzyko cen 

towarów i usług

Ryzyko wycofania 

kapitału

Ryzyko płynności 
instrumentów 
finansowych

Ryzyko

bankructwa

Ryzyko kredytowe

Ryzyko 

upadłości

Ryzyko 

płynności firmy

Ryzyko drugiej 

strony transakcji

Ryzyko 
wiarygodności 

kredytowej

Ryzyko operacyjne

Ryzyko 

organizacyjne

Ryzyko 

kontroli

Ryzyko 

katastroficzne

Ryzyko 

utraty reputacji

Ryzyko 
administracyjne 

(kadrowe)

Ryzyko biznesowe

Ryzyko 

sprzedaży

Ryzyko nowego 
produktu 

turystycznego

Ryzyko

konkurencji

Ryzyko jakości 

produktów i usług

Ryzyko 

środowiskowe

Ryzyko prawne



 Ryzyko finansowe jako determinanta popytu na usługi biur podróży 437 

 

Stąd w funkcjonowaniu biur podróży istnieje wiele zróżnicowanych czyn-

ników przyczyniających się do zwiększania ryzyka finansowego polskich biur 

podróży. Ryzyko to nie występuje samodzielnie, łączy się z ryzykiem kadro-

wym, gdyż, aby zmniejszyć to ryzyko, należy znać narzędzia umożliwiające 

przewidzenie jego wystąpienia na odpowiednim poziomie oraz narzędzia za-

bezpieczające przed skutkami tego i innego ryzyka. W tym celu w biurach win-

na być zatrudniana profesjonalna kadra. Nie powinno być takich sytuacji, 

w których kadra zarządzająca niższego szczebla podpowiadająca zarządzającym 

wyższego szczebla „co i jak robić” jest natychmiastowo zwalniana z zajmowa-

nych stanowisk, co niejednokrotnie potwierdziła praktyka.  

Jakie ceny stosować względem usług świadczonych przez biura podróży, 

jaka winna być płynność finansowa, co robić, by zmniejszyć ryzyko drugiej 

strony transakcji, jakie stosować narzędzia ryzyka katastroficznego, jak niwe-

lować ryzyko ilościowo-wartościowej sprzedaży, jak przeciwdziałać ryzyku 

konkurencji, w jaki sposób należy ograniczać ryzyko jakości produktów i usług 

turystycznych itd.
11

? Takich pytań można stawiać bardzo wiele, a nauka i prak-

tyka na te pytania winna udzielić odpowiedzi.  

4. Etapy i narzędzia badawcze w zarządzaniu ryzykiem finansowym biur 

podróży  

W listopadzie 2009 roku Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny opu-

blikował najnowszy standard dotyczący zarządzania ryzykiem, tj. ISO 

31000:2009
12

. Standard ten jest zbiorem zasad, jakich należy przestrzegać przy 

wdrażaniu procesu analizy ryzyka w danej organizacji, czyli w danym hotelu, 

restauracji, biurze podróży itp. Określa on ramy tego procesu jednocześnie 

wskazując, że każda analiza ryzyka – nieważne, czy dotyczy bezpieczeństwa 

                                                      
11 Zob. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wy-

sokości sum gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością 

wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, DzU nr 238 z 17 grud-
nia 2010 r., poz. 1584. 

12 Wieloletnie studia oraz prace dotyczące przygotowania normy ISO 31000:2009 zostały 

przedstawione przez Przewodniczącego Komitetu ISO – ISO/PC 262, Kevina W. Knighta 
w specjalnym raporcie: ISO Management Systems, July- August 2007.  
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informacji, ryzyka finansowego, czy innego obszaru badawczego danego biura 

podróży – powinna uwzględniać wytyczne nowej normy
13

.  

ISO 31000:2009 zapewnia więc reguły oraz dostarcza ogólnych wskazó-

wek wprowadzania zarządzania ryzykiem. Ideą normy nie jest narzucanie jed-

nolitego zarządzania ryzykiem, gdyż jego wprowadzenie w każdej organizacji, 

w każdym biurze podróży zależy od celów biznesowych, jego otoczenia, zakre-

su usług itp. Norma ISO 31000:2009 wprowadza sześć następujących faz pro-

cesu zarządzania każdym rodzajem ryzyka, w tym też ryzyka finansowego 

w biurach podróży: 

– identyfikacja ryzyka, w tym budowanie systemu wczesnego ostrzegania 

z zastosowaniem następujących technik identyfikacyjnych: burzy mó-

zgów, warsztatów dyskusyjnych, analizy dokumentów, przeglądu orga-

nizacji, analizy SWOT, PESTLE, HAZOP itp.; 

– analiza ryzyka; 

– sformułowanie wariantów zarządzania ryzykiem; 

– ocena ryzyka (w ostatnich trzech fazach zarządzania ryzykiem można 

stosować metody analityczne, tj. głównie probabilistyczne, analizę Pare-

to, analizę VaR, metody symulacyjne, tj. Monte Carlo, metody graficz-

ne, tj. mapę ryzyka, wykres Ishikawy, drzewo błędów, drzewo zdarzeń, 

Bow-Tie, metody opisowe, burzę mózgów oraz inne);  

– zarządzanie ryzykiem: decyzje i działania; 

– kontrola, monitoring i ocena podjętych działań. 

5. Profil respondentów oraz metodologia badania  

Ryzyko finansowe polskich biur podróży określane jest m.in. ryzykiem 

rynkowym, kredytowym, operacyjnym oraz biznesowym (rysunek 3). Na każde 

z wymienionych ryzyk oddziałuje wiele różnorodnych czynników o zróżnico-

wanej sile oddziaływania. Wielość obszarów ryzyka finansowego biur podróży 

sprzyja poprawnej diagnozie, ale może również stwarzać pewne problemy 

w stawianiu diagnozy przy mnogości tych obszarów wraz z określeniem ran-

kingu poszczególnych ryzyk.  

                                                      
13 Szersze omówienie normy ISO 31000:2009 zaprezentował prof. dr Udo Weis ze Szkoły 

Wyższej Inżynierii i Architektury z Heidelberga w swojej pracy pt.: Risikomanagement nach ISO 
31000– Risiken erkennen und erfolgreich steuern, Media 2009. 
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Tabela 1 

 Główne obszary ryzyka finansowego w polskich biurach podróży według badań 

ankietowych za lata 2010–2011 

Lp. 

Główne obszary ryzyka 

finansowego 

 w biurach podróży 

Czynniki ryzyka finansowego w biurach podróży 

1 2 3 

I. Czynniki zewnętrzne  

1. Znaczące zmiany klimatu (ekstremalne warunki pogodowe)  

2. Zewnętrzne wahania cen usług turystycznych 

3. Spowolnienie gospodarcze  

4. Globalizacja usług turystycznych (nowe rynki) 

5. Wzrastająca konkurencja  

6. Zewnętrzny niedobór zasobów (ludzkich, naturalnych,  

kapitałowych)  

7. Pandemia (kryzys zdrowotny) 

8. Niestabilność polityczna (ryzyka polityczne) 

9. Zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym 

10. Załamanie się rynków finansowych (krach finansowy) 

11. Katastrofy naturalne (trzęsienia, wulkany, powodzie)  

12. Wirusy komputerowe  

13. Utrata danych (awarie technologiczne) 

14. Inne (wymień jakie) 

II. 
Zarządzanie biurem 

podróży 

15. Społeczna odpowiedzialność 

16. Utrata reputacji  

17. Osobista odpowiedzialność członków zarządu biura podró-

ży  

18. Brak innowacyjności (schematyzm działania)  

19. Wzrastające wymogi ładu korporacyjnego 

20. Niewłaściwe zaplanowanie sukcesji dla kluczowych 

 pracowników 

21. Utrata własności intelektualnej 

22. Przejęcia (fuzje, restrukturyzacja) 

23. Inne (wymień jakie) 

III. 
 Czynniki finansowe biur 

podróży  

24. Zmienność kursów akcji (innych aktywów) 

25. Dostępność kapitału (struktura kapitału)  

26. Przepływy pieniężne (ryzyka płynności) 

27. Kontrahenci (należności i zobowiązania handlowe) 

28. Wahania kursów walut 

29. Wahania stóp procentowych 

30. Strategie cenowe świadczonych usług turystycznych 

31. Bankructwo biura podróży (upadłość gospodarcza) 

32. Inne (wymień jakie) 
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1 2 3 

IV. 

 

Czynniki operacyjne biur 

podróży 

33. Przerwa w działalności biur podróży 

34. Zakłócenia (przerwy w łańcuchu kooperacyjnej  

współpracy) 

35. Oddziaływanie na środowisko 

36. Nieskuteczność planów przywrócenia działalności 

37. Fizyczne zniszczenia mienia (kradzieże, klęski żywiołowe) 

38. Wycofanie produktu turystycznego z rynku 

39. Odpowiedzialność cywilna (roszczenia) 

40. Inne (wymień jakie) 

V. 

Czynniki – kryteria oceny 

jakości 

 świadczonych usług 

turystycznych 

41. Infrastruktura materialna usług (wygoda i estetyka  

otoczenia) 

42. Niezawodność usług 

43. Wrażliwość usługodawców (gotowość świadczenia usług)  

44. Pewność usługi turystycznej i jej bezpieczeństwo 

45. Znajomość potrzeb turystycznych klientów 

46. Współzależności jakościowo-cenowe świadczonych usług  

47. Inne (wymień jakie) 

VI. Zasoby ludzkie  

48. Absencja pracownicza  

49. Wymagane kwalifikacje (ogólne i językowe)  

50. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

51. Uczciwość pracownicza  

52. Płacowe czynniki motywacyjne 

53. Pozapłacowe czynniki motywacyjne 

54. Wypadki pracownicze 

55. Gotowość pracowników do wyjazdów służbowych  

56. Inne (wymień jakie) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

w biurach podróży za lata 2010–2011.  

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych określono ranking 

15 czynników decydujących o stopniu ryzyka finansowego w polskich biurach 

podróży (%) uznanych za dominujące w latach 2010–2011 oraz przedstawiono 

poniesione straty w polskich biurach podróży (% odpowiedzi) z uwzględnie-

niem czynników ryzyka finansowego (tabela 2).  

Podstawowym elementem przeprowadzonych badań było wskazanie naj-

ważniejszych obszarów ryzyka finansowego w działalności biur podróży. 

W tym celu skorzystano z badań ankietowych przeprowadzonych na przełomie 

lat 2010 i 2011
14

, w wyniku których określono główne obszary ryzyka finanso-

                                                      
14 Badania ankietowe związane z ryzykiem finansowym biur podróży przeprowadzono przy 

współudziale studentów WSHiG, którzy odbywali praktyki w polskich biurach podróży. Ankietą 

objęto respondentów zatrudnionych w biurach podróży stanowiących minimalną liczebność 

próby; przewiduje się zakończenie badań w zakresie ryzyka finansowego z końcem 2012 roku. 
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wego charakterystyczne dla prowadzenia działalności gospodarczej biur podró-

ży, a wyniki zagregowano. Na rejestr ryzyka złożyło się 56 czynników ryzyka 

finansowego pogrupowanych w jego sześciu głównych obszarach, tj. uwarun-

kowań zewnętrznych prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnień z dzie-

dziny zarządzania biurem podróży, kwestii finansowych, operacyjnych, jakości 

świadczonych usług turystycznych, jak również zagadnień związanych z zarzą-

dzaniem zasobami ludzkimi (tabela 1). 

Tabela 2 

Ranking odpowiedzi względem 15 dominujących czynników ryzyka finansowego (%) 

oraz poniesione straty w polskich biurach podróży uznanych za dominujące w latach 

2010–2011 

Lp. 

Czynniki ryzyka finansowego w polskich biurach 

podróży 

w latach 2010- 2011 

Ranking 

odpowiedzi 

(%) 

Poniesione straty 

w latach  

2010 – 2011 

% odpowiedzi 

1. Wahania kursów walut 78 54 

2. Kontrahenci- należności i zobowiązania handlowe 72 44 

3. Przepływy pieniężne (ryzyka płynności) 70 38 

4. 
Współzależności jakościowo – cenowe świadczonych 

usług 
68 41 

5. Strategie cenowe świadczonych usług turystycznych 65 40 

6. 
Osobista odpowiedzialność członków zarządu biura 

podróży 
63 50 

7 Zewnętrzne wahania cen usług turystycznych 53 46 

8. Zmiany w otoczeniu prawnym/ regulacyjnym 52 15 

9. Wzrastająca konkurencja 40 28 

10. Wymagane kwalifikacje (ogólne i językowe) 35 15 

11. 
Znaczące zmiany klimatu (ekstremalne warunki  

pogodowe) 
35 38 

12. 
Utrata reputacji (odpowiedzialność cywilna, 

 roszczenia) 
34 15 

13. Niestabilność polityczna (ryzyka polityczne) 30 28 

14. Spowolnienie gospodarcze 29 31 

15. Katastrofy naturalne (trzęsienia, wulkany, powodzie) 25 26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych 

względem biur podróży w latach 2010–2011. 

                                                                                                                                  
Dotychczas przeprowadzone badania ankietowe stanowiły jedynie narzędzie pomocnicze w okre-

ślaniu ryzyka finansowego biur podróży, które obecnie są uzupełniane metodami oraz narzędzia-
mi badawczymi o charakterze zwiększonego obiektywizmu badawczego.  
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Uwagi końcowe 

Z przeprowadzonych badań wynikały następujące podstawowe wnioski:  

– zagrożenia związane z wahaniami kursów walut, czasokresem spływu 

należności i okresem regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, 

przepływami pieniężnymi, współzależnoś-ciami jakościowo- cenowymi 

usług, oraz ich strategiami wraz z odpowiedzialnością zarządów biur 

podróży stanowią priorytet zagrożeń w polskich biurach podróży;   

– największe straty w latach 2010–2011 biura podróży poniosły w zakre-

sie znaczących wahań kursów walut, braku osobistej odpowiedzialności 

zarządów biur podróży, zewnętrznych wahań cenowych usług tury-

stycznych, braku terminowego spływu należności i regulowania zobo-

wiązań handlowych, a także dość niskich istniejących współzależności 

jakościowo-cenowych świadczonych usług turystycznych; 

– istnieją znaczące współzależności w zakresie rankingu czynników ryzy-

ka finansowego a poziomem strat ponoszonych przez badane biura po-

dróży w latach 2010–2011;  

– dominującym czynnikiem powstającego ryzyka finansowego oraz sza-

cowanych strat w biurach podróży jest ryzyko związane z wahaniami 

kursów walutowych przy dość niskiej wiedzy pracowników dotyczącej 

zabezpieczania się przed zmianami wahań tych kursów oraz znacząca 

niechęć w stosowaniu różnorodnych zabezpieczeń przed ryzykiem kur-

sowym;  

– biura podróży przeciwdziałając i ograniczając ryzyko finansowe, winny 

stosować następujące narzędzia: przejęcie ryzyka na siebie, tworzenie 

rezerw z własnego kapitału, stosowanie różnych sposobów i form dys-

persji (różnorodne rozproszenie ryzyka), stosowanie równoległych 

transakcji (hedge), przeniesienie i unikanie ryzyka itp.; 

– stosowanie wyspecjalizowanych zabezpieczeń transakcyjnych wraz 

z ubezpieczaniem tych transakcji. 
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FINANCIAL RISK AS A DETERMINANT OF DEMAND  

FOR TRAVEL AGENCIES' SERVICES 

Summary 

A problem of financial risk in Polish travel agencies has been a significant issue in 

recent years. It is connected with a current global financial crisis which at influences 

significantly on tourist demand.  

Indebted travel agencies have a low financial liquidity and are vulnerable to in-

creased financial risk. Presented publication gives an answer for following questions: 

how to react against these tendencies, how to identify and measure financial risk. 

The conducted survey pointed out that the biggest threat for travel agencies are 

fluctuations of foreign currency rates, incoherent relations in payment commitments and 

not always favourable, both for a consumer and a travel agency, correlations between 

the quality and price of tourist services.  

Translated by Wladyslaw Biczysko 
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NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

JOLANTA LATOSIŃSKA 

Uniwersytet Łódzki 

POPYT NA PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNĄ. PRZYKŁAD 

BIURA PODRÓŻY POLAN TRAVEL W BIELSKU-BIAŁEJ 

Wprowadzenie 

Popyt turystyczny w naukach ekonomicznych definiowany jest jako „suma 

dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy okre-

ślonym poziomie cen i w danym okresie”
1
. Popyt turystyczny wyraźnie od-

zwierciedla zainteresowania, potrzeby i pragnienia człowieka urzeczywistniane 

w wyjazdach turystycznych. Jest to zjawisko złożone i trudno je rozpatrywać 

z pominięciem podaży turystycznej i ceny produktu, czyli ogólnie pojętego 

rynku turystycznego. Popyt turystyczny cechuje przede wszystkim: mobilność, 

kompleksowość, zmienna elastyczność (wrażliwość), sezonowość (zmienność 

czasowa), jedność w miejscu i czasie produkcji i konsumpcji usług turystycz-

nych. Należy podkreślić, że zagadnienie to doczekało się odrębnego opracowa-

nia pt. Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, w którym 

autorzy – A. Niezgoda i P. Zmyślony – w kontekście uwarunkowań rynkowych 

odkrywają prawidłowości rządzące popytem turystycznym. Zakres merytorycz-

ny opracowania obejmuje zagadnienia związane z popytem turystycznym, in-

dywidualną przestrzenią turystyczną oraz rolą biura podróży w kreowaniu po-

pytu turystycznego. Zakres przestrzenny zaś obejmuje miejsca odwiedzone na 

                                                      
1 A. Niezgoda, P. Zmyślony Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 38. 
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terenie Polski i Europy oraz miejsca pochodzenia klientów korzystających 

z usług biura podróży Polan Travel. Badaniem objęto wyjazdy zrealizowane 

w latach 2004 i 2009. 

Ze względu na geograficzne zainteresowania autorki w niniejszym opra-

cowaniu analizie poddano indywidualną przestrzeń turystyczną, którą można 

traktować jako zbiór miejsc odwiedzonych podczas wyjazdów turystycznych 

oraz towarzyszących tym wyjazdom wyobrażeń, doświadczeń, doznań i wrażeń. 

Przestrzeń ta powstaje w wyniku szeroko rozumianej aktywności turystycznej 

człowieka, jest przestrzenią „wyspową”, choć może być doświadczana w spo-

sób punktowy, liniowy czy powierzchniowy. Człowiek dokonuje wyboru 

miejsc turystycznych po uprzednim rozpatrzeniu obiektywnych możliwości, 

a więc indywidualna przestrzeń turystyczna jest silnie zdeterminowana (psycho-

logicznie, społecznie, kulturowo i ekonomicznie oraz miejscem zamieszkania 

potencjalnego turysty) i nie jest dostępna w równym dla każdego zakresie. Jest 

dynamiczna i podlega ciągłym procesom ewolucyjnym, uwzględniając zmienia-

jące się wraz z rozwojem cywilizacyjnym potrzeby człowieka
2
. Można zatem 

powiedzieć, ze popyt na przestrzeń turystyczną również podlega tym uwarun-

kowaniom. 

Indywidualna przestrzeń turystyczna może być kreowana nie tylko przez 

człowieka, ale przez różne podmioty zajmujące się organizacją turystyki i wy-

poczynku, w tym biura podróży znajdujące się na rynku turystycznym po stro-

nie podaży turystycznej. Biura podróży w pakiecie z organizacją wyjazdu oferu-

ją konkretne miejsca na kuli ziemskiej, najczęściej w obszarach recepcji tury-

stycznej, gdzie przestrzeń turystyczna wraz ze swoimi walorami, zagospodaro-

waniem i dostępnością komunikacyjną jest turystycznie atrakcyjna i z założenia 

powinna być przestrzenią gościnną
3
. Oczywiście mowa tutaj o wyjazdach tury-

stycznych, a nie podróżach ekstremalnych często bardzo zindywidualizowa-

nych. 

                                                      
2 J. Latosińska, Przestrzeń turystyczna – jedno pojecie dwa znaczenia. Rozważania na te-

mat indywidualnej przestrzeni turystycznej, w: „Turyzm” 2006, nr 16/2, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Łódzkiego, s. 93–98; A. Niezgoda, Nowe trendy w popycie –wyzwanie dla obszarów recepcji 

turystycznej, w: Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, ŁTN, Łódź 2010, s. 21–

33. 

3 B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota koncepcje determinanty rozwoju, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 269. 
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Celem niniejszego opracowania jest chęć wykazania, że biuro podróży 

kreuje przestrzeń turystyczną poprzez organizowanie imprez turystycznych, 

a oferowanie wyjazdów i sprzedaż kreuje między innymi popyt na przestrzeń 

turystyczną. Biura podróży organizują wyjazdy turystyczne z myślą o satysfak-

cji klienta, która jest jednym ze źródeł zysku przedsiębiorstwa. W przypadku 

pojawienia się owej satysfakcji, klient będzie skłonny zapłacić więcej, będzie 

starał się korzystać wyłącznie z usług danego biura tak długo, jak biuro da mu 

do tego powód; klient będzie namawiał innych, aby skorzystali z usług „spraw-

dzonego” biura podróży. Efekty te kolejno można nazwać efektem spełnionego 

wymagania, efektem lojalności i efektem pozytywnej informacji. Pojawiający 

się zysk w przedsiębiorstwie pozwoli na organizowanie jeszcze bardziej atrak-

cyjnych wyjazdów, a skoncentrowanie się na określonych wymaganiach i po-

trzebach klientów pozwoli na specjalizację biura, obsługę konkretnych segmen-

tów rynku i przygotowanie oferty na miarę potrzeb. Być może taka specjalizacja 

pozwoli nie tylko na profesjonalizm i odróżnienie się od konkurencji, ale rów-

nież na obniżenie kosztów wyjazdów i zwiększenie popytu turystycznego
4
. 

Oczywiście utrzymanie się biur podróży na rynku turystycznym uzależnione 

jest od siły nabywczej klientów, która bywa zmienna, ale to klient decyduje 

o tym, z usług którego biura skorzysta.  

1. Charakterystyka biura podróży Polan Travel 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biuro Podróży „Polan Travel” zostało 

założone w 1996 roku w Bielsku Białej przy ul. 11 Listopada 60/62. Siedziba 

firmy mieści się w centrum miasta w dawnym hotelu „Pod Orłem”, obecnie 

luksusowym pasażu handlowym. Biuro funkcjonuje na polskim rynku tury-

stycznym nieprzerwanie od 16 lat w tym samym miejscu i jest jednym z 79 biur 

turystycznych działających w Bielsku Białej (wg dostępnych statystyk Central-

nej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, statystyk 

GUS). Ze względu na przedmiot działalności określony w ustawie o usługach 

turystycznych biuro było organizatorem turystyki (jednym spośród 46 działają-

cych w mieście w 2009 roku) o zakresie działalności na kraje europejskie. Biuro 

                                                      
4  L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, 

Warszawa 2002, s. 403. 
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Polan Travel jest członkiem – założycielem Polskiej Izby Turystyki Młodzie-

żowej. 

Biuro zostało założone przez doświadczonego pilota wycieczek krajowych 

i zagranicznych, dla którego podróż i jej organizacja stanowiły zawsze duże 

wyzwanie i z czasem stały się życiową pasją. W biurze poza właścicielem za-

trudnione są cztery osoby o zróżnicowanym stażu pracy i zakresie działalności, 

stosownie do obsługiwanych segmentów rynku. Wynikający z podziału pracy 

i polityki firmy udział pracowników w tworzeniu oferty przekłada się na dobrą 

znajomość sprzedawanego produktu turystycznego oraz profesjonalizm obsługi. 

Należy podkreślić bardzo przyjazną atmosferę pracy oraz dużą życzliwość 

w rozwiązywaniu problemów, co niewątpliwie bardzo korzystnie wpływa na 

poziom obsługi klienta, a w konsekwencji na jego satysfakcję.  

Produkt turystyczny oferowany przez biuro Polan Travel jest zróżnicowa-

ny, obejmuje turystykę wyjazdową i przyjazdową, organizację i obsługę wyda-

rzeń kulturalnych oraz organizację kursów pilotów i przewodników beskidz-

kich. Podstawą tworzenia konkretnego produktu jest informator biura „Gazeta 

turystyczna” (ukazujący się rokrocznie od początku działalności biura), w któ-

rym znajduje się prawie 200 propozycji – pomysłów opracowanych w różnych 

wariantach. Modyfikacja programu uzależniona jest od wymagań klienta uwa-

runkowanych motywem wyjazdu, wiekiem, zasobnością portfela itp. Siłą biura 

jest poszukiwanie w każdym rodzaju działalności produktów niszowych, które 

– poza profesjonalną obsługą – stanowią o konkurencyjności rynkowej biura 

Polan Travel. Pomysł nowego produktu uzależniony jest od rozpoznania wy-

magań rynku, doświadczenia i inwencji dyrektora oraz pracowników, umiejęt-

ności nawiązywania kontaktów w kraju i zagranicą. Należy podkreślić, iż wybór 

koncepcji produktu jest wyłączną domeną organizatora turystyki (touroperato-

ra), który oferując imprezy turystyczne, kreuje nową i indywidualną przestrzeń 

turystyczną. 

W 99% biuro obsługuje klienta zbiorowego, jak: instytucje oświatowe, 

urzędy, przedsiębiorstwa, parafie oraz osoby fizyczne zgłaszające do obsługi 

grupy turystyczne. W ciągu 16 lat działalności biuro ugruntowało swoją pozycję 

na rynku, zdobyło zaufanie klientów, posiada grupę stałych klientów (70%). 

Z marketingowego punktu widzenia wystąpił efekt pozytywnej informacji, 

spełnionego wymagania i lojalności, a satysfakcja klientów stała się źródłem 

zysku przedsiębiorstwa. Biuro od początku swojej działalności obsługuje rocz-

nie od 9 do 12 tys. turystów i od wielu lat utrzymuje się tendencja wzrostowa. 
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Podstawą informacji o produkcie biura jest wspomniana wcześniej „Gaze-

ta Turystyczna” wydawana w formie papierowej i zamieszczona na stronie in-

ternetowej biura. Warto wspomnieć, że Internet jest głównym źródłem pozy-

skiwania klientów zamiejscowych, z innych regionów Polski oraz zza granicy. 

Z biurem można kontaktować się bezpośrednio w siedzibie biura, telefonicznie 

oraz drogą internetową. W przypadku zainteresowania ofertą (co ciekawe) moż-

liwy jest dojazd pracownika do zainteresowanego kontrahenta celem udzielenia 

szczegółowych informacji, nawet do miejscowości znacznie oddalonych od 

Bielska-Białej. Należy podkreślić, że taka forma kontaktu cieszy się dużym 

zainteresowaniem i skutecznością sprzedaży. Biuro w niewielkim stopniu pro-

wadzi sprzedaż poprzez agentów. 

Biuro współpracuje z biurami w Polsce w zakresie wyjazdów do krajów 

pozaeuropejskich oraz z kontrahentami zagranicznymi w Rosji, na Ukrainie 

i Białorusi oraz w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Francji, Norwegii, Danii, 

Hiszpanii, Grecji i w Niemczech. 

2. Turystyka wyjazdowa 

Podstawą działalności biura Polan Travel jest obsługa wyjazdowego ruchu 

turystycznego. W latach 2004–2009 biuro zorganizowało kolejno 119, 125, 132, 

156, 190, 217 wyjazdów turystycznych. W roku 2010 utrzymująca się od kilku 

lat tendencja wzrostowa została potwierdzona organizacją 240 wyjazdów. Bio-

rąc pod uwagę, że jest to turystyka grupowa, a każda grupa liczy ok. 40 osób, 

w przybliżeniu można powiedzieć, że w kolejnych latach 2004–2009 obsłużono 

4760, 5000, 5280, 6240, 7600, 8680, a w roku 2010 – 9600 turystów. Ruch 

turystyczny wyjazdowy stanowi ok. 80% obsługiwanych klientów. Turystyka 

wyjazdowa to turystyka krajoznawczo-edukacyjno-wypoczynkowa charaktery-

zująca się dużą sezonowością. Najwięcej wyjazdów realizowanych jest w maju 

i czerwcu oraz we wrześniu i w październiku – ze względu na bogatą w ofercie 

szkolną turystykę krajoznawczą i edukacyjną. Turystyka wypoczynkowa reali-

zowana jest głównie w lipcu i sierpniu (rysunek 1). 
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Rys. 1. Sezonowość wyjazdów turystycznych w latach 2004 i 2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestrów biura podróży Polan Travel. 

Szczegółowej analizie poddano zasięg przestrzenny wyjazdów turystycz-

nych oraz zasięg przestrzenny klientów w latach 2004 i 2009. W roku 2004 

zorganizowano 119 wyjazdów turystycznych, wśród których 91 wyjazdów 

(76,5%) zrealizowano na terenie kraju, natomiast 28 wyjazdów (23,5%) – poza 

jego granicami. Wyjazdy krajowe przedstawiono według regionów lub miej-

scowości docelowej (rysunek 2), a zagraniczne według odwiedzonych krajów 

(rysunek 3). Łącznie na terenie kraju wyróżniono 30 kierunków wyjazdów wy-

korzystanych w różnych wariantach, z których największym powodzeniem 

cieszyły się wyjazdy: na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Tarnowskich Gór, 

Zakopanego, Krakowa, w Bieszczady, Pieniny Tatry i do Wrocławia. Najmniej-

szym zainteresowaniem cieszyły się m.in.: Góry Opawskie, Świętokrzyskie, 

Stołowe, Jelenia Góra, Lanckorona, Łańcut, Opolszczyzna, Roztocze, Ziemia 

Raciborska. Wyjazdy zagraniczne zrealizowano w 10 krajach, najliczniej: do 

Czech, na Słowację i Ukrainę; następnie do: Austrii, Chorwacji, Danii, Irlandii, 

Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.  

Biuro Polan Travel od początku swojej działalności zajmowało się przede 

wszystkim organizacją turystyki krajoznawczej dla dzieci i młodzieży na terenie 

kraju. Wraz z upływem czasu sytuacja się zmieniła, o czym świadczy zasięg 
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przestrzenny wyjazdów zrealizowanych w 2009 roku, w którym zorganizowano 

217 wyjazdów, z tego 115 (53,5%) na terenie kraju i 102 (46,5%) za granicą. 

W zakresie turystyki krajowej wykorzystano 37 kierunków, z których 20 można 

określić jako nowe w stosunku do roku 2004 (np. Bukowina Tatrzańska, Cie-

szyn, Gorce, Wielkopolska, Toruń, Trójmiasto). Można powiedzieć, że prze-

strzeń turystyczna zakreślona podczas wyjazdów uległa znacznemu powiększe-

niu. Powtórzyło się 17 kierunków realizowanych w roku 2004, a na niektórych 

natężenie zjawiska znacząco się zwiększyło (Jura Krakowsko-Częstochowska, 

Kraków, Pieniny, Warszawa, Wrocław). 

 

Rys. 2  Zasięg przestrzenny i natężenie wyjazdów krajowych w latach 2004 i 2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestrów biura podróży Polan Travel. 
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Istotne zmiany zaszły w turystyce zagranicznej – wyjazdy zorganizowano 

do 16 krajów, z czego siedem krajów to kierunki nowe w stosunku do roku 

2004 (kraje Beneluxu, Francja, Norwegia Turcja Węgry, Hiszpania, Włochy). 

Najliczniej reprezentowane były wyjazdy do Czech (Praga), Francji (Paryż), 

Niemiec (Berlin), na Węgry, do Austrii (Wiedeń) i Chorwacji. Porównując licz-

bę wyjazdów i zasięg przestrzenny w badanych latach, można stwierdzić, że 

biuro podróży oferując nowe kierunki cieszące się rosnącym zainteresowaniem, 

bierze udział w wytwarzaniu/kreowaniu nowej indywidualnej przestrzeni tury-

stycznej.  

 

Rys. 3. Zasięg przestrzenny i natężenie wyjazdów zagranicznych w latach 2004 i 2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestrów biura podróży Polan Travel. 

Imprezy turystyczne, których zasięg przestrzenny zaprezentowano powy-

żej, reprezentują wyjazdy krajowe i zagraniczne organizowane dla dzieci, mło-

dzieży oraz osób dorosłych. Reprezentują również zróżnicowane formy turysty-

ki: wypoczynkowej, krajoznawczej, edukacyjnej, zielone szkoły, kolonie, obo-
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zy, zimowiska, wyjazdy religijne, pielgrzymkowe oraz motywacyjne. Cieka-

wym pomysłem jest wariantowość oferty podstawowej uwzględniająca potrze-

by klientów i ich możliwości finansowe. Można zaobserwować dominujące 

wykorzystanie oferty turystyki krajoznawczej oraz edukacyjnej zarówno krajo-

wej, jak i zagranicznej. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży 

cieszą się imprezy turystyczne łączące edukację z zabawą (poznanie z rozryw-

ką), np. „miasteczka westernowe” czy „wioski hobbitów”, mniejszym natomiast 

monotematyczne szlaki turystyczne, np.: nadodrzański szlak przyrodniczy, 

szlak renesansu czy szlaki specjalistyczne – np. szlak architektury przemysło-

wej na Śląsku. Należy jednak dodać, że w dużym stopniu o kierunku wyjazdu 

decyduje nauczyciel. 

Turystyka edukacyjna dostosowana jest do programu nauczania w szkole. 

Biuro oferuje wyjazd do Krakowa zamiast lekcji w szkole, w tym lekcje archi-

tektury, astronomii, historii, religii (szlak krakowskich świętych). W chwili 

obecnej najszybciej rozwijającym się segmentem rynku turystyki edukacyjnej 

są zielone szkoły organizowane w następujących krajach: Wielkiej Brytanii, 

Chorwacji, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Norwegii i Francji. Ze względu na 

cenę wyjazdy te organizowane są poza sezonem, a pomysł na ich organizację 

powstał w wyniku poszukiwania nisz rynkowych. Turystyka edukacyjna obej-

muje nie tylko propozycje dla uczniów, ale również dla nauczycieli. Projekt 

„Euroregion Beskidy” dofinansowany był z środków unijnych dla nauczycieli 

z Polski i Czech, podobnie projekt „Praktyczna Edukacja Europejska”. Biuro 

posiada ciekawą ofertę z zakresu turystyki religijnej i turystyki pielgrzymkowej. 

Nowością są pielgrzymki ministranckie, których inicjatorem jest ksiądz danej 

parafii, z której pochodzi dofinansowanie uczestników. Do grupy mogą dołą-

czyć członkowie rodzin ministrantów, ale już odpłatnie. Pielgrzymki dla doro-

słych to głównie wyjazdy zagraniczne, np.: do sanktuariów Europy wzbogacone 

programem turystycznym czy pielgrzymka do Wilna z wykorzystaniem domów 

pielgrzyma jako miejsc noclegowych. Nowością jest też organizacja pielgrzy-

mek zagranicznych dla polskich misji katolickich w Niemczech. Natomiast 

turystyka wypoczynkowa, kolonie i obozy organizowane przez biuro w okresie 

letnim tradycyjnie od lat koncentrują się nad Bałtykiem w Ustroniu Morskim, 

we Włoszech i od niedawna w Chorwacji. Biuro proponuje wyjazdy motywa-

cyjne dla przedsiębiorstw, ale ten sektor turystyki nie jest jeszcze dobrze rozwi-

nięty. 
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Analiza zasięgu przestrzennego klientów biura podróży Polan Travel zo-

stała przeprowadzona na podstawie liczby wyjazdów odnoszących się do miej-

scowości, z których pochodziło zamówienie na usługę turystyczną w latach 

2004 i 2009. Jak już wcześniej wspomniano, w roku 2004 zrealizowano 119 

wyjazdów. Zamówienia pochodziły z 45 miejscowości, w tym z 38 położonych 

w województwie śląskim (84%). Pozostałe miejscowości zlokalizowane są 

w województwie małopolskim i wielkopolskim. W przypadku 34 wyjazdów 

(37%) uczestnicy pochodzili z Bielska-Białej, a w przypadku 58 (63%) z pozo-

stałych miejscowości województwa śląskiego – najliczniej z: Bestwiny, Bieru-

nia, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Czeladzi, Mnicha, Starej Wsi i Wisły oraz 

po jednym z: Będzina, Bielan, Brennej, Bytomia, Chorzowa, Czerwionki-

Leszczyn, Dankowic, Jastrzębia Zdroju, Jeleśni, Koszarowej, Krzanowic, Ligo-

ty, Międzybrodzia Żywieckiego, Pniówka, Przyłękowa, Pszczyny, Rajczy, Ru-

dy Śląskiej, Rybarzowic, Siemianowic Śląskich, Siewierza, Skoczowa, Stru-

mienia, Tarnowskich Gór, Węgierskiej Górki, Woli, Zabrzega i Żor. Wśród 

wymienionych miejscowości znajdują się zarówno miasta śląskie, jak i wioski 

położone w odległości do 100 km od Bielska-Białej. Województwo małopol-

skie reprezentowane było przez mieszkańców: Brzeźnicy, Bielan, Kęt, Nowej 

Wsi i Zatora, a wielkopolskie przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można powiedzieć, że biuro podróży 

Polan Travel w roku 2004 prowadziło działalność o zasięgu regionalnym. 

W roku 2009 zasięg przestrzenny klientów zmienił się zasadniczo. Zreali-

zowano 217 wyjazdów, a klienci pochodzili z 80 miejscowości (liczba uległa 

podwojeniu w stosunku do roku 2004), z czego 48 (60%) zlokalizowanych było 

w województwie śląskim, a pozostałe 32 (40%) w województwach: małopol-

skim, pomorskim, opolskim, lubuskim mazowieckim, świętokrzyskim, kujaw-

sko-pomorskim, podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim. W przypadku 

50 wyjazdów klienci pochodzili z Bielska-Białej, a w przypadku 167 z pozosta-

łych miejscowości województwa śląskiego (143 wyjazdy), województwa mało-

polskiego (29 wyjazdów), mazowieckiego (8), opolskiego i pomorskiego (po 5), 

dolnośląskiego, opolskiego i kujawsko-pomorskiego (po 3), świętokrzyskiego 

(2) oraz podkarpackiego i podlaskiego (po 1). Poza Bielsko-Białą najliczniej 

z województwa śląskiego reprezentowane były miejscowości: Strumień, Be-

stwina, Cięcina, Gliwice, Węgierska Górka, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, 

Będzin, Czerwionka-Leszczyny, Koszęcin, Mazańcowice, Mykanów, Pawłowi-

ce, Pruchna, Rydułtowy, Studzionka, Szczyrk, Wieprz i Wola, a pozostałe 
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25 miejscowości (Bulowice, Bytom, Chełm Śląski, Cieszyn, Dąbrowa Górni-

cza, Drogomyśl, Goleszów, Gostyń, Istebna, Jasienica, Jastrzębie Zdrój, Kato-

wice, Krzanowice, Marklowice, Mikołów, Pszów, Racibórz, Rajcza, Rudziczka, 

Rycerka, Wilamowice, Zabłocie, Zabrze, Zasole Bielańskie Żory) reprezento-

wane są przez uczestników jednego wyjazdu. Województwo małopolskie repre-

zentowane jest najliczniej przez: Andrychów, Suchą Beskidzką (po 6 wyjaz-

dów) Brzeźnicę, Chrzanów, Kęty, Brzeszcze, Bujaków, Kraków, Olkusz, Suł-

kowice, Zator, opolskie przez Opole, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle, 

pomorskie przez Pruszcz Gdański, Sztum, Człuchów, Gdańsk, lubuskie przez 

Łuków, Parczew, Wschową, dolnośląskie przez Wrocław, kujawsko-pomorskie 

przez Bydgoszcz, świętokrzyskie przez Sandomierz, Słupię, podkarpackie przez 

Harasiuki i podlaskie przez Białystok. W roku 2009 zdecydowanie zwiększył 

się zasięg przestrzenny klientów biura Polan Travel pochodzących spoza woje-

wództwa śląskiego. Zaznacza się udział z miast wojewódzkich. W roku 2009 na 

80 miejscowości stanowiących obszar obsługi biura podróży 57 miejscowości 

było nowych w stosunku do roku 2004, a 23 miejscowości (ponad 50%) powtó-

rzyły się z roku 2004. Analiza zasięgu przestrzennego klientów biura podróży 

Polan Travel prowadzona w latach 2004 i 2009 dowodzi dużego znaczenia 

Bielska-Białej w regionie jako ośrodka świadczącego usługi turystyczne, często 

dla mieszkańców miejscowości, w których nie ma biur podróży. Biuro powięk-

szyło zasięg przestrzenny obsługiwanych klientów, co pozwala ustalić jego 

rangę jako ponadregionalną i świadczy o rozwoju biura. Najsilniej jego wpływy 

widoczne są w Bielsku-Białej i województwie śląskim, gdzie występuje duża 

koncentracja miejscowości, z których pochodzą klienci. Im dalej od siedziby 

biura, tym bardziej zasięg ten staje się punktowy. Biuro sprzedaje swoją ofertę 

w miejscowościach, w których podaż usług turystycznych jest dobrze rozwinię-

ta, co może świadczyć o dużej konkurencyjności imprez turystycznych organi-

zowanych przez biuro Polan Travel. Na rynku lokalnym największym zaintere-

sowaniem cieszą się: wyjazdy krajoznawczo-edukacyjne, kolonie, obozy, tury-

styka wypoczynkowa i pielgrzymkowa. Odbiorcami zielonych szkół organizo-

wanych poza granicami kraju są głównie mieszkańcy większych miast. 
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3. Turystyka przyjazdowa  

Od roku 2003 biuro zajmuje się narciarską turystyką przyjazdową do Pol-

ski. W latach 2004–2008 biuro obsługiwało ponad 2 tys. osób rocznie, a w roku 

2007 nawet 3,5 tys. W roku 2009 do Polski za pośrednictwem biura Polan 

Travel w okresie zimowym do Krynicy i Zakopanego przyjechało 1,2 tys. osób 

z Rosji (550 osób), Ukrainy (500) i Białorusi (150). Segment turystyki przyjaz-

dowej zyskuje na znaczeniu. Biuro obsługuje przyjazdy w ramach wizy Schen-

gen (turystyka niszowa). Turyści przyjeżdżający do Polski na narty łączą wypo-

czynek z pobytem w Austrii. Wydłuża się sezon turystyki przyjazdowej, ponie-

waż od niedawna turyści przyjeżdżają również wiosną i latem. W roku 2009 

wiosną za pośrednictwem biura przyjechało 350 osób do Polski i Włoch 

(200 osób z Rosji, 50 z Ukrainy i 100 z Białorusi) oraz 20 osób z Singapuru do 

Polski i Niemiec. Organizacja przyjazdów do Polski turystów z wizą Schengen 

stwarza możliwości dalszego rozwoju tego sektora, ale rolą biura jest zatrzyma-

nie przyjeżdżających jak najdłużej w kraju. 

4. Organizacja festiwali 

W celu zmniejszenia sezonowości biuro od 2005 roku organizuje i obsłu-

guje wydarzenia kulturalne – festiwale. Najstarszym jest festiwal „Talizman 

sukcesu”, który odbywa się w listopadzie w Bielsku-Białej. Autorem tego po-

mysłu, który okazał się sukcesem, był kontrahent z Rosji. Celem festiwalu jest 

promocja kultury rosyjskiej i polskiej. Program pobytu przewiduje warsztaty 

artystyczne i część turystyczną w Warszawie, Częstochowie, Krakowie, Biel-

sku-Białej oraz Beskidach. Uczestnikami festiwalu są artyści w wieku od 6. do 

20. roku życia reprezentujący różne style muzyczne (od baletu do hip-hopu). 

W roku 2009 w festiwalu uczestniczyli również artyści cyrkowi z Rosji, Ukra-

iny, Czech i Słowacji. W roku 2005 festiwal został uznany za najlepszy produkt 

turystyczny miasta i został nagrodzony przez prezydenta Bielska-Białej. 

W imprezie wzięło udział ok. 200 gości zagranicznych i 300 osób z Polski. 

Organizacja festiwalu odbyła się bez dotacji zewnętrznych. W roku 2010 festi-

wal został wpisany do kalendarza imprez kulturalnych promujących Bielsko-

Białą i region. Nagroda główna, jaką jest wyjazd na zagraniczne warsztaty dla 

solisty, została ufundowana przez biuro podróży Polan Travel. Rolą biura jest 
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przygotowanie programu festiwalu i zapewnienie obsługi. Drugim festiwalem 

organizowanym przez biuro od 2007 roku jest Festiwal „Świat bajkowych cu-

dów”, który odbywa się w okresie ferii zimowych w Polsce. Dzieci – członko-

wie zespołów wokalnych z Rosji – podczas wypoczynku w Zakopanem dają 

koncerty pokazowe w różnych miastach regionu, a podczas pobytu w Zakopa-

nem w Hotelu „Kasprowy” odbywa się koncert bożonarodzeniowy dla turystów 

przebywających w Zakopanem (wstęp jest bezpłatny), który gromadzi 

300-350-osobową publiczność. Trzecim festiwalem jest Festiwal „Viva Italia” 

odbywający się we Włoszech – w Rawennie – od 2007 roku, który można okre-

ślić „wewnętrznym” festiwalem zespołów rosyjskich występujących dla gości 

włoskich wypoczywających na Rivierze Adriatyckiej – Lido Adriano. W festi-

walu uczestniczy 200–250 osób.  

Ponadto biuro podróży Polan Travel organizuje kursy pilotów i przewod-

ników beskidzkich między innymi na potrzeby obsługi imprez organizowanych 

przez biuro.  

Uwagi końcowe 

Przedsiębiorstwo Polan Travel funkcjonuje na polskim rynku turystycz-

nym od 16 lat jako jedno spośród 6 tys. biur podróży. Swoją działalność rozpo-

częło głównie jako organizator turystyki krajowej dla dzieci i młodzieży, 

w mniejszym stopniu zagranicznej. W latach 1997–2001 biuro organizowało 

240 imprez turystycznych rocznie, a w latach kryzysu gospodarczego  

(2001–2005) ok. 150, ale nawet w tym trudnym okresie biuro było rentowne. 

W roku 2003 zajęło się obsługą turystyki przyjazdowej do Polski w okresie 

zimowym. Od roku 2005 zmienił się profil działalności – ograniczono turystykę 

krajową na korzyść wyjazdów zagranicznych, co przyniosło firmie wzrost fi-

nansowy. Przyczyną takiej zmiany było zmniejszające się zainteresowanie mło-

dzieży wyjazdami krajowymi (1–2 dniowymi), ponieważ takie imprezy często 

organizowane są bezpośrednio przez szkołę. Organizując od lat wyjazdy tury-

styczne dla dzieci i młodzieży, pracownicy poszukują nowych pomysłów, ta-

kich jak np. zielone szkoły organizowane poza granicami kraju, które cieszą się 

coraz większym zainteresowaniem. Po roku 2005 obserwuje się wzrost bardziej 

dochodowych wyjazdów zagranicznych – z 30% do 50% w chwili obecnej. 

W roku 2005 biuro zajęło się również organizacją i obsługą wydarzeń kultural-

nych – festiwali. W roku 2007, kiedy Polska weszła do strefy Schengen, po-
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wstał pomysł obsługi turystyki przyjazdowej do Polski i innych krajów strefy. 

Wiza Schengen daje możliwość poruszania się po 25 krajach europejskich 

i Polska może przestać być celem samym w sobie i stać się tylko etapem podró-

ży.  

W przyszłości biuro podróży Polan Travel zamierza kontynuować wszyst-

kie kierunki działalności, rozszerzyć ofertę zielonych szkół o nowe kierunki 

(Szwajcaria, Czarnogóra, Bułgaria, Sardynia, Wyspy Liparyjskie), zwiększyć 

promocję miejsc znajdujących się w ofercie zielonych szkół, które jeszcze się 

słabo sprzedają (np. Szwecja, Walia, Szkocja), rozwinąć segment turystyki mo-

tywacyjnej. W dalszych zamierzeniach pozostaje obsługa wydarzeń sportowych 

i grup specjalistycznych zainteresowanych zastosowaniem w praktyce nowych 

rozwiązań technologicznych oraz przygotowanie oferty do krajów pozaeuropej-

skich. Pomysłów jest wiele, ale są również ograniczenia wynikające chociażby 

z zasobów personalnych.  

Długoletnia obserwacja działalności biura podróży Polan Travel pozwala 

stwierdzić, że jest to biuro, które jako organizator turystyki rozwinęło się 

w sposób ewolucyjny, a kreatywność pracowników koncentruje się na wyko-

rzystywaniu pojawiających się szans, a nie odrabianiu strat. Mottem przewod-

nim działalności jest poszukiwanie segmentów niszowych, które w dobie go-

spodarki rynkowej są najbardziej konkurencyjne i rentowne. Biuro podejmując 

nowe wyzwania, przygotowując nowe kierunki turystyki wyjazdowej i przyjaz-

dowej, uczestniczy w kreowaniu nowej przestrzeni turystycznej wśród swoich 

klientów.  

DEMAND FOR TOURIST SPACE. THE EXAMPLE OF THE 

POLAN TRAVEL AGENCY IN BIELSKO-BIAŁA 

Summary 

The article regards the tourist space established on the basis of the tourist trips or-

ganized in 2004 and 2009 by the Polan Travel Agency in Bielsko-Biała. The spatial 

range of those trips in 2004 was mainly national, while in 2009 – national and Euro-

pean. The analysis also included the spatial range of the clients‟ places of residence, 

which in 2004 was described as regional, and in 2009 – supra-regional. In both cases the 

spatial range tended to grow as regarded the number of the visited destinations and 

regions, as well as the number of the clients‟ places of residence. Moreover, the author 
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presents a general description of the travel agency in question, the tourist product, as 

well as discusses the in-coming tourism and the organization of cultural events (festiv-

als).  

Translated by Ewa Mossakowska 
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POPYT NA USŁUGI TRADYCYJNYCH BIUR PODRÓŻY 

A JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA NA PRZYKŁADZIE 

LUBELSKIEGO RYNKU BIUR PODRÓŻY 

Wprowadzenie 

Usługi organizatorów i pośredników turystycznych pojawiły się jako waż-

ne ogniwo podaży w procesie rozwoju rynku usług turystycznych. Zapotrzebo-

wanie na nie związane jest z popytem na usługi noclegowe, żywieniowe, rekre-

acyjne, kulturowe, jak też z koniecznością zaspokajania potrzeb turystycznych 

społeczeństwa
1
. Jednak we współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywa 

e-handel, który objął również rynek biur podróży. Turyści coraz częściej wyko-

rzystują Internet jako źródło informacji do planowania podróży turystycznej 

i rezerwacji miejsc w hotelach, autobusach, samolotach, a także do zakupu 

wczasów i wycieczek
2
. Tradycyjne biura podróży chcąc utrzymać się na rynku, 

muszą dbać przede wszystkim o jakość. Jakość usługi to zdolność ciągłego za-

spokajania potrzeb i oczekiwań klientów zewnętrznych i wewnętrznych, 

uwzględniająca elementy techniczne i funkcjonalne. Elementy techniczne to: 

zasoby materialne, systemy operacyjne, procedury; natomiast do elementów 

                                                      
1 A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, s. 9. 

2 R. Ziółkowski, Porównanie usług internetowych w branży hotelarskiej w Polsce i Grecji, 

w: M. Jalinik, Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 
2008, s. 411.  
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funkcjonalnych zalicza się: stosunek personelu do gości, sposób zachowania 

pracowników, umiejętności komunikacyjne. 

Jakość funkcjonalna jest ważniejsza niż techniczna, ona zazwyczaj decy-

duje o tym, czy przedsiębiorstwo turystyczne pozyska klienta na stałe, czy bę-

dzie miało kontakt z klientem tylko przez ograniczony czas. Niestety zarządza-

nie jakością funkcjonalną jest trudniejsze niż jakością techniczną. Zdecydowa-

nie łatwiej jest zarządzać tym, co materialne (wygląd poczekalni, dostępność 

katalogów biura podróży, funkcjonalność strony internetowej) niż sferą obsługi, 

tj. ludzkimi umiejętnościami
3
. 

Do kryteriów ogólnych i szczegółowych oceny jakości obsługi klienta 

w biurach podróży można m.in. zaliczyć: 

1. Niezawodność usług – fachowość, odpowiedzialność, solidność usługo-

dawcy, terminowość oferowania usług, powtarzalność cech usługi przy 

każdorazowym ich świadczeniu, bezpieczeństwo klienta, uczciwość usłu-

godawcy, bezpieczeństwo usług, wiedza o sprzedawanych produktach tu-

rystycznych. 

2. Wrażliwość usługodawców – spełnianie dodatkowych sugestii i życzeń 

turystów, indywidualne podejście do każdego klienta, doradzanie oraz re-

agowanie na nietypowe prośby klientów. 

3. Znajomość potrzeb klienta – zdolność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań 

klienta, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów przez usługodawcę, 

zrozumienie problemów i potrzeb klienta
4
.  

Klienci biur podróży z roku na rok są coraz bardziej wymagający – ocze-

kują fachowej obsługi przez pracownika biura podróży. Inne ważne czynniki, na 

które turyści zawracają uwagę przy zakupie produktów turystycznych, to: 

uprzejmość pracowników, skupienie uwagi na kupującym oraz indywidualne 

podejście do potrzeb klienta. W przeciwnym razie klienci zakupią produkt 

w innym biurze podróży, w Internecie lub samodzielnie skomponują dla siebie 

podróż.  

                                                      
3 W. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Wyd. Oficyna Eko-

nomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006, s. 56. 

4 B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Agroturystyka w teorii i praktyce, UP, Lublin 2010, 

s. 157–158. 
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1. Cel i metoda badań 

Celem niniejszego artykułu jest z jednej strony wskazanie czynników, na 

które zwracają uwagę turyści, wykupując wczasy w biurach podróży, a drugiej 

strony – ocena jakości funkcjonalnej lubelskich biur podróży. Badania przepro-

wadzono metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankiety 

bezpośredniej oraz metodą „tajemniczy klient”.  

Ankietę bezpośrednią przeprowadzono wśród 300 mieszkańców Lublina, 

którzy spędzili wakacje na co najmniej 7-dniowych wczasach, w tym 54,7% 

respondentów spędziło wakacje w kraju, a 45,3% – za granicą. Respondentami 

były osoby młode – w wieku od 18 do 35 lat. Podczas badań pytano głównie 

o to, czy korzystają z usług biur podróży, na co zwracają uwagę przy wyborze 

oferty wakacyjnej i co jest najważniejsze podczas obsługi klienta w biurach 

podróży.  

Metodę marketingową „tajemniczy klient” zastosowano wśród wszystkich 

touroperatorów oraz pośredników turystycznych prowadzących tradycyjne biura 

podróży, których siedziba lub przedstawicielstwo zlokalizowane jest w Lubli-

nie; w sumie przebadano 47 biur podróży. Grupa studentów udała się do biur 

podróży pod pretekstem szukania oferty spędzania wolnego czasu w czasie 

wakacji. Studenci przedstawili następujący problem do rozwiązania pracowni-

kom: „Grupa 10 studentów chciałaby spędzić 14-dniowe wakacje w Europie za 

cenę nie przekraczającą 1500 zł od osoby. Studenci nie mieli sprecyzowanego 

konkretnego miejsca pobytu, ale podczas wakacji niektóre osoby chciałyby 

uczęszczać na kurs języka angielskiego za dodatkową opłatą”. Podczas wizyty 

w biurze podróży dokonano oceny obsługi klienta przez pracowników przy 

wykorzystaniu pięciostopniowej skali Likierta (5 – zdecydowanie zgadzam się, 

4 – zgadzam się, 3 – nie wiem 2 – nie zgadzam się, 1 – zdecydowanie nie zga-

dzam się). Wyniki badania uzupełniono obserwacją pracy i zapoznaniem się 

z problemami biur podróży podczas dwudniowych wizyt studyjnych w biurach 

podróży. Wszystkie badania przeprowadzono od maja do października 2011 

roku. 
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2. Wyniki badań 

Sposób zakupu wczasów przez młodych ludzi jest zależny głównie od te-

go, czy miejscem percepcji turystycznej jest Polska, czy kraj zagraniczny (rysu-

nek 1). Respondenci spędzający wakacje w Polsce organizowali wyjazd i pobyt 

głównie samodzielnie (60,1% – odpowiedzi). Typowy turysta w wieku od 18 do 

35 lat rezerwował nocleg przez Internet, potwierdzał rezerwację telefonem lub 

e-mailem oraz jechał do miejsca docelowego pociągiem lub własnym samocho-

dem. Zazwyczaj też nie rezerwował wcześniej posiłków, gdyż korzystał z róż-

nych restauracji podczas pobytu. Tylko 21,3% respondentów spędzających wa-

kacje w Polsce korzystało z usług biura podróży i byli to głównie licealiści wy-

jeżdżający na obozy i kolonie letnie. Dużą konkurencją dla biur podróży są 

szkoły, różne stowarzyszenia oraz kościoły, które także organizują wypoczynek 

letni zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Z takich usług ko-

rzystało 14,0% respondentów i głównie była to młodzież szkolna wyjeżdżająca 

na wczasy specjalistyczne, takie jak: judo, językowe, kajakowe, konne. Walcząc 

z konkurencją spoza branży turystycznej, właściciele biur podróży czują się 

poszkodowani przez prawo, gdyż muszą spełnić dużo formalnych wymogów, 

takich jak np. posiadanie uprawnień pilota wycieczek potwierdzonego egzami-

nem państwowym czy wykupienie gwarancji ubezpieczeniowej. Dla porówna-

nia od nauczyciela chcącego zorganizować wycieczkę wymaga się tylko 

uprawnienia kierownika wycieczek, obozów wędrownych i innych form tury-

styki kwalifikowanej.  

Niewiele, bo tylko 4,6% respondentów przy zakupie krajowych wczasów 

korzystało z internetowego biura podróży.  

Nieco odmienna jest struktura miejsca zakupu wczasów przy wyjazdach 

zagranicznych. Najwięcej respondentów spędzających wakacje za granicą sko-

rzystało z ofert tradycyjnych biur podróży (45,5%), zaś z internetowego biura 

podróży skorzystało 18,3% badanych osób. Główną zaletą takiego zakupu 

wczasów była niższa cena w porównaniu z tradycyjnym biurem podróży. 

Klienci kupowali również wczasy przez Internet, ponieważ nie mieli czasu udać 

się do tradycyjnego biura podróży. Ponadto 14% respondentów korzystało 

z wypoczynku letniego organizowanego przez szkołę lub kościół – są to głów-

nie obozy oraz kolonie językowe i specjalistyczne. Rodzic zgadza się na wyjazd 

własnego dziecka na wypoczynek letni pod warunkiem, że opiekę nad młodym 

człowiekiem będzie sprawował znajomy nauczyciel czy ksiądz. Taki warunek 
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wynika z faktu, że z jednej strony rodzic ma zaufanie do opiekuna, którego 

wcześniej poznał, a z drugiej zaś – dziecko czuje respekt wobec wychowawcy, 

z którym później musi pracować przez cały rok szkolny i będzie posłuszne pod-

czas wyjazdu. 

 

Rys. 1. Miejsce zakupu wczasów krajowych i zagranicznych przez respondentów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

Natomiast 11,9% badanych osób zorganizowało sobie wczasy zagraniczne 

samodzielnie. Tak niski odsetek organizacji indywidualnej wczasów zagranicz-

nych w porównaniu z krajowymi wynika z faktu, że turyści wolą mieć zapew-

nioną opiekę rezydenta w krajach o odmiennej kulturze. Klienci w trakcie 

wczasów zagranicznych wybierają częściej przelot samolotem lub jazdę autoka-

rem, niż decydują się na jazdę własnym samochodem, ze względu na to, że taka 

podróż jest uciążliwa.  

Podczas badań ankietowych zadano także pytanie, na które czynniki tury-

ści zwracają uwagę podczas wyboru biura podróży przy zakupie wczasów. Re-

spondenci mogli wskazać maksymalnie trzy czynniki. Wyniki tego badania 

przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Czynniki, które mają wpływ na wybór zakupu wczasów w tradycyjnym biurze 

podróży (respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy czynniki) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

Na podstawie danych ujętych na rysunku 2 można zauważyć, że młodzi tu-

ryści korzystając z usług biura podróży, przede wszystkim zwracają uwagę na 

bezpieczeństwo oferty (64% odpowiedzi). Bezpieczeństwo zakupu ważne jest 

zwłaszcza przy wyjazdach zagranicznych, gdyż w obcym środowisku trudniej 

samodzielnie reagować na nieprzewidziane sytuacje, więc turyści wolą współ-

pracować z biurem podróży, które jest sprawdzone i mają pewność, że program 

podczas wyjazdu zostanie zrealizowany. Dla 42% badanych osób ważnym 

czynnikiem wyboru danego biura podróży jest uprzejmość personelu. Klienci 

zazwyczaj rezygnują z zakupu oferty w biurach podróży, gdzie zostali potrak-

towani w sposób arogancki lub przedmiotowy. Natomiast indywidualne podej-

ście pracowników do klienta jest ważne dla 37% respondentów. Zwłaszcza 

rodzinny z małymi dziećmi cenią sobie uwagi dotyczące wyboru hotelu, który 

jest przystosowany do pobytu małych dzieci oraz doboru wycieczek fakulta-

tywnych do indywidualnych zainteresowań turysty. Dla 20% badanych osób 

ważnym czynnikiem wyboru biura podróży jest wiedza pracownika o ofercie. 

Badane osoby wskazały, że rezygnują z zakupu wycieczek i wczasów w biurach 

podróży, w których pracownicy nie potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące 

szczegółowej oferty klientów, tylko za każdym razem poszukują informacji 

w katalogach czy komputerowych bazach danych. Niska cena jest ważna dla 
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14% klientów, będą więc oni zwracali uwagę głównie na ten czynnik, a nie na 

jakość i bezpieczeństwo wyjazdu.  

Spełnienie wymagań odnośnie obsługi klientów przez pracowników biur 

podróży w Lublinie przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rys. 3. Pięciostopniowa ocena jakości obsługi klienta w biurach podróży zlokalizowa-

nych w Lublinie (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Najbardziej cenioną umiejętnością pracowników biur podróży jest uprzej-

mość – w sumie aż 88,2% pracowników biur podróży w uprzejmy i taktowny 

sposób zwracało się do potencjalnego nabywcy usług. Klienci czuli, że pracow-

nik jest zadowolony z ich wizyty w biurze podróży. Tylko w 5,8% biur podróży 

osoby przeprowadzające badanie zostały potraktowane w sposób arogancki 

i niegrzeczny. W 82,4% biurach podróży pracownik był skoncentrowany na 

kliencie – podczas rozmowy z nim nie zajmował się innymi sprawami, nie od-

bierał telefonów, nie rozmawiał z innymi pracownikami. Kupujący w takim 

postępowaniu czuł się ważny i wiedział, że pracownikowi zależy na rozmowie 

z nim. W 14,7% biur podróży praca bieżąca i biurowa pracownika przeszkadza-

ła w rzetelnej obsłudze klienta.  
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Pracownicy lubelskich biur podróży potrafią także rozwiązywać nietypowe 

potrzeby klientów. Aż 76,5% pracowników biur podróży zadało sobie trud 

i znalazło w miejscu percepcji turystycznej 14-dniowy kurs języka angielskiego 

dla studentów. Z takim problemem nie poradziło sobie aż 21,36% biur podróży.  

Respondenci docenili też wiedzę i kompetencję pracowników biur podró-

ży. Aż 73,6% pracowników biur podróży znało ofertę swojej firmy. Potrafili oni 

udzielić kompetentnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytania klientów. Tylko 

w 11,7% biur podróży pracownicy nie potrafili udzielić natychmiastowej odpo-

wiedzi na zadawane pytania, zmuszeni byli dowiadywać się o szczegóły sprze-

dawanej oferty u innych pracowników lub w centrali przedsiębiorstwa.  

Zasadą dobrej sprzedaży jest dawanie klientom czegoś więcej, niż mogliby 

się spodziewać przy danej transakcji. Klienci obdarowani prezentem rzeczo-

wym lub korzystający z darmowej usługi zwykle bardzo dobrze wspominają 

swój pobyt w biurze podróży oraz chwalą personel. W 67,7% biur podróży oso-

by udające klienta otrzymały materiały promocyjne – przede wszystkim były to 

katalogi biur podróży, długopisy i kalendarze. 

Kolejną zasadą sprzedaży jest to, że pracownik powinien sam mniej mó-

wić, a pobudzać do mówienia klienta. W ten sposób sprzedawca poznaje zainte-

resowania klienta i jest w stanie dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb 

nabywcy. W 58,8% biur podróży pracownicy potrafili zadawać pytania otwarte, 

dzięki którym zmuszali potencjalnego klienta do wyrażenia własnych potrzeb 

i oczekiwań odnośnie pobytu wakacyjnego. Natomiast w 29,4% biur podróży 

pracownik był bardziej skupiony na prezentacji produktów turystycznych, niż 

na zbadaniu zainteresowań odbiorcy. 

W 55,9% biur podróży pracownicy podchodzili indywidualnie do klienta, 

przykładowo nie chcieli sprzedać standardowego produktu tylko zaoferowali 

3- i 4-osobowe pokoje studentom w zamian za niższą cenę. Jednak w 35,3% 

biur podróży pracownicy nie potrafili wykazać inicjatywy w celu zmodyfiko-

wania oferty i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb klienta. 

Uwagi końcowe 

1. Rozwój technologii informatycznych ma poważne konsekwencje w zmia-

nach popytu i podaży na rynku usług turystycznych. Doświadczeni turyści 

coraz częściej komponują własne wakacje, dokonując bezpośrednich re-

zerwacji przez Internet. Aż 61% respondentów spędzających wakacje 
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w kraju samodzielnie organizuje wyjazd wakacyjny. Wczasy zagraniczne 

i krajowe on-line kupuje odpowiednio 18,3% oraz 4,6% turystów. Tak 

więc rola tradycyjnych biur podróży podczas sprzedaży wczasów maleje.  

2. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na wybór zakupu wczasów w tra-

dycyjnym biurze podróży, jest bezpieczeństwo. Aż 41% turystów odpo-

czywających za granicą oraz 23% spędzających wakacje w Polsce woli za-

kupić produkt turystyczny w tradycyjnym biurze podróży, gdyż w razie 

problemów wiedzą, gdzie zgłosić reklamację.  

3. Tradycyjne biura podróży w Lublinie „walczą” z konkurencją dzięki wy-

sokiej jakości obsługi klienta. Pracownicy biur podróży są przygotowani 

do pracy w zawodzie i znają podstawowe zasady obsługi klienta. Badanych 

pracowników cechuje przede wszystkim uprzejmość, koncentracja na po-

trzebach klienta oraz fachowa wiedza z zakresu sprzedawanych produktów 

turystycznych.  

DEMAND FOR SERVICES OF THE TRADITIONAL TRAVEL 

AGENTS AND QUALITY OF CUSTOMER SERVICE  

ON THE EXAMPLE OF LUBLIN’S TRAVELS AGENT 

Summary 

The article presents the characteristics of the factors that draw attention to the 

tourists buying holidays in the traditional travel agencies. There have also been assess-

ing the quality of customer service by employees of travel agencies in Lublin. There 

were evaluated such elements as: employee courtesy, employee knowledge on sold 

offer, the ability to ask open questions and personal attention to clients, as well as the 

ability to solve unusual problems of customer. While research has benefited from the 

diagnostic survey method and the method of mystery shopping. 

Translated by Anna Mazurek-Kusiak 
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„TURYSTYKA SMOLEŃSKA” PRZYKŁADEM 

PRODUKTU TANATOTURYSTYCZNEGO  

BIUR PODRÓŻY  

Wprowadzenie 

Tanatoturystyka (dark tourism)
1
 jest głęboko zakorzeniona w historii ludz-

kości, która od zawsze interesowała się tym, co miało związek ze śmiercią czy 

okrucieństwem. Tak jak kiedyś masowo pielgrzymowano do grobów świętych, 

dziś obserwujemy wzrost zainteresowania turystów wyjazdami do Strefy Zero 

w Nowym Jorku czy w miejsce katastrofy polskiego TU-154M w Smoleńsku. 

Pragnienie emocji związanych z obejrzeniem efektów działania destrukcyjnej 

siły zamachów terrorystycznych, kataklizmów bądź katastrof stanowi swoisty 

przejaw fascynacji śmiercią. To właśnie zapotrzebowanie na dostarczenie tego 

typu emocji stało się początkiem tzw. turystyki smoleńskiej, która stanowi 

przykład turystyki katastroficznej zawierającej się w pojęciu tanatoturystyki.  

                                                      
1
 W 1996 roku Foley i Lennon po raz pierwszy opisali i zdefiniowali pojęcie „dark to-

urism” – jako zjawisko obejmujące podróże do miejsc katastrof, masowej śmierci, ludobójstwa 

i morderstw. Posłużyli się oni przykładem jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych  

– Dallas – Muzeum Six Floor założonym w budynku, z którego padły śmiertelne strzały w kie-

runku prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy‟ego w 1963 roku. Por. M. Foley, 

J. Lennon, JFK and Dark Tourism: Heart of Darkness, w: „Journal of International Heritage 
Studies”, nr 1996, nr 2(4), s. 198––211. 
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Celem niniejszego artykułu jest wskazanie miejsca tanatoturystyki wśród 

form turystyki, przedstawienie rodzajów tanatoturystyki, zidentyfikowanie mo-

tywów, które wpływają na powstanie potrzeby odwiedzenia przestrzeni śmierci, 

a co za tym idzie – powstanie ruchu turystycznego związanego z tzw. dark to-

urism‟em. Rozważania zamknie analiza powstania produktu tanatoturystyczne-

go biura podróży na przykładzie ofert tzw. turystyki smoleńskiej. 

1. Dark tourism – kontrowersyjna forma turystyki kulturowej 

Jednym z najważniejszych segmentów turystyki jest turystyka kulturowa, 

utożsamiana z podróżowaniem ludzi z miejsc ich stałego zamieszkania do 

miejsc atrakcji kulturowych w celu poszerzenia wiedzy, zdobywania nowych 

doświadczeń czy zaspokajania potrzeb poznawczych. Tanatoturystyka zajmuje 

ważne miejsce w typologii form turystyki kulturowej
2
, ponieważ z jednej strony 

ściśle wiąże się z turystyką chronionego dziedzictwa oraz turystyką religijną 

czy pielgrzymkową, z drugiej zaś – coraz częściej wpisuje się w zjawisko tury-

styki „pop-kulturowej”. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat jest tana-

topsia
3
, czyli kontemplacja (rozmyślanie) o śmierci. 

Tanatoturystyka (dark tourism)
4
 to specyficzny rodzaj turystyki kulturo-

wej obejmujący podróże o charakterze poznawczym lub poznawczo-religijnym 

                                                      
2
 Turystyka kulturowa – dziedzina turystyki skierowana na odwiedzanie i poznawanie 

miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach. Obiekt zainteresowania tej turystyki 

stanowią zarówno wytwory kultury w przeszłości, jak i współczesne. W zależności od przyjętych 

kryteriów definiowania samej kultury, turystyka kulturowa może być określana wąsko (wówczas 

zakres tego pojęcia obejmuje tylko elitarną turystykę kultury wysokiej) lub szeroko (także tury-

styka edukacyjna oraz liczne typy podróży podejmowanych w związku z celami i motywami 

kultury powszechnej). W związku z rozszerzeniem znaczenia słowa "kultura", jak i wzrastającą 

popularnością i różnorodnością tej formy aktywności turystycznej, współcześnie zarówno organi-
zacje turystyczne, jak i badacze skłaniają się ku drugiej definicji. 

3
 A.V. Seaton, Guided by the dark: From Thanatopsis to Thanatourism, w: „International 

Journal of Heritage Studies” 1996, nr 2 (4), s. 234–244.  

4 Termin dark tourism tłumaczony na język polski oznacza dosłownie ciemną, ponura tury-

stykę, co może nasuwać pejoratywne skojarzenia, jednak nie należy wiązać tego pojęcia z patolo-

gicznym kultem śmierci, jest to bowiem pojecie neutralne, charakteryzujące zjawisko zaintereso-

wania śmiercią w aspekcie miejsca tragedii ludzkiej i pamięci o niej, w wymiarze historycznym, 

edukacyjnym i dziedzictwa kulturowego. Z kolei thanatourism to angielski termin złożony 

z dwóch członów: thanasos (w mitologii greckiej Tanatos to uosobienie śmierci, wyobrażane jako 
śpiący młodzieniec ze zgaszoną, skierowaną w dół pochodnią) i tourism (turystyka).  
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do miejsc dokumentujących i upamiętniających śmierć. Obejmuje ona zatem 

wyjazdy turystów na pola bitew, do miejsc zbiorowych śmierci (do których 

doszło w wyniku wojen, katastrof, zamachów, wypadków, kataklizmów), do 

muzeów i na wystawy muzealne nawiązujące do tematyki śmierci, do miejsc 

pochówków: cmentarzy, mauzoleów, piramid, katakumb, leśnych mogił, ko-

ściołów (zawierających zazwyczaj groby osób zasłużonych i innych wybitnych 

postaci), do symbolicznych grobów-pomników, a także więzień, obozów kon-

centracyjnych, miejsc katastrof, ataków terrorystycznych, do miejsc indywidu-

alnej śmierci znanych osób.  

Choć wydawać by się mogło, iż tanatoturystyka jest nowym nurtem w tu-

rystyce, to paradoksalnie można w niej upatrywać bezpośrednich związków 

z archetypem szeroko pojętej turystyki, a mianowicie z pielgrzymami, którzy od 

czasów średniowiecza podróżowali do grobów i miejsc związanych z męczeń-

skim kultem świętych. To właśnie pielgrzymki były pierwszym czynnikiem, 

który spowodował wyjazdy ludzi poza ich miejsce zamieszkania. I, jak się oka-

zuje, historia całej szeroko pojętej turystyki zaczyna się właśnie od tzw. „tury-

styki śmierci”, bowiem aspekty pielgrzymkowe – pielgrzymki w starożytnym 

Egipcie (od IV w. p.n.e.), starożytnej Grecji (VIII w. p.n.e.) i Indiach, gdzie 

w IV w. p.n.e. istniało 12 szlaków pielgrzymkowych – uznawane są dziś za 

pierwsze podróże o charakterze turystycznym.  

Przykładów miejsc dokumentujących ludzką śmierć i cierpienie, będących 

celem podróży turystycznych, można przytaczać wiele. Dziś miejsca te są naj-

częściej muzeami czy miejscami pamięci, często posiadają również rozwiniętą 

infrastrukturę turystyczną (bazę gastronomiczną, noclegową i handlową, par-

kingi i inne niezbędne do obsługi turystów urządzania), odwiedzane są przez 

tysiące turystów, którzy płacą za wstęp, usługi, pamiątki, a więc jednoznacznie 

można stwierdzić, że pojawia się ekonomiczny wymiar tanatoturystyki. Często 

takie miejsca określane są mianem produktu turystycznego lub stanowią jego 

ważną część składową, co może z kolei budzić moralne wątpliwości w kwestii 

komercyjnego wykorzystania ludzkiej tragedii, cierpienia czy śmierci.  

Omawiane podróże mogą być wywołane szczególnymi cechami osoby lub 

osób, dla których śmierć jest przedmiotem zainteresowania historią i interpreta-

cją zdarzenia lub miejsca będącego celem podróży oraz motywami (potrzebami) 

osób biorących w nich udział.  

Tanatoturystykę rozpatrywać zatem należy z punktu widzenia: 

– cech osobowych i dokonań osoby lub osób zmarłych; 
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– charakteru, historii i interpretacji zdarzenia lub miejsca związanego ze 

śmiercią; 

– motywów i potrzeb jej uczestników (potrzeba edukacji, oddania hołdu, 

przeżycia przygody, doznania wrażeń); 

– skutków (psychologicznych, społecznych, ekonomicznych). 

2. Rodzaje tanatoturystyki 

Współcześnie samo pojęcie tanatoturystyki rozrosło się do szerszych roz-

miarów. A.V. Seaton w swojej książce pt.: Thanatourism's Final Frontiers? 

Visits to Cemeteries, Churchyards and Funerary Sites as Sacred and Secular 

Pilgrimage wyróżnia podstawowe kategorie tanatoturystyki, a są to: 

– podróże do miejsc egzekucji (udając się w te miejsca, turyści mogą 

w bezpieczny sposób „doświadczyć śmierci”);  

– podróże do miejsc masowego ludobójstwa (ta kategoria obejmuje 

znaczną część zachowań podróżników analizujących aspekty ludobój-

stwa i śmierci w znacznej skali);  

– podróże do miejsc katastrof, kataklizmów, ataków terrorystycz-

nych, wypadków i zamachów na znane postaci świata polityki czy 

biznesu; 

– podróże do miejsc przestrzeni sepulkralnej (cmentarze, krypty, kata-

kumby –miejsca, które w sposób materialny upamiętniają wybitne jed-

nostki lub charakterystyczne zdarzenia), 

– podróże do muzeów i mauzoleów, 

– uczestniczenie w wydarzeniach związanych z przestrzenią śmierci.  

Przykłady ofert w poszczególnych kategoriach wraz z krótką charaktery-

styką miejsca realizacji tanatoturystyki przedstawiono w syntetyczny sposób 

w tabeli 1. Współcześni turyści poszukując sposobów na nietypowe realizowa-

nie swoich podróżniczych pasji, nierzadko wybierają kierunki podróży nawią-

zujące do śmierci, masowych mordów czy katastrof. Ta forma podróży cieszy 

się coraz większym zainteresowaniem. Warto postawić w tym miejscu pytanie: 

co powoduje, że spragnieni mocnych wrażeń turyści przemierzają setki kilome-

trów, aby na własne oczy zobaczyć spreparowane szczątki ludzkie, narzędzia 

tortur czy miejsca masowych mordów? 
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Tabela 1  

Przykładowe oferty z zakresu danej kategorii tanatoturystyki 

Kategorie tanatoturystyki Przykładowe oferty z zakresu danej kategorii tanatoturystyki 

podróże do miejsc  

egzekucji 

Tower of London; podparyski Wersal; sale tortur w zamkach 

(ok. w Niedzicy); Pola Śmierci – miejsce tortur w Phnom Penh 

w Kambodży 

 

podróże do miejsc  

masowego ludobójstwa 

 

hitlerowskie obozy zagłady w Oświęcimiu, Sztutowie, Treblin-

ce, na Majdanku; Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie; rzym-

skie Koloseum; posiadłość kolumbijskiego narkotykowego 

barona Pablo Escobara, odpowiedzialnego za ok. 4000 mor-

derstw 

 

podróże do miejsc  

katastrof, ataków  

terrorystycznych,  

kataklizmów, 

wypadków i zamachów na 

znane postaci świata  

polityki, biznesu 

 

Six Floor w Dallas (budynek, z którego padły śmiertelne strzały 

w kierunku prezydenta Kennedy‟ego); wiadunkt w Paryżu, pod 

którym zginęła księżna Diana; tama na Wiśle we Włocławku, 

gdzie w 1984 roku został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko; 

pomnik zamordowanych w 1981 roku górników z kopalni 

Wujek; Pompeje – miasto, które w 79 n.e. zniszczył wybuch 

wulkanu Wezuwiusz; Zone czarnobylski; „Ground Zero” 

w Nowym Yorku – strefa upamiętniająca ofiary zamachu terro-

rystycznego na WTC 11.09.2001 roku; Tajlandia po fali tsuna-

mi w 2004 roku; lotnisko pod Smoleńskiem po katastrofie 

prezydenckiego samolotu 10.04.2010 roku  

 

podróże do miejsc prze-

strzeni sepulkralnej  

(cmentarze, krypty, kata-

kumby) 

 

egipskie piramidy; Tadż Mahal; słynne cmentarze: Cmentarz 

Pere Lachaise w Paryżu (z grobami m.in.: Oskara Wilde‟a, 

Fryderyka Chopina, Jim‟a Morrison‟a), Nowy Cmentarz Ży-

dowski w Pradze (z grobem Kafki), Cmentarz Powązkowski 

w Warszawie, Cmentarz Remuh na krakowskim Kazimierzu; 

podziemne krypty (np. w Zamku Królewskim w Warszawie, na 

Wawelu); Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie; Kaplica 

Czaszek w Czermnej; pomnik Bitwy Grunwaldzkiej 

 

podróże do muzeów  

i mauzoleów 

londyńskie Muzeum Kuby Rozpruwacza; Muzeum Titanica 

w Greenwich; Muzeum Rewolucji na Kubie; Muzeum Madam 

Tissauds w Londynie; Mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym 

w Moskwie 

 

uczestniczenie  

w wydarzeniach  

związanych  

z przestrzenią śmierci 

obchody Wielkiej Nocy w Kalwarii Zebrzydowskiej; obchody 

Męki Pańskiej na Filipinach; Plastinarium dr. Günthera von 

Hagensa w niemieckim Guben5; wystawa Body worlds (Ciele-

sne światy) dr. Günthera von Hagensa, na której eksponatami są 

spreparowane ciała ludzi i zwierząt 

Źródło: opracowanie własne.  

                                                      
5 Kombinacja warsztatu anatomicznego i muzeum dr Güthera von Hagensa – lekarza, pa-

tomorfologa i specjalisty od anatomii, który opracował nowatorską metodę preparowania ludz-
kich ciał, zwaną plastynacją.  
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3. Motywy ruchu turystycznego związanego z tanatoturystyką  

– fascynacja śmiercią 

Nie do końca zbadane naukowo motywy zainteresowania tym rodzajem 

podróży umieszczają tanatoturystykę w szeregu najbardziej kontrowersyjnych 

form spędzania wolnego czasu. Przestrzenie śmierci przyciągają przede wszyst-

kim ze względów poznawczych, gdzie motywem odwiedzenia jest potrzeba 

doznania określonych emocji.  

W kwestii zainteresowania tanatoturystyką istotnym aspektem wydaje się 

fenomen gapiów w sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia. Wypadki komuni-

kacyjne czy tragiczne zdarzenia dnia codziennego zawsze przyciągały tłumy 

ludzi żądnych wrażeń
6
. Można zaryzykować stwierdzenie, że zainteresowanie 

tym, co ma związek ze śmiercią, przemocą i okrucieństwem jest głęboko zako-

rzenione w historii ludzkości.  

A.V. Seaton uważa, że tanatoturystyka powinna być rozpatrywana raczej 

w aspekcie ludzkich zachowań oraz motywów wpływających na zaspokojenie 

określonych potrzeb, niż w aspekcie charakterystyki celu podróży
7
. Tanatotury-

styka bazuje bowiem na dwóch założeniach: 

– motywu – istnieje jeden konkretny motyw lub kombinacja motywów 

wpływających na potrzebę odwiedzenia „przestrzeni śmierci”; 

– przedmiocie zainteresowania
8
 – zainteresowanie skoncentrowane jest 

na zmarłej osobie lub na szeroko pojętej śmierci.  

Wspomniane miejsca związane z tanatoturystyką stanowią cel podróży 

o charakterze poznawczym (krajoznawczym), religijnym (pielgrzymkowym), 

etnicznym (sentymentalnym), a nawet rekreacyjnym. I choć takie zestawienie 

może wydawać się kontrowersyjne, gdyż z jednej strony turystyka to czas wol-

ny, rekreacja, a więc radość, przyjemność, relaks, beztroska, wypoczynek, 

                                                      
6
 Ph. Stone, A Dark Tourism Spectrum: towards a typology of death and macabre related 

tourist sites, attractions and exhibitions, w: „Tourism” 2006, vol. 54, No 2, s. 148.  

7
 Zob. A.V. Seaton, Guided by the dark…, s. 234–244; S. Tanaś, Tanatoturystyka – kon-

trowersyjne oblicze turystyki kulturowe, w: „Peregrinus Cracovienis” 2006, nr 17.  

8 Najczystszą kategorią tanatoturystyki jest podróż motywowana potrzebą poznania (od-

wiedzenia) miejsca śmierci. Uczestnik podróży nie skupia się wówczas na zmarłym jako osobie 

o określonych cechach (choć jest to również możliwe), ale na miejscu upamiętniającym śmierć, 

jej skalę bądź formę. Odmienną kategoria jest podróż motywowana znajomością (bezpośrednią 
bądź pośrednią) zmarłego, który jest ceniony przez odwiedzających za swoje zasługi. 
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z drugiej zaś – w tym kontekście występują także sprawy ostateczne, takie, jak: 

kres życia, śmierć, cierpienie, martyrologia. Nie są to jednak, jak się okazuje, 

sfery sprzeczne.  

Jeśli turystyka ma być czymś więcej niż tylko zwykłą regeneracją sił, musi 

zawierać głębsze treści, skłaniać do zadumy, rozwijać wartości duchowe. Trud-

ność polega na umiejętnej zmianie nastroju, wcześniejszym przygotowaniu 

turystów do zupełnie innych przeżyć, co w przypadku grup zorganizowanych 

jest zadaniem pilota wycieczki lub przewodnika.  

Ashworth zwraca uwagę na pięć czynników wpływających na powstanie 

potrzeby odwiedzenia miejsc śmierci, cierpienia czy tragedii, a są to: cieka-

wość, poszukiwanie, tożsamość, przerażenie i empatia.  

Natomiast wśród motywów wpływających na powstanie potrzeby odwie-

dzenia przestrzeni śmierci z podziałem na sacrum i profanum wymienić można 

(rysunek 1)
9
: 

– motyw tożsamości – wynikający z poszukiwania własnej genealogii 

jest ściśle związany z turystyką sentymentalną, zwaną turystyką korze-

ni; 

– motyw empatii – wynika z potrzeby łączenia się w bólu ze zmarłymi 

lub ich bliskimi, rodzinami. Często motyw ten występuje na cmenta-

rzach ofiar wojennych, ludobójstwa, katastrof; 

– motyw wiary – wynika z potrzeby wiary, bycia wyznawcą danej religii, 

posiadania danego światopoglądu. Wiąże się ściśle z kultem zmarłego, 

często przejawem może być modlitwa, rozmowa; 

– motyw pamięci – wynika z kultywowania pamięci o zmarłym lub 

o wydarzeniu, najczęściej polegający na odwiedzaniu grobów, pomni-

ków, składaniu hołdu; 

– motyw poznania – wynika z charakteru i przebiegu wydarzeń, konse-

kwencją których była śmierć, charakteru osoby lub grupy osób (pocho-

dzenie, życie, zasługi), które zmarły bądź tragicznie zginęły i zostały 

pochowane w danym miejscu, charakteru miejsca (architektura, krajo-

braz) związanego ze śmiercią; 

– motyw ciekawości – przejawia się chęcią zobaczenia i zapamiętania 

miejsca lub zdarzenia niezwykłego, niecodziennego, unikatowego; 

                                                      
9 Szerzej w: Slavery, Contested Heritage and Thanatourism, red. G.M.S. Dann, A.V. Sea-

ton, Haworth Hospitality Press, New York 2001; J.J. Lennon, M. Foley, Dark Tourism… 
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– motyw emocji – motyw wynikający z globalnego rozwoju pop-kultury 

i przekazu medialnego. Pop kultura jest bowiem uważana za istotny 

czynnik kształtujący potrzebę podróżowania. Potrzeba doznań emocji 

wynika z potrzeby kontaktu z czymś przerażającym w rzeczywistości, 

jest to chęć przeniesienia doznań znanych z literatury lub filmu w realną 

sferę. Potrzeba strachu może wynikać z kryzysu śmierci we współcze-

snym społeczeństwie; 

– motyw rozrywki – wydaje się najbardziej kontrowersyjny i patologicz-

ny. Począwszy od walk gladiatorów, poprzez publiczne egzekucje po 

popkulturowe zabawy w śmierć (np. Halloween). Brak szacunku wobec 

śmierci wywołuje potrzebę fikcyjnego kontaktu z nią poprzez zabawę, 

ściśle związaną z motywem przerażenia. 

 

Rys. 1. Motywy wpływające na powstanie potrzeby odwiedzenia przestrzeni śmierci  

Źródło: opracownie własne na podstawie: Slavery, Contested Heritage and Thanatour-

ism…,; J.J. Lennon, M. Foley, Dark Tourism… 

Niewątpliwie do kształtowania opisanych wyżej motywów przyczyniają 

się kreujące rzeczywistość media i łatwość dostępu do informacji. Istotne zna-

czenie ma również zanikanie barier komunikacyjnych, politycznych, społecz-

nych, kulturowych czy ekonomicznych. 

Ponadto o motywach odwiedzenia miejsc decydują czynniki: organizacyj-
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zaliczyć można touroperatora, który kreuje potrzebę poznania obiektu. Czynnik 

miejscowy obejmuje wpływ kultury, wierzeń, tradycji, postawy społeczności 

lokalnej, które mogą sprzyjać bądź ograniczać możliwości odwiedzenia prze-

strzeni śmierci w celach turystycznych. Czynnik realizacyjny ma wpływ na 

interpretację obiektu, a więc decyduje o nim przewodnik, pilot, osoba oprowa-

dzająca. Czynnik konsumpcyjny jest kreowany przez charakter i specyfikę od-

wiedzającego przestrzeń śmierci, a więc turystę.  

Jakakolwiek nie byłaby odpowiedź na pytanie: jakie motywy wpływają na 

zaistnienie potrzeby odwiedzenie tego typu miejsc, potrzeba poznania miejsca 

pamięci lub miejsca dokumentującego ludzką śmierć jest często ważnym ele-

mentem podróży turystycznej. Stanowi istotną składową produktu turystyczne-

go wrażliwego na popyt rynkowy i zainteresowania turystów, który ewoluuje 

wraz ze zmieniającym się światem i ludzkimi potrzebami. 

4. Turystyka smoleńska jako przykład produktu tanatoturystycznego 

biur podróży  

Kiedy opadły pierwsze emocje po wydarzeniach, jakie miały miejsce 

10 kwietnia 2010 roku na lotnisku Smoleńsku
10

, wiele osób, które bacznie ob-

serwowały działania służb badających przyczyny tragedii, zapragnęło odwie-

dzić to szczególne miejsce. Motywy, dla których osoby podróżują w to miejsce, 

są różne. Jednymi kieruje ciekawość, chęć zobaczenia miejsca, w którym two-

rzy się historia Polski, inni chcą pospacerować po znanym z relacji telewizyj-

nych terenie, zobaczyć go na własne oczy, licząc, że uda im się dotknąć brzozy, 

o którą zahaczyło skrzydło polskiego TU-154M, jeszcze innym chodzi o odda-

nie hołdu zmarłym, możliwość zapalenia świeczki na miejscu tragedii, chcą się 

pomodlić, zrobić pamiątkowe zdjęcie na tle połamanych drzew, a może znaleźć 

odłamek prezydenckiego samolotu?  

                                                      
10

 10 kwietnia 2010 roku przy lądowaniu na wojskowym lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj do-

szło do katastrofy lotniczej polskiego prezydenckiego samolotu. Zginęło w niej 96 osób: prezy-

dent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił 

Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, insty-

tucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowią-

cy delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, 
a także załoga samolotu. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie. 
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Od czasu tragedii w kwietniu 2010 roku zainteresowanie Smoleńskiem 

znacznie wzrosło, a biura podróży nie pozostały wobec niego obojętne. Obecnie 

w Polsce kilka biur podróży, głównie tych specjalizujących się w wycieczkach 

do Rosji, organizuje wycieczki w miejsce katastrofy umownie określając je 

mianem „turystyki smoleńskiej” (m.in.: Wspólnota 2000, Wilejka, Ratan To-

ur)
11

. Jednocześnie właściciele biur podróży zapewniają, że przed katastrofą nie 

myślano o włączeniu Smoleńska do oferty. Zainteresowanie kierunkiem zaczęło 

się tuż po katastrofie, kiedy ekipy telewizyjne i instytucje państwowe prosiły 

o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Smoleńska. W odpowiedzi na kolejne 

sygnały świadczące o zainteresowaniu omawianym miejscem, biura podróży 

albo modyfikowały dotychczasową ofertę, dodając miejsce katastrofy do pro-

gramów imprez
12

, albo też tworzyły nowy produkt
13

 – np. 5-dniową wycieczkę 

do Katynia i Smoleńska z dojazdem autokarowym, zakwaterowaniem, wyży-

wieniem, przewodnikiem i dwa pełne dni w Smoleńsku, w tym dwie godziny 

w miejscu katastrofy – przeznaczone na zadumę, zapalenie zniczy i złożenie 

kwiatów pod pamiątkowym kamieniem (rysunek 2).  

Oferty z zakresu turystyki smoleńskiej kierowane są do kilku głównych 

segmentów docelowych, a są to zazwyczaj: klient instytucjonalny (wycieczki 

dla zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń etc.), instytucje oświaty – (wy-

cieczki szkolne dla gimnazjów, liceów, techników etc.) oraz klient indywidual-

ny (wycieczki dla młodzieży, segment osób starszych, pozostali zainteresowa-

ni).  

                                                      
11 Najwięksi gracze na rynku na razie dystansują się wobec wycieczek do miejsca katastro-

fy. Są to organizatorzy specjalizujący się w wyjazdach wypoczynkowych, dlatego też nie myślą 

o rozszerzeniu działalności w tym kierunku. 

12 Do kwietnia 2010 roku głównymi punktami wycieczek były katyński cmentarz i stacja 

w Gniazdowie, na którą przywożono polskich oficerów.  

13
 Należy przypomnieć, że poszczególne usługi sprzedawane przez biuro podróży stanowią 

produkt w postaci imprezy turystycznej, gdy zgodnie z ustawą obejmują co najmniej dwie usługi 

turystyczne, tworzące jednolity program i posiadające wspólną cenę. Ustawa o usługach tury-

stycznych (art. 14, ust. 2, pkt 4) określa również podstawowe składowe produktu turystycznego 

poprzez wskazanie elementów programu imprezy turystycznej; powinien on określać rodzaj, 

jakość i terminy oferowanych usług (w tym: rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz 

datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu 

hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych 

do rodzajów i kategorii, liczba i rodzaj posiłków, program zwiedzania i inne usługi wliczone 
w cenę imprezy turystycznej). 
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Rys. 2. Powstanie oferty produktu tanatoturystycznego z zakresu „turystyki  

smoleńskiej” 

Źródło: opracowanie własne. 
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Jak już wspomniano, tanatoturystyka stanowi o współistnieniu i wzajem-

nym przenikaniu się sacrum i profanum. Nazywanie takich miejsc mianem pro-

duktu biur podróży budzić może moralne wątpliwości w kwestii komercyjnego 

wykorzystania ludzkiej tragedii i śmierci. Dlatego w tym miejscu należałoby 

zadać pytanie: gdzie jest granica między komercyjnym przedsięwzięciem 

mieszczącym się w pewnych granicach etycznych, a zyskiem realizowanym na 

cierpieniu?  

Niestety stopniowo również tragedia smoleńska staje się sposobem „żero-

wania” na ludzkich emocjach. Pojawiały się komunikaty sms‟owe zachęcające 

do wpisywania notatki do księgi kondolencyjnej przez płatną wiadomość tek-

stową, strony z płatnymi kondolencjami, sprzedawano domeny internetowe, na 

ulicach handlowano gadżetami, pamiątkami, zdjęciami dotyczącymi tej tragedii. 

Współcześnie granicą między tym, co jest akceptowalne a tym, co jest nie 

do przyjęcia jako atrakcja turystyczna, często jest tylko i wyłącznie cezura cza-

sowa i dystans wynikający z lat dzielących ludzi od tragicznych wydarzeń
14

. 

Inaczej wszakże postrzegane jest dziś komercyjne otoczenie Tower of London, 

inaczej zaś powstające w okolicach wojskowego lotniska Smoleńsk-Siewiernyj 

obiekty noclegowe czy gastronomiczne.  

Uwagi końcowe 

Reasumując powyższe rozważania, należy zauważyć, że o możliwościach 

rozwoju tanatoturystyki decydują tak naprawdę fakty zaistniałe w przeszłości. 

To one potrafią sprawić, że nieznane dotychczas miejsce może stać się w przy-

szłości kierunkiem chętnie odwiedzanym przez turystów. Wszystko sprowadza 

się do prawidłowej interpretacji pojęcia oraz umiejętności wkraczania w sfery 

sacrum odwiedzanych miejsc, tak aby fakt ten nie stał się powodem do moral-

nej i społecznej degradacji, ale niósł za sobą wartości poznawcze i szacunek. 

Tanatoturystyka poprzez prawidłową i moralnie słuszną interpretację miejsc 

upamiętniających i dokumentujących śmierć winna pełnić istotną funkcję edu-

kacyjno-wychowaczą, kreującą rozumnych i świadomych turystów oraz etyczne 

                                                      
14

 Szerzej w: A.V. Seaton, Guided by the dark…, s. 234–244.  
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i moralne zachowania
15

. Powinna ona kształcić uczestników poprzez poznanie, 

doświadczenie i specjalny przebieg odwiedzin przestrzeni śmierci.  

Zagadnienia związane z tanatoturystyką, będące coraz częściej przedmio-

tem zainteresowania w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, 

powinny być badane również w Polsce. Walory antropogeniczne Polski są bo-

wiem bardzo często związane z miejscami pamięci, tragedią narodu, śmiercią 

jednostki, a wiele obiektów i miejsc je dokumentujących stanowi dziś istotny 

element „atrakcyjności turystycznej” obszaru. 

„SMOLEŃSK TOURISM” AS AN EXAMPLE OF TRAVEL 

AGENCIES THANATOTOURISM PRODUCT 

Summary 

Thanatotourism is defined as a specific type of cultural tourism comprising jour-

neys of a cognitive and religious nature to places documenting and commemmorating 

death. The main aim of this paper is to point a place of thanatourism among all tourism 

forms and to present thanatourism categories with examples of world tourism attractions 

as well as identifying motives of tourism movement connected with dark tourism phe-

nomena, and finally to present how dark tourism motives influence the preparation of 

tourism packages done by travel agencies on the example of „smoleńsk tourism” offers.  

Translated by Izabela Michalska-Dudek 

 

                                                      
15

 Por. G.M.S. Dann. The bark Side of Tourism, w: Etudes et Raports Centre International 

de Recherches et Etudes Touristique 1998, serie L, 14, Aix-en-Provence, s. 1–31. 
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KIERUNKI DOSKONALENIA JAKOŚCI USŁUG 

WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE NABYWCZE KLIENTÓW 

BIUR TURYSTYCZNYCH 

Wprowadzenie 

Czym jest jakość w turystyce? Odpowiedź na to pytanie jest dość skompli-

kowana – dziś wszyscy mający wpływ na rozwój produktu poszukują czynnika, 

który mógłby dać im przewagę nad konkurencją. Czynników tych jest wiele, 

lecz podstawowym niewątpliwie jest jakość usług rozumiana nie tylko jako 

materialny standard, sposób obsługi, ale również wymagania klienta, niekiedy 

trudne do pomiaru odczucia i zachowania
1
. 

Ze względu na interdyscyplinarność problematyki jakości można stwier-

dzić, że jakość usług turystycznych jest kategorią subiektywną i relatywną 

– określa się ją jako zgodność cech dobra lub usługi turystycznej z wymaga-

niami i oczekiwaniami konsumenta płacącego za nią określoną cenę
2
.  

Podstawową funkcją biura podróży jest zaspokajanie potrzeb ludzkich 

związanych z turystyką. Turyści zaspokajając swoje potrzeby, pragną pozyskać 

jak najwięcej wartości mierzonych różnicą pomiędzy korzyściami a poniesio-

                                                      
1 B. Srebro, Jakość w turystyce, w: Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu 

informacyjnego w branży turystycznej, red. Krystyna Wajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Kraków 2005, s. 51. 

2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa – Poznań 2002, s. 368. 
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nymi kosztami. Biuro podróży będące podmiotem handlowym zmierza do po-

zyskania jak największej liczby klientów i osiągnięcia zysku. Cele te realizuje 

za pomocą odpowiednich narzędzi cenowych, kształtując wielkość popytu tury-

stycznego. 

Celem opracowania jest analiza i omówienie specyfiki jakości usług biur 

podróży oraz propozycja działań korygujących wpływających na zwiększenie 

popytu na oferowane produkty.  

1. Metody badań i materiał badawczy 

Przedmiotem badań były biura turystyczne deklarujące stosowanie zasad 

zarządzania jakością, a także te, które rozpoczęły proces wdrażania systemu 

zarządzania jakością. Zakres badań dotyczył okresu wiosna–lato 2011.  

Dla przeprowadzenia badań ankietowych wśród biur turystycznych w Pol-

sce (region – Lubelszczyzna) i na Ukrainie (region – Winnyczyna) skierowa-

nych było 100 ankiet, z których uzyskano 68 kompletnych, poddanych następ-

nie analizie. Skuteczność ofertowania wyniosła 68%. Badania także były prze-

prowadzane na grupie 500 respondentów (klientów biur turystycznych wybra-

nych metodą prostą losową) województwa lubelskiego i obwodu winnickiego. 

Skuteczność ofertowania wyniosła 72%. 

W badaniach wykorzystano filozofię kompleksowego zarządzania jakością 

(TQM – Total Quality Management), która zakłada nie tylko poszukiwanie dróg 

do doskonalenia jakości poprzez rozpoznanie potrzeb klientów i włączenie na-

bywców usługi w proces jej doskonalenia, ale przede wszystkim wskazuje, że 

źródłem wysokiej jakości produktu oferowanego klientom zewnętrznym jest 

jakość obecna wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Proces badawczy podzielony był na kilka etapów. W trakcie badań wyko-

rzystywano następujące narzędzia: kwestionariusz ankiety (w języku polskim 

i rosyjskim) skierowany do biur turystycznych oraz klientów indywidualnych, 

wywiad bezpośredni z kierownictwem badanych placówek, metodę Servqual, 

przeprowadzono też analizę statystyczną zebranych danych pierwotnych i wtór-

nych.  

Kwestionariusz ankiety skierowany do biur turystycznych obejmował pro-

blematykę: poziomu stosowania zasad zarządzania jakością, instrumentów kon-

kurowania stosowanych przez biura turystyczne oraz oceny własnego potencja-



 Kierunki doskonalenia jakości usług wpływające na decyzje… 487 

 

łu konkurencyjnego, a także poziomu satysfakcji klientów z otrzymanych usług 

w opinii biur podróży. Kwestionariusz ankiety skierowany do nabywców usług 

turystycznych zawierał pytania zamknięte, a także pytanie otwarte dotyczące 

działań korygujących, które miałyby wpływ na zwiększenie atrakcyjności dane-

go biura turystycznego. Pytania otwarte typu Co Panu/Pani się nie podobało? 

oraz Co Pan/Pani zaproponował/zaproponowała by zmienić w…? pomogły 

w opracowaniu tabeli zawierającej rodzaje błędów najczęściej popełnianych 

przez biura turystyczne oraz propozycje działań naprawczych. 

2. Identyfikacja przyczyn niedostatecznej jakości i działania naprawcze 

Wśród wielu celów strategicznych, jakie stawiają sobie biura turystyczne 

– oprócz zdobycia nowych rynków, zwiększenia sprzedaży ofert, przyciągnięcia 

nowych klientów –znajduje się satysfakcja obecnych klientów. Satysfakcja 

klienta występuje dopiero wtedy, kiedy standard świadczonych usług przez 

biuro turystyczne jest odpowiednio wysoki i często przekracza wyobrażenia 

klienta
3
. 

Dość często jednak pojawiają się rozbieżności w procesie świadczenia 

usług dotyczące jakości oferty usługi w stosunku do oczekiwań. Należy ziden-

tyfikować najbardziej istotne przyczyny wywołujące jakość niedostateczną, 

a także wskazać działania zapobiegawcze, które będą uniemożliwiać powsta-

wanie rozbieżności. Należą do nich: 

1. Dobór pracowników bezpośredniego kontaktu z klientem: pracownicy 

biur turystycznych wchodzą w bezpośredni kontakt z klientem. Trzeba 

stworzyć pożądany profil pracownika z opisem cech charakteru oraz kwali-

fikacji, jakie są konieczne do świadczenia obsługi wysokiej jakości. Pra-

cownicy muszą mieć predyspozycje do pracy z ludźmi – ich braku nie za-

stąpią szkolenia. 

2. Zakres obowiązków: każde stanowisko powinno być dokładnie opisane 

z wyszczególnieniem obowiązków danego pracownika. Zakres obowiąz-

ków jest nie tylko podstawą do rozliczania pracownika z wykonanej pracy, 

ale także jest zbiorem wytycznych i oczekiwań w stosunku do pracownika. 

                                                      
3 R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzędzia zarządzania jakością, Teoria i praktyka, 

Gliwice 2005, s. 170. 
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Nie wolno dopuścić do tego, aby jakaś czynność pozostała bez ustalenia 

odpowiedzialnej za jej wykonanie osoby. Trzeba dążyć do jednoosobowej 

odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych zadań. 

3. Szkolenia pracowników: pracownik musi zostać przeszkolony ze szcze-

gólnym zwróceniem uwagi na punkty obsługi ważne dla klienta. Szkolenia 

zapobiegają dowolności zachowań i wskazują na możliwości zachowywa-

nia w zaistniałych sytuacjach. 

4. Kontrola jakości: trzeba dążyć do zamiany kontroli dokonywanej przez 

inspektorów na samokontrolę. Funkcję kontrolne mogą sprawować po-

przez: 

– badania metodą Servqual
4
 – klientów zewnętrznych, 

– ankietowanie personelu – stopień realizacji założonych standardów, 

– system skarg i sugestii – w przypadkach szczególnie odbiegających od 

normy
5
. 

5. Motywowanie pracowników: system motywacyjny w biurze turystycz-

nym może pełnić rolę wspomagającą tworzenie kultury jakości. Projako-

ściowy system motywacyjny powinien opierać się na następujących zasa-

dach: 

– nagradzanie nie tylko wyników, ale i samych działań na rzecz doskona-

lenia jakości; 

– motywowanie nie powinno prowadzić do niepotrzebnej rywalizacji, 

gdyż współpraca ma lepszy wpływ na jakość wykonywanej pracy; 

– należy wprowadzić system nagród i kar – nagradzać rzeczywiste osią-

gnięcia i karać uchybienia; nie wolno obciążać pracownika za zdarzenie 

losowe, niezależne od niego. 

6. Stworzenie odpowiednich warunków do świadczenia obsługi wysokiej 

jakości: zgodnie z założeniami systemu zarządzania jakością kierownictwo 

jest zobowiązane do zapewnienia środków koniecznych do realizacji celów 

                                                      
4 S. Trawnicka, Badanie postrzeganej jakości usług, Problemy Jakości 1997, nr 6, s. 9. 

5
 Polski konsument usług turystycznych w przypadku źle wyświadczonej usługi, odbiegają-

cej od standardu proponowanego w momencie zawarcia umowy, w większości przypadków, 

jeżeli usługodawca nie uwzględni jego roszczeń, kieruje swoją skargę do Rzecznika Praw Kon-

sumenta. Natomiast np. ukraiński konsument po złożeniu adnotacji w Księdze skarg i zażaleń 

praktycznie nie ma innych możliwości przekazania swoich pretensji, gdyż instytucja Rzecznika 
Praw Konsumenta na Ukrainie jest słabo rozwinięta. 
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jakościowych. Należy zapewnić biuro o odpowiednim wystroju i wyposa-

żeniu, a także dostarczyć odpowiednią ilość materiałów informacyjnych. 

Celem wyżej wymienionych działań jest zapobieżenie niedostatecznemu 

poziomowi jakości poprzez takie zaprojektowanie procesu, aby wyeliminowane 

zostały przyczyny powstałych błędów. Działania te są elementem systemu do-

skonalenia jakości podlegającego stałej weryfikacji i są jednym z elementów 

produktu końcowego, poddawanego ocenie klienta. Miernikiem skuteczności 

będzie coraz mniejsza ilość niezgodności zauważana przez klientów na wejściu, 

w trakcie realizacji i na wyjściu procesu obsługi klienta. 

3. Najczęściej popełniane błędy przez biura turystyczne w procesie 

świadczenia usług oraz kierunki doskonalenia ich jakości  

Obsługa klienta jest procesem o kluczowym znaczeniu w działalności biu-

ra podróży, istotne jest jednak jej umiejscowienie na mapie procesów i zidenty-

fikowanie powiązań z innymi działaniami biura turystycznego. Optymalizacja 

jednego procesu bardzo często powoduje suboptymalizację innych i zamiast 

spodziewanej poprawy jakości wprowadza chaos. 

W procesie obsługi klienta istotne jest nie tylko wychodzenie naprzeciw 

życzeniom klienta. Ważną funkcją procesu sprzedaży jest również edukowanie 

klient, umożliwiające modelowanie jego zachowań w kierunku pożądanym 

przez biuro turystyczne.  

W tabeli 1 przedstawiono błędy najczęściej popełniane przez pracowników 

biur turystycznych, a także ich skutki i proponowane działania naprawcze. 

Przedstawione kierunki doskonalenia jakości usług świadczonych przez biura 

turystyczne zostały zaprojektowane, tak aby można było uzyskać jak najwięk-

szy poziom satysfakcji klienta. Podstawą do oceny oraz kształtowania jakości 

obsługi są kryteria uzyskane poprzez badanie opinii klientów. Obszary doskona-

lenia są zgodne z koncepcją TQM i dotyczą satysfakcji klienta, współpracy 

z nim, otwartości na propozycje klientów oraz zaangażowania wszystkich pra-

cowników.  
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Tabela 1 

Prezentacja rodzajów błędów najczęściej popełnianych przez biura turystyczne oraz 

propozycje działań naprawczych 

ELEMENTY 

PROCESU 

OBSŁUGI 

KLIENTA 

BŁĄD SKUTEK PRZYCZYNA 
DZIAŁANIE 

KORYGUJĄCE 

1 2 3 4 5 

O
T

O
C

Z
E

N
IE

 B
IU

R
A

 

Biuro trudne do 

znalezienia 

Klient traci dużo 

czasu, szukając 

biura – 

zniechęcenie bądź 

niemożność 

odnalezienia biura 

Zła lokalizacja, 

niewłaściwa 

informacja 

odnośnie drogi 

Lepsze 

oznakowanie 

dojścia, bardziej 

widoczne znaki 

rozpoznawcze 

Słabo widoczny 

szyld 

reklamowy 

Duża strata czasu 

na poszukiwanie 

biura, jw. 

Złe usytuowanie 

reklamy, źle 

dobrany kolor/ 

rozmiar czcionki 

– zagubienie 

wśród innych 

szyldów 

Zaprojektowanie 

nowego, bardziej 

widocznego, 

rozpoznawalnego, 

wyróżniający się 

szyldu 

Brudna witryna Złe wrażenie przy 

pierwszym 

kontakcie 

z biurem, niechęć 

do wejścia do 

środka 

Brak właściciela 

czynności, 

warunki 

zewnętrzne 

niezależne od 

personelu – częste 

deszcze itp. 

Wyznaczenie 

osoby 

odpowiedzialnej, 

sporządzenie 

harmonogramu 

sprzątania 

 

Nieestetyczne 

urządzenie 

wystawy 

Złe wrażenie przy 

kontakcie 

z biurem 

Brak 

odpowiednich 

materiałów do 

umieszczenia, 

zaniedbanie 

Ustalenie tego, co 

ma być 

w witrynie 

wystawy oraz 

częstotliwości 

zmian 

 

Informacje 

w witrynie 

nieaktualne, 

niepełne, natłok 

informacji 

Złe wrażenie przy 

kontakcie 

z biurem, 

niemożność 

odnalezienie 

potrzebnej 

informacji 

Niefachowe 

rozmieszczenie 

informacji, 

zaniedbanie 

Ustalenie 

materiałów do 

rozmieszczenia, 

ciągła aktualizacja 
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1 2 3 4 5 

W
Y

G
L

Ą
D

 I
 W

Y
P

O
S

A
Ż

E
N

IE
 B

II
U

R
A

 

Biuro sprawia 

negatywne 

wrażenie 

Poczucie 

dyskomfortu 

Biuro ciasne, 

zatłoczone, nie 

kojarzy się 

z turystyką 

Ustalenie zastrzeżeń klienta, 

zgłoszenie kierownictwu 

Brudne meble, 

sprzęt biurowy 

Poczucie 

dyskomfortu 

Zaniedbanie 

obowiązków, 

brak osoby 

odpowiedzialnej 

Utrzymywanie stałego porządku 

w miejscu pracy, Sporządzenie 

harmonogramu sprzątania 

Brak miejsc 

siedzących dla 

klienta 

Poczucie 

dyskomfortu, 

obojętności 

Duża liczba 

klientów w tym 

samym czasie, 

brak miejsc 

siedzących 

w ogóle 

Udostępnienie większej liczby 

miejsc siedzących, zaopatrzenie 

się w krzesła składane 

Niedostępność 

materiałów 

informacyj-

nych 

Klient 

zrezygnuje 

z usług, 

skorzysta z usług 

innego biura 

Niewystarczając

a liczba 

katalogów, 

folderów 

Zadbanie o wystarczającą ilość 

materiałów, prezentacje  

multimedialne 

Z
A

C
H

O
W

A
N

IE
 I

 W
Y

G
L

Ą
D

 P
E

R
S

O
N

E
L

U
 

Nieużywanie 

form 

grzecznościo-

wych 

Klient czuje się 

obrażony 

Zaniedbanie 

pracownika 

(złe 

wychowanie) 

Przestrzeganie zasad dobrego 

wychowania, wysoka kultura 

osobista, uświadamianie 

nowozatrudnionym 

obowiązujących standardów 

zachowania 

Palenie 

papierosów, 

jedzenie 

w obecności 

klientów 

Poczucie 

ignorancji 

i obrazy 

u klienta 

Zaniedbanie 

pracownika (złe 

wychowanie) 

Wyodrębnienie miejsca na 

spożywanie posiłków i palarni 

Brak 

koncentracji na 

kliencie, 

niewłaściwy, 

niezrozumiały 

sposób 

przekazania 

informacji 

Poczucie 

ignorancji 

u klienta, 

niezrozumienie 

otrzymanej 

informacji 

Brak 

umiejętności 

komunika-

cyjnych 

u pracownika 

Poświęcanie klientowi całej 

uwagi, rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych przez 

odpowiednie szkolenia 

Brak 

wyczerpu-

jących 

odpowiedzi 

Klient 

zrezygnuje 

z usług, zwróci 

się do konku-

rencyjnego biura 

Brak właściwych 

informacji, 

niewłaściwa 

forma ich 

przekazania 

Uzupełnienie wiedzy 

Zwłoka 

w obsłudze 

Klient straci 

cierpliwość 

i wyjdzie z biura 

Zbyt duża liczba 

klientów, mało 

pracowników  

Zorganizowanie pracę w taki 

sposób, aby minimalizować czas 

oczekiwania klienta, zatrudnić 

więcej pracowników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu przeprowadzonego z klientami biur 

turystycznych. 
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4. Zasada P-D-C-A w modelu procesu obsługi klienta biura 

turystycznego 

Dla faktycznego zapewnienia realizacji obsługi na poziomie oczekiwanym 

przez klienta potrzebna jest okresowa weryfikacja modelu uwzględniająca roz-

wój rynku. Planowanie weryfikacji modelu powinno odbywać się zgodnie 

z zasadą P-D-C-A
6
. 

Zaplanuj: 

1) częstotliwość weryfikacji kryteriów modelu – należy przeprowadzać ją tak 

często, jak to jest konieczne. Zbyt długie odstępy czasowe mogą sprawić, 

że model będzie realizował poziom jakości poniżej oczekiwań klientów. 

Z kolei nie wolno zmieniać kryteriów z uwagi na płynące sygnały zmian na 

rynku, ponieważ wyniki uzyskane z kolejnych okresów nie będą porów-

nywalne; 

2) metoda weryfikacji – powinna być dobrana do aktualnej sytuacji na rynku. 

Obecnie istnieje bardzo dużo metod badania satysfakcji klienta, poczynając 

od tradycyjnych – wypełnienia kwestionariusza, do nowoczesnych, jak: 

badanie internetowe czy wykorzystanie telefonów komórkowych. Najważ-

niejsze jest to, aby wybrana metoda pomogła osiągnąć cel – zidentyfiko-

wać wymagania klientów. 

Wykonaj: 

1) wykonaj zaplanowane badania zgodnie z ustalonym planem; 

2) zastosuj wyniki badań do weryfikacji kryteriów modelu: 

– zmiana kryteriów oceny – może okazać się, że niektóre kryteria straciły 

na swojej aktualności, pojawiły się nowe, nieuwzględnione we wcze-

śniejszym badaniu, 

– zmiana rangi kryteriów – w zależności od kierunku rozwoju rynku 

w branży turystycznej może nastąpić przewartościowanie kryteriów; 

3) podaj nowe kryteria do wiadomości pracowników. 

Sprawdź: 

1) wykonaj badanie satysfakcji klienta z zastosowaniem nowych kryteriów: 

– zweryfikuj model pod względem możliwości realizacji przez pracowni-

ków, 

– zweryfikuj model pod względem jego wykonalności w praktyce; 

                                                      
6 M. Walton, The Deming management method, Perigee, New York 1986, s. 122–123. 
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2) porównaj wyniki z uzyskanymi na podstawie poprzednich kryteriów; 

3) zidentyfikuj przyczyny odchyleń. 

Działaj: 

1) wprowadź do istniejącego modelu poprawy jakości ocenę opartą na no-

wych kryteriach. 

5. Udział klienta w doskonaleniu jakości nabywanej usługi 

Rola, jaką pełni klient w modelu doskonalenia jakości świadczonych 

usług, została przedstawiona na rysunku 1. Na rysunku zaprezentowano sche-

mat z uwzględnieniem powyższych działań cyklu P-D-C-A. Czynność doskona-

lenia jest realizowana poprzez cztery pętle. Pierwsza z nich zapewnia systema-

tyczne dostosowywanie standardu do zmieniających się wymagań klienta po-

przez okresową weryfikację kryteriów podlegających ocenie w ramach standar-

du. Dwie następne gwarantują doskonalenie zastosowanych metod i narzędzi 

badawczych. Ocena powinna być dokonywana dwoma niezależnymi metodami 

– obiektywną, przeprowadzoną przez specjalistów z zewnątrz (pomocna może 

być metoda „tajemniczy klient” – obecnie nabierająca popularności wśród pol-

skich biur podróży) i subiektywną – przez klientów (proponowana metoda 

– Servqual). Zestawienie wyników uzyskanych dwoma metodami niweluje 

ryzyko popełnienia błędu, jeżeli różnice są istotne, co oznacza, że przy zasto-

sowaniu jednego (albo obydwu) z narzędzi badawczych popełniono błędy. Ana-

liza obydwu metod pozwoli na wyeliminowanie przyczyn powstałych błędów. 

Pętla trzecia pokazuje możliwość poprawy jakości w zakresie metody stosowa-

nej przez specjalistów, a pętla czwarta odnosi się do metody badania satysfakcji 

klientów. 

Dla biura turystycznego istotą utrzymania więzi z klientami jest wymiana 

wartości w czasie trwania relacji. Wartość z punktu widzenia każdej ze stron 

wymiany (klient–biuro turystyczne) jest funkcją własnych korzyści wynikają-

cych z kontynuowania relacji, a także nakładów związanych z jej trwaniem. 

Dla biura turystycznego nakładami są koszty zaangażowania zasobów (fi-

nansowych, rzeczowych – np. środków transportu, ludzkich – personelu obsłu-

gującego), zaś korzyściami – przychody ze sprzedaży oferty, zysk, poprawa 

wizerunku, satysfakcja klientów. 
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1 – przeprowadzenie okresowej weryfikacji kryteriów standardu, np. co drugi rok, 

2 – poprawa jakości na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez specjali-

stów, 

3 – poprawa jakości na podstawie wyników uzyskanych metodą badania satysfakcji 

klienta, 

4 – poprawa jakości uwzględniająca działania korygujące podjęte na podstawie dodat-

kowej weryfikacji oraz pomysłów i propozycji personelu. 

Rys. 1. Rola klienta w modelu doskonalenia jakości usług 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przy podjęciu jakichkolwiek decyzji należy pamiętać, że żadne działania 

doskonalące nie mają sensu bez klienta. Zadowolenie klienta decyduje o sukce-

sie każdego przedsięwzięcia. Ukierunkowanie biura turystycznego na spełnienie 

życzeń klientów jest szczególnie istotne, ponieważ to klient opłaca wynagro-

dzenie każdego pracownika. 
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Rys. 2. Zależność pomiędzy doskonaleniem usługi, satysfakcją klienta a zyskami  

finansowymi biura turystycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

6. Decyzje konsumenckie a konkurencyjność biura podróży  

Uwzględniając zmiany, w obliczu których znajdują się obecnie biura po-

dróży, należy zauważyć, że wskazane jest określenie tych składników potencja-

łu konkurencyjności, które mają wpływ na decyzje nabywcze konsumentów, 

a do których należą: jakość, promocja sprzedaży, obsługa klienta, cena, zróżni-

cowanie oferty, sieć sprzedaży, nowości, specjalizacja oferty, warunki płatno-

ści, przyjazny zdrowiu i środowisku produkt
7
. Zmieniające się preferencje tury-

stów dotyczące zarówno usługi, jak i sposobów jej zakupu stawiają przed biu-

rami podróży wymóg stałego modernizowania oferty oraz wykorzystywania 

nowych, często zaawansowanych technologicznie kanałów dystrybucji. Nasila-

jąca się konkurencja oraz wzrost samodzielności turystów sprawiają, że wzra-

stają wymagania wobec biur podróży w zakresie jakości usług. Konieczność 

dostosowania usługi do określonych oczekiwań turystów, a także uwzględnienia 

                                                      
7 I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 174. 
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zmian zachodzących na rynku stawiają wysokie wymagania wobec osób zarzą-

dzających biurami podróży. O konkurencyjności biur podróży decydują nie 

tylko zasoby, ale i procesy związane z innowacyjnością, jakością i kompeten-

cjami kierowniczymi. Zatem procesy i zasoby, jakimi dysponuje biuro tury-

styczne, stanowiąc potencjał konkurencyjności, wpływają na decyzje nabywcze 

klientów biur turystycznych. 

Uwagi końcowe 

Biura podróży chcąc sprostać konkurencji i stale rosnącym wymaganiom 

klientów, muszą nieustannie podnosić standard swoich usług. Nawet pojedyn-

cze przypadki świadczenia obsługi niższej jakości są sygnałem ostrzegawczym. 

Należy pamiętać, że większość elementów składowych procesu obsługi klienta 

ma charakter cech krytycznych. Oznacza to, że każde odchylenie będzie powo-

dowało szereg negatywnych reakcji klienta, takich jak: odrzucenie oferty czy 

nawet biura świadczącego usługę. 

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF TRAVEL 

AGENCIES SERVICES AFFECTING CUSTOMERS 

PURCHASING DECISION 

Summary 

Travel agencies in their trying to beat the competition and meet growing expecta-

tions of their customers have to continually raise the standard of their services. Even 

few cases of lower-quality service might be the warning signal. Please note that most 

steps in customer service process is critical. This means that any deviation might cause 

negative customer reaction, and in consequence lead to rejection of the offer, or even 

worse – the travel agency providing the service. 

Translated by Krzysztof Laszczyk 
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CHARAKTERYSTYKA POPYTU W ZAKRESIE 

WYBRANYCH FORM WODNEJ TURYSTYKI 

PRZYGODOWEJ 

Wprowadzenie 

Ludzie poszukują coraz większych wyzwań, bowiem z jednej strony osią-

gnęli już bardzo wiele, a z drugiej – postęp techniczny i technologiczny stwa-

rzają kolejne możliwości. Obszarem, który daje szansę zaspokajania potrzeb 

eksploracji otoczenia i siebie samego jest turystyka przygodowa. W polskiej 

literaturze znaleźć można relatywnie niewiele pozycji poświęconych problema-

tyce turystyki przygodowej, co stało się przesłanką do podjęcia tego tematu 

w niniejszym opracowaniu. Kolejnym powodem zajęcia się omawianą proble-

matyką jest konieczność permanentnego badania popytu turystycznego, zwłasz-

cza jego wąskich, specyficznych form. Na konkurencyjnym turystycznym rynku 

tylko innowacyjne produkty dostosowane do danego segmentu, a czasem wręcz 

niszy, mają szansę odniesienia sukcesu.  

1. Cel artykułu oraz stosowane metody badawcze 

Cele artykułu są dwojakiego rodzaju: 

1. W warstwie teoretycznej: uporządkowanie sfery terminologicznej związa-

nej z turystyką przygodową oraz przeprowadzenie jej klasyfikacji. 
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2. W warstwie empirycznej: określenie profilu społeczno-demograficznego 

turysty w zakresie wodnej turystyki przygodowej, badanie motywacji jej 

uprawiania i weryfikacja modelu Travel Career Ladder P. Pearce‟a 

i L. Caltabiano
1
 – odpowiedź na pytanie: czy wraz ze zdobywaniem do-

świadczenia w zakresie podróży motywacje turystów ulegają modyfikacji. 

Dla osiągnięcia pierwszego celu dokonano przeglądu literatury, zwłaszcza 

anglojęzycznej. Natomiast dla realizacji drugiego założenia przeprowadzono 

badania ankietowe w ośrodkach oferujących produkty z zakresu turystyki przy-

godowej. Zdecydowano się prowadzić badania wśród wybranych operatorów 

afrykańskich, gdyż Afryka to jeden z rejonów świata, który uwarunkowania 

przyrodnicze predestynują do oferowania produktów z zakresu turystyki przy-

godowej. Co więcej – naturalna dzikość i brak infrastruktury pogłębiają silne 

doznania klientów.  

2. Turystyka przygodowa – kwestie teoretyczne i terminologiczne 

Turystykę przygodową definiuje się różnorodnie, jednak żadne z określeń 

nie znalazło jeszcze powszechnej akceptacji.  

W ujęciu mikro, a więc z perspektywy danej jednostki, turystyką przygo-

dową będzie to, co ona osobiście uważa za posiadające charakter przygody. 

Wyraźnie zaznacza się więc tu ogromny subiektywizm podejścia – to, co dla 

jednych jest standardem, dla innych może być przygodą w zależności od wcze-

śniejszych doświadczeń, umiejętności, cech osobniczych. Nawet ocena rzeczy-

wistości dokonana przez tę samą osobę, ale w różnym okresie jej życia, bywa 

różna.  

Podstawą definiens jest słowo „przygodowa”. Zgodnie ze słownikiem 

przygoda oznacza: niezwykłe zdarzenie spotykające kogoś, odbiegające od zwy-

kłego trybu życia tej osoby
2
. Podkreślone są tu więc następujące kwestie: musi 

być zdarzenie (a więc aspekt aktywności), w dodatku niezwykłe (element rzad-

kości). W innych źródłach nacisk kładziony jest ponadto na: fakt zaskocze-

                                                      
1 Por. P.L. Pearce, M.L. Caltabiano, Inferring travel motivation from travellers experiences, 

„Journal of Travel Research” 1983, nr. 22(29). 

2 www.sjp.pwn.pl, 11.11.2011. 
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nia/nieznanego, a więc nowości, nieprzewidywalności, ekscytacji, wyzwania, 

ryzyka
3
. 

Już sama kategoria turystyki obejmuje szerokie spektrum składowych, co 

prowadzi do przekonania, że pojęcie turystyki przygodowej jest szczególnie 

różnorodnie rozumiane. Produkt turystyczny posiada w tym przypadku bogaty 

rdzeń, a produkt rzeczywisty przybiera zróżnicowane formy. Nic więc dziwne-

go, że definicje turystyki przygodowej są zdywersyfikowane.  

Według Canadian Tourism Commision turystyka przygodowa jest związa-

na z większym lub mniejszym poziomem aktywności. Stanowi więc wypoczy-

nek czynny na wolnym powietrzu, który odbywa się w niezwykłym, egzotycznym, 

odległym bądź dzikim terenie
4
. S.J. Page i R.K. Dowling definiują ją jako tury-

stykę nastawioną na aktywność w środowisku przyrodniczym
5
. Autorzy ci pod-

kreślają, że opiera się ona na kontakcie z przyrodą, wiąże się z wyzwaniami 

fizycznymi, ale zawiera w sobie też elementy edukacyjne. W pracy J. Swarbro-

oke i innych współautorów zamieszczono zestaw cech turystyki przygodowej, 

który powtarza się w rozważaniach wielu autorów
6
. Oprócz tych już wcześniej 

wymienianych należy do nich zaliczyć: niepewność wyniku, spodziewaną na-

grodę, oddziaływanie stymulujące i podniecające, ucieczkę, eksplorację i od-

krywanie, przeciwstawne emocje. 

Istnieje kilka klasyfikacji turystyki przygodowej, a jedną z pierwszych za-

proponował w 1990 roku D.R. Christiansen
7
. Na podstawie poziomu ryzyka 

wyróżnia on turystykę przygodową „twardą” (ang. hard adventureactivities) 

i „miękką” (ang. softadventureactivities), co nawiązuje do ogólnego dualnego 

ujmowania turystyki jako soft i hard. Inny, równie znany jest podział zapropo-

nowany przez S.J. Page i R.K. Dowlinga, którzy rozróżnili:  

– turystykę małej skali z wieloma elementami ekoturystyki (np. obserwa-

cja ptaków, nurkowanie); 

                                                      
3 Por. np. Oxford Dictionary, Webster Dictionary. 

4 D.A. Fennell, Ecotourism. An introduction, Routledge, London & New York 2000, s. 51. 

5
 S.J. Page, R.K. Dowling, Ecotourism, Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow 

2002, s. 48. 

6
 J. Swarbrooke, C. Beard, S. Leckie, G. Pomfret, Adventure Tourism. The new frontier. 

Butterworth, Heinemann, Oxford 2003, s. 9; S. Priest, M. Gass, Effective Leadership in Adventure 
Programming, „Human Kinetics” 2005, nr 1. 

7 D.A. Fennell, Ecotourism…, s. 55.  
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–  turystykę średniej skali o orientacji sportowej (np. kajakarstwo, ra-

fting); 

–  turystykę dużej skali przejawiającą cechy turystyki masowej (np. safa-

ri)
8
. 

W kilku klasyfikacjach podstawowym kryterium jest środowisko, w któ-

rym uprawia się turystykę przygodową. Zazwyczaj dzieli się ją wówczas na: 

powietrzną, lądową i wodną, z dalszym wydzieleniem konkretnych jej form
9
. 

R. Buckley w swej książce zatytułowanej Adventure Tourism Management 

w obrębie turystyki morskiej wyróżnia cztery podstawowe typy
10

:  

1) grupa pierwsza – podstawową atrakcją jest oglądanie określonego ga-

tunku stworzeń, wśród których można wymienić: wieloryby, delfiny, 

rekiny, manty, foki czy ptaki morskie; 

2) grupa druga – podstawową atrakcją jest oglądanie określonej scenerii 

nad lub pod wodą (np. gór lodowych czy raf koralowych); 

3) grupa trzecia – czynny udział w aktywności, który wymaga umiejętno-

ści i ewentualnie certyfikatów (np. kajakarstwo morskie, żeglarstwo); 

4) grupa czwarta – także aktywny udział klientów, ale główną atrakcją są 

tu krótkotrwałe, silne wrażenia. W niektórych przypadkach turysta sam 

wykonuje czynność, w innych jest pasażerem. 

Przedstawiony powyżej podział nie jest bardzo ostry i jednoznaczny, rów-

nież zdaniem autora.  

Reasumując dotychczasowe rozważania, za wodną turystykę przygodową 

można uznać wyjazd, którego celem (lub jednym z celów) jest przeżycie 

w wodzie lub na jej powierzchni czegoś niezwykłego, ekscytującego, zawiera-

jącego dla danej jednostki element ryzyka. Można ją podzielić ze względu na 

akwen na: morską i lądową; w obrębie tej drugiej można jeszcze rozróżnić: 

turystykę rzeczną i uprawianą w jeziorach. W każdej z nich należy wyodrębnić 

formy:  

                                                      
8
 S.J. Page, R.K. Dowling, Ecotouris, Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow 

2002, s. 11–12. 

9
 Taki podział zaproponowali T.A. Bentley i S.J. Page, w: T.A. Bentley, S.J. Page, The cost 

of adventure tourism accidents to the New Zealand tourism industry, „Annals of Tourism Re-
search” 2001, nr 28, 3oraz S.J. Page, R.K. Dowling, op. cit., s. 13. 

10 R. Buckley, Adventure Tourism Management, Elsevier, Oxford 2010, s. 162. 
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1) polegające na oglądaniu wybranych elementów środowiska przyrodni-

czego bez indywidualnego aktywnego udziału i bez posiadania kwalifi-

kacji;  

2) polegające na fizycznej aktywności w środowisku wodnym (na po-

wierzchni lub pod wodą), które mogą być:  

a. kierowane/nadzorowane przez przewodnika/instruktora, 

b. realizowane samodzielnie, co wymaga posiadania kwalifika-

cji/uprawnień i doświadczenia.  

3. Wybrane formy wodnej turystyki przygodowej 

Ze względu na ograniczoną objętość referatu omówiono tylko wybrane 

formy, w zakresie których były prowadzone badania. 

3.1.  Oglądanie rekinów wielorybich (snorkeling) 

Rekiny wielorybie są największymi przedstawicielami swego gatunku, 

a równocześnie to roślinożercy, co zwiększa bezpieczeństwo oglądania ich 

z bliska. Czynnikiem przyciągającym chętnych jest niezwykłe piękno tych ryb 

mających błękitną skórę w białe, nieregularne, misterne wzory. Gdy znajdują 

się one na niewielkiej głębokości – co umożliwia obserwację z powierzchni 

– dochodzące promienie słońca, podświetlając wzory na skórze ryb, eksponują 

ich urok. Rekiny wielorybie spotkać w wielu miejscach na świecie, a jednym 

z najbardziej znanych jest rafa Ningaloo w zachodniej Australii
11

. Spotyka się je 

także w Oceanie Indyjskim, np. u wybrzeży Mozambiku. 

Ze względu na to, że przebywają one na relatywnie niewielkiej głębokości, 

najczęstszą formą ich oglądania jest pływanie nad nimi w masce i z rurką do 

oddychania, czyli snorkelowanie. Zazwyczaj łodzie z chętnymi krążą w okolicy, 

szukając miejsc, w których rekiny się pojawiają. Ponieważ rekiny się nie wynu-

rzają, trudno je dostrzec. Niektórzy operatorzy korzystają z usług małych samo-

lotów, które przed porą wypłynięcia łódek starają się zlokalizować rekiny wie-

lorybie, co podnosi cenę snorkelingu. Doświadczeni organizatorzy takich wy-

praw stawiają na łodziach specjalne wysokie krzesła bądź wypatrują rekinów 

                                                      
11 C. Cater, E. Cater, Marine Ecotourism: between the Devil and the Deep Blue Sea, CAB 

International, Oxford 2007, s. 17. 
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z dziobu. W momencie gdy rekin zostanie zauważony podpływa się relatywnie 

blisko (są specjalne przepisy określające dystans) i klienci wskakują do wody, 

by nad nimi pływać. W niektórych częściach świata dozwolone jest nurkowanie 

koło tych ryb ze sprzętem nurkowym, w innych nie, jak na przykład na wspo-

mnianej rafie Ningaloo. Tak więc snorkelowanie nad rekinami wielorybimi jest 

formą aktywności, która nie niesie ze sobą dużego ryzyka i nie wymaga posia-

dania kwalifikacji.  

3.2.  Nurkowanie w klatce w celu oglądania rekinów (cage diving) 

W przypadku cage divingu obiektami obserwacji są rekiny – żarłacze bia-

łe. Gatunek ten postrzegany jest jako stanowiący zagrożenie dla człowieka 

przede wszystkim z uwagi na przypadki ataków na ludzi, do których dochodziło 

w różnych rejonach świata. Część z tych zdarzeń zakończyła się śmiercią lub 

poważnym poranieniem ofiary. Oglądanie żarłaczy białych odbywa się zatem ze 

specjalnych łodzi, częściowo z ich pokładu, a częściowo z klatki, która jest 

spuszczana z rufy łodzi do wody. Uczestnicy używają wyłącznie rurek do snor-

kelingu lub powietrze podawane jest im poprzez specjalne rurki z powierzchni. 

Klatka nie jest zanurzana głęboko, jej górna część wystaje 20 cm nad wodę, 

więc można swobodnie oddychać. 

Należy podkreślić, że od uczestników – wbrew nazwie – nie są wymagane 

uprawnienia nurkowe. Do klatki, w zależności od jej rozmiarów, wchodzi od 

jednej do kilkunastu osób. Rekiny często wabione są poprzez wylewanie z łodzi 

zwierzęcej krwi i odpadów z ryb. 

Pewną formą komplementarną w stosunku do cage divingu jest tzw. brea-

ching – czyli obserwacja polowania rekinów na foki. Jest to niezwykłe widowi-

sko, najczęściej organizuje się je o świcie, bo to typowa pora ataków rekinów. 

Przy próbach chwycenia ofiary potrafią one wyskakiwać wysoko nad po-

wierzchnię wody (nawet do 2 m).  

W RPA rejonami, gdzie oferuje się cage diving na południu są okolice 

Kapsztadu (False Bay i Gansbay) oraz Mosselbay, w Australii zaś Port Lincoln. 

Popyt w zakresie cage divingu generowany jest przez ludzi, którzy nie mu-

szą posiadać żadnych kwalifikacji sportowych. 

3.3.  Rafting 

Rafting jest formą wodnej turystyki przygodowej, ale o niemorskim cha-

rakterze, realizuje się go bowiem na górskich rzekach. Warunkiem koniecznym 
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jest bystry nurt rzeki i występujące progi skalne. W zależności od wysokości 

progów i szybkości nurtu określa się stopień trudności (od 1 do 6). Do jednych 

z najtrudniejszych należy raft na Białym Nilu w Ugandzie i na rzece Zambezi 

w Zambii.  

Do spływu używa się specjalnych kilkuosobowych pontonów. W każdym 

z nich oprócz uczestników znajduje się jeden sternik, a wszyscy ubrani są 

w kamizelki ratunkowe i kaski. Udział w rafcie nie wymaga posiadania kwalifi-

kacji ani uprawnień. Wyższy stopień trudności wiąże się z większym prawdo-

podobieństwem wywracania raftu (w trakcie wyżej wymienionych najtrudniej-

szych raftów niemożliwe wręcz jest ich uniknięcie), stąd konieczna jest ogólna 

sprawność i brak lęku przed wodą. 

Można wymienić jeszcze wiele form wodnej turystyki przygodowej, takich 

jak: nurkowanie
12

, oglądanie wielorybów z łodzi i w nieco trudniejszej formie – 

z kajaków, oglądanie wybrzeży oceanów i wysp z kajaków, wyprawy polarne 

(na statkach), różne formy surfingu (windsurfing, kitesurfing, czartery surfin-

gowe), żeglarstwo, przejażdżki różnego rodzaju łodziami motorowymi, wypra-

wy wędkarskie, wyprawy w łodziach podwodnych
13

.  

3.4.  Metodyka badań 

W celu zbadania motywacji uprawiania turystyki przygodowej i określenia 

profilu turysty przygodowego w zakresie turystyki wodnej oraz zweryfikowania 

modelu Travel Career Ladder P. Pearce‟a i L. Caltabiano przeprowadzono ba-

dania ankietowe strony podażowej. Jako rejon badania wybrano kraje afrykań-

skie. Przygotowano kwestionariusz ankiety w języku angielskim i rozesłano do 

wybranych operatorów. Jako obszary badawcze przyjęto: oglądanie rekinów 

wielorybich, nurkowanie w klatce z rekinami żarłaczami i rafting. 

Przy tworzeniu kwestionariusza dotyczącego motywacji posiłkowano się 

opublikowanymi wynikami badań z zakresu tej problematyki
14

. Kwestionariusz 

                                                      
12 Szerzej na ten temat: J. Berbeka, Współzależność nurkowania i turystyki wyjazdowej, 

w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, 
Z. Mroczyński, WSTiH, Gdańsk 2008, s. 457–458. 

13 R. Buckley, Adventure Tourism Management…, s. 139–214. 

14 Por. I. Patterson, R. Pan, The Motivations of Baby Boomers to Participate in Adventure 

Tourism and the Implications for Adventure Tour Providers, „Annals Of Leisure Research” 2007, 

nr 1 oraz D. Morgan, K. Moore, R. Mansell, Adventure tourists on water: Linking expectations, 

affect, achievement and enjoyment to the sports tourism adventure, „Journal of Sport Tourism” 

2005, nr 10(1). 
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rozesłano drogą elektroniczną do operatorów we wrześniu 2011 roku; stopa 

zwrotu wyniosła 46%. 

W badaniach dotyczących oglądania rekinów wielorybich wzięły udział 

trzy bazy nurkowe organizujące snorkeling w Tofo w Mozambiku: Tofo Scuba, 

Diversity i Liquid Adventure. Jeśli chodzi o nurkowanie w klatce z rekinami 

żarłaczami, to odpowiedzi udzieliło sześciu operatorów: w imieniu Shark ad-

ventures odpowiedział Theunis Esterhuizen (właściciel), z ramienia Apex Shark 

Expeditions odpowiedziała Karyn Cooper (dyrektor), z African Shark Eco-

Charters – Karen (właścicielka), z Shark Diving Unlimited – Lara (pracownik), 

z Dive South Africa – Maryka Oosthuizen (pracownik), z White Shark Projects 

– Liz Botha (dyrektor). Odpowiedzi udzieliły też wszystkie bazy z Republiki 

Południowej Afryki z okolic Falsebay, Gansbai i Moselbay. Na temat raftu od-

powiedziały dwie firmy: Nile River Explorers z Ugandy (dyrektor Mark) oraz 

Zambezi Safari and Travel Co z Zambii (pracownik Delene Dempster). Należy 

podkreślić, że we wszystkich trzech kategoriach byli to najważniejsi operatorzy 

na danym rynku. 

4. Demograficzno-społeczny profil oraz motywacje uczestników 

wybranych form wodnej turystyki przygodowej w krajach 

afrykańskich 

4.1.  Oglądanie rekinów wielorybich 

Popyt w tym zakresie generują ludzie we wszystkich przedziałach wieko-

wych o w miarę zbliżonej strukturze płciowej, pochodzący z różnych krajów 

i kontynentów, o relatywnie wysokich dochodach. Najczęściej są to mieszkańcy 

miast. Nie mają oni dużego doświadczenia turystycznego. Ich motywacje są 

następujące: poszukiwanie rozrywki i poznawanie podwodnego świata.  

4.2.  Rafting 

W raftingu biorą udział w większości mężczyźni (60%). Wśród uczestni-

ków tej formy turystyki dominują ludzie młodzi – turyści z grup wiekowych 

18–25 i 26–35 lat stanowią po 40% zgłaszanego popytu; 10% uczestników to 

osoby w przedziale wiekowym 36–45 lat, a po 5% wynoszą zbiorowości 

w wieku 46–55 lat i powyżej 55. roku życia. Jeśli chodzi o narodowość, 50% 
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popytu na rafting na Białym Nilu i Zambezi generują mieszkańcy Ameryki 

Północnej – przede wszystkim Amerykanie, w mniejszym stopniu Kanadyjczy-

cy, 20% uczestników stanowią Australijczycy, 4% Azjaci i 2% mieszkańcy 

Afryki. Pozostałą cześć tworzą Europejczycy, wśród których dominują: Brytyj-

czycy (10%), Holendrzy i Hiszpanie (po 4%), mieszkańcy pozostałych krajów 

zachodnich (2%), turyści z Europy Wschodniej (około 4%). Są to ludzie, którzy 

przyjeżdżają do Afryki, by realizować różne cele o przygodowym charakterze, 

a rafting jest jednym z nich. Najczęściej uczestniczą oni w jednym rafcie
15

, ale 

pozostają w okolicy do 3 dni (korzystając z oferowanej przez organizatorów 

infrastruktury noclegowej). Osoby biorące udział w raftingu najczęściej przy-

jeżdżają w zorganizowanych grupach. Często są to grupy wolontariuszy robiące 

sobie odpoczynek w trakcie pobytu w Afryce
16

. Innym modelem jest indywidu-

alne podróżowanie po kontynencie i tacy pojedynczy uczestnicy również gene-

rują popyt na spływ raftem.  

Jeśli chodzi o motywacje to wyniki badań są następujące: na pierwszym 

miejscu znajduje się odkrywanie wodnego świata, na drugim – poszukiwanie 

wyzwań, na trzecim – ucieczka od codziennej rutyny, na czwartym – chęć do-

konania czegoś niezwykłego, a na piątym – poszukiwanie rozrywki i zabawy. 

Widoczna jest tendencja do motywów wyższego rzędu wraz ze wzrostem do-

świadczenia turystycznego jednostek, zgodna z modelem Travel Career Ledder 

Pearce‟a.  

4.3.  Nurkowanie w klatce  

W tej formie wodnej turystyki przygodowej w Republice Południowej 

Afryki uczestniczą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Dominacja pierwszej 

grupy jest nieznaczna – przeciętnie jest to około 55%. Jeśli chodzi o wiek 

uczestników, to opinie poszczególnych operatorów na ten temat są dość zróżni-

cowane. Zgodny jest jedynie pogląd, że niewielki jest tu udział ludzi starszych 

(ok. 3% stanowią osoby powyżej 56. roku życia) i młodych – (6% osób poniżej 

18. roku życia). Przedstawiciele niektórych bazy twierdzą, że w 50% popyt 

generują ludzie dojrzali (w wieku od 46 do 55 lat), a w 40% osoby w przedziale 

wiekowym 36–45 lat. Większość organizatorów deklaruje bardziej zdywersyfi-

                                                      
15 Mimo, że udział w następnym jest tańszy prawie o 50%. 

16 Szerzej na temat turystyki wolontariuszy: J. Berbeka, Turystyka wolontariuszy na świecie 

– istota i znaczenie, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 17, Szczecin 2011. 
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kowany rozkład wiekowy uczestników, jednakże i w tej kwestii zdania są roz-

bieżne. Niektóre bazy oceniają, że większość „śmiałków” to ludzie w średnim 

wieku (35% uczestników ma od 26 do 35 lat, a 30% stanowią osoby w wieku 

36–45 lat), ale inne wskazują, że są to ludzie młodzi (60% z nich ma 18–25 lat, 

zaś 17,5% należy do przedziału wiekowego 26–35 lat). Analizując powyższe 

informacje, należy stwierdzić, że w nurkowaniu z rekinami żarłaczami białymi 

biorą udział i ludzie młodzi, i dojrzali, a określanie średniej wieku nie ma w tym 

przypadku większego sensu. Rzadkością są natomiast osoby starsze i bardzo 

młode. Należy sądzić, że nie ma tu znaczenia metrykalny wiek uczestników, 

lecz subiektywne poczucie młodości i przekonanie o własnych możliwościach. 

Również w zakresie narodowości uczestników otrzymane w czasie bada-

nia informacje są zróżnicowanie. Niektóre bazy twierdzą, że 90% klientów po-

chodzi z Ameryki Północnej, po 2% stanowią Brytyjczycy i Australijczycy, 1% 

Niemcy, a reszta jest w miarę równomiernie podzielona między różne kraje 

i kontynenty. Natomiast większość pozostałych organizatorów wskazuje, że 

wśród uczestników cage divingu dominują Brytyjczycy, którzy generują  

– w zależności od operatora – od 28% do 40% popytu. Na drugim miejscu ope-

ratorzy ci zgodnie wymieniają Amerykanów (25–30%). Ocena odnośnie pozo-

stałych uczestników jest niejednoznaczna. Jedni mówią, że ma miejsce w miarę 

równomierny rozkład między osobami z różnych krajów, inni zaś podają dość 

szczegółowe estymacje, w świetle których: obywatele RPA stanowią 20%, 

Niemcy – 12%, Holendrzy i Skandynawowie po 6%, Australijczycy i Francuzi 

po 5%, Hiszpanie, Azjaci i mieszkańcy krajów Ameryki Południowej po 3%, 

Włosi – 2%, Portugalczycy, Austriacy i osoby z krajów Europy Wschodniej po 

1%, inni Afrykanie – 0,2%. 

Należy zauważyć, że w wypowiedziach właścicieli/zarządów firm, uzy-

skanych w trakcie dodatkowego wywiadu, dominowała opinia, że rynki doce-

lowe są silnie uzależnione od realizowanej strategii marketingowej.  

Operatorzy oceniają, że popyt ich klientów ukierunkowany jest głównie na 

nurkowanie w klatce, a w mniejszym stopniu na obserwację polowania rekinów 

(wspomniany breaching), co wynika z sezonowości tego ostatniego (tylko oko-

ło czterech miesięcy w roku – od maja do września). 

Odpowiedzi dotyczące celu przyjazdu do RPA są w miarę zgodne – jest to 

wachlarz celów, z których część związana jest z turystyką przygodową. Rów-

nież odwiedziny Kapsztadu i Mosselbay dokonywane są w związku z cage 
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divingiem, niemniej klienci kierują się także innymi pobudkami, nie tylko 

z zakresu turystyki przygodowej.  

W większości przypadków są to przyjazdy na jedno nurkowanie z rekina-

mi (opinie operatorów są w tej kwestii w miarę zgodne i mówią o około 80% 

turystów), pobyt kilku procent przyjeżdżających trwa do 3 dni, a kilku nawet 

ponad tydzień. Rekordziści spędzają w danej destynacji nawet około 3 tygodni. 

Jeśli chodzi o towarzystwo, z którym przyjeżdżają uczestnicy nurkowania 

z rekinami, to bywa ono równomiernie podzielone. Z opinii operatorów wynika, 

że 40% stanowią osoby przyjeżdżające z rodziną oraz z przyjaciółmi, pozostali 

zaś docierają w pojedynkę. Jednakże są bazy, których przedstawiciele uważają, 

że większość ich klientów podróżuje indywidualnie.  

Jeśli chodzi o motywacje klientów, to na pierwszym miejscu wymieniano: 

dążenie do zdobycia nagrody (o charakterze osobistym i zewnętrznym), poszu-

kiwanie rozrywki oraz chęć poznawania podwodnego środowiska. Na drugim 

i trzecim miejscu znalazły się zamiennie: chęć osiągnięcia czegoś i poszukiwa-

nie wyzwań. Jako czwarty czynnik motywacyjny wymieniano chęć poznawania 

podwodnego świata, natomiast na piątym miejscu była potrzeba pozna-

nia/sprawdzenia samego siebie oraz prywatne zainteresowania. Jako pozostałe 

czynniki motywacyjne operatorzy wymieniali: możliwość zrobienia niepowta-

rzalnych zdjęć, edukację, a także chęć zobaczenia żarłaczy białych w ich natu-

ralnym środowisku
17

. Odpowiedzi na temat motywacji powtarzały się u wszyst-

kich operatorów, wymieniane jedynie w nieco innej kolejności. Czynniki takie, 

jak: poszukiwanie ryzyka, ucieczka od codzienności czy realnego świata, po-

prawa kondycji psychofizycznej, nie były wymieniane w ogóle.  

Uzyskane rezultaty pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę, że wraz 

ze wzrostem doświadczeń turystycznych zmieniają się motywacje ludzi, prze-

chodząc od podstawowych (poszukiwanie rozrywki) do coraz bardziej wyszu-

kanych, psychologicznych (dążenie do uzyskania nagrody, o charakterze osobi-

stym i zewnętrznym, poszukiwanie wyzwań).  

Uwagi końcowe 

Produkty z zakresu wodnej turystyki przygodowej są drogie, co jest istotną 

determinantą popytu. Stać na nie osoby, które osiągnęły już określony poziom 

                                                      
17 Szacuje się, że na świecie jest ich tylko około 2 tys. 
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dochodu, ewentualnie młodzież dofinansowywaną przez zamożnych rodziców. 

Uczestnicy tej formy turystyki pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Dy-

stans nie ma w tym wypadku znaczenia (nie sprawdzają się więc modele grawi-

tacyjne
18

) – udział w danej formie jest podstawowym motywem wyjazdu 

i w sposób celowy wybiera się daną destynację. Uzyskane rezultaty badań do-

wodzą, że realizowana przez operatorów strategia wyboru poszczególnych ryn-

ków przynosi efekty w postaci dominacji klientów z danego kraju w ich bazie. 

Być może działa także marketing szeptany. 

Udział w określonej formie turystyki przygodowej jest zazwyczaj jednym 

z celów wyjazdu. Pozostałe mają w dużej mierze również charakter przygodo-

wy. Prowadzi to do ważnej dla danego regionu recepcyjnego konkluzji: turyści 

poszukują pakietu atrakcji. Oferowanie różnych produktów z zakresu turystyki 

przygodowej powinno zatem stwarzać efekt synergii i stanowić istotną prze-

słankę decyzyjną przy wyborze destynacji. 

Natomiast nie ma potrzeby pozycjonowania tych produktów ze względu na 

uwarunkowania demograficzne, gdyż oczekiwania uczestników są zbliżone 

mimo różnicy wieku i przynależności społecznej; wspólne przeżywanie jest 

czynnikiem niezwykle integrującym i uczestnicy akceptują swą różnorodność. 

Wyniki badań wskazują, że do ważnych motywów należą: chęć samo-

sprawdzenia, sprostanie wyzwaniu, ucieczka od szarej codzienności i rutyny, 

rozrywka, poznanie wodnego (podwodnego) świata. Można dostrzec też nastę-

pujący związek: im bardziej dany rodzaj turystyki przygodowej wymaga kwali-

fikacji/uprawnień, tym częściej jako główny motyw wymieniane są samo-

sprawdzenie i sprostanie wyzwaniom. Występuje także wprost proporcjonalna 

zależność między turystycznym doświadczeniem a bardziej wyrafinowanymi 

psychologicznie motywami, co potwierdza model TCL P. Pearce‟a i L. Calta-

biano. 

                                                      
18 Szerzej na ten temat: C.M. Hall, Tourism. Rethinking of Social Science of Mobility, Pear-

son Education Limited, Harlow 2005, s. 65–67. 
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CHARACTERISTICS OF THE DEMAND IN WATER 

ADVENTURE TOURISM – SELECTED ASPECTS 

Summary 

Aims of the paper are twofold: in the theoretical sphere –the clarification of termi-

nology and theclassification of adventure tourism and in cognitive and application do-

main: the identification of socio-demographic profile of water adventure tourist, the 

research of his motivation and a verification of Travel Career Ladder Model of 

P. Pearce and L. Caltabiano. 

Reaching the first goal has required in-depth review of Polish and English litera-

ture. For the purpose of the second aim the questionnaire surveys there were conducted 

at some African operators offering water adventure tourism products.  

Translated by Jadwiga Berbeka 
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RUCHU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

Ruch turystyczny jest zjawiskiem polegającym na przemieszczaniu się 

w przestrzeni (podróżowaniu) w różnych celach, pod wpływem czynników 

natury społecznej, ekonomicznej i psychologicznej wpływający na rozwój go-

spodarki turystycznej w regionie dzięki wykorzystaniu istniejącego zaplecza 

turystycznego. Może on funkcjonować dzięki istniejącym relacjom pomiędzy 

nabywcami a sprzedającymi, czyli dzięki istniejącemu rynkowi turystycznemu
1
. 

Rynek turystyczny może się rozwijać dzięki popytowi turystycznemu, 

który – zdaniem W. Hunzikera i K. Krapfa – jest „sumą dóbr turystycznych, 

usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć, przy określonym poziomie 

cen”
2
. J. Altkorn uważa, że można zgodzić się z tą definicją, pamiętając jednak, 

iż nabywanie owych dóbr polega jedynie na nabyciu prawa korzystania z nich, 

co różni usługę od produktów konsumpcyjnych. Popyt na usługi turystyczne 

podlega jednak tym samym prawom, co popyt na dobra konsumpcyjne, a mia-

                                                      
1 A. Nitkiewicz, Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej wo-

jewództwa śląskiego, Maszynopis pracy doktorskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 84. 

2 Za: J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 

s. 23. 
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nowicie uzależniony jest od ceny produktu i dochodów konsumentów. Jednak 

ze względu na charakterystyczne cechy produktu, którym w tym przypadku jest 

usługa, inaczej może reagować na pewne zachowania produktu na rynku. Jedną 

z cech popytu turystycznego będzie jego sezonowość, której przyczyną są zja-

wiska przyrodnicze powodujące, że sezony turystyczne będą się kształtowały 

odmiennie dla różnych regionów, a nawet miejscowości
3
. 

Tendencje i trendy występujące po stronie popytu turystycznego bardzo 

trafnie ujęto w koncepcji Hard & Soft Tourism. Wyraźnie przedstawiono w niej 

obraz turystyki najbliższej przyszłości, w której między innymi spada zaintere-

sowanie turystyką bierną na korzyść turystyki czynnej oraz poznawczej. Cechy 

przyszłej turystyki, określanej mianem Soft Tourism, świadczą o przemianie 

w systemie motywacyjnym przyszłych turystów. Odchodzenie od modelu tury-

styki masowej na korzyść turystyki łagodnej przynosi wiele możliwości kształ-

towania nowych produktów turystycznych, które staną się jednocześnie produk-

tami bardziej przyjaznymi zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i spo-

łeczno-kulturowego. Duże możliwości w tym zakresie stoją przed obszarami 

przyrodniczo cennymi. 

Popyt uzależniony jest od wielu czynników, które wywierają na niego zna-

czący wpływ. Tradycyjnie czynniki te dzieli się na: polityczne, ekonomiczne, 

społeczne, demograficzne, psychologiczne i inne. Światowa Organizacja Tury-

styczna (UNWTO) w połowie lat 70. XX wieku wydzieliła ponad 100 czynni-

ków wpływających na aktywność turystyczną. Współczesna literatura światowa 

do czynników wywierających wpływ na turystykę zalicza: czynniki ekonomicz-

ne, otoczenie, społeczeństwo, osobowość, państwo, podaż i media
4
.  

Popyt turystyczny można zatem określić jako sumę dóbr turystycznych, 

usług i towarów, prawa do korzystania, które turyści są skłonni nabyć
5
. Skłon-

ność nabycia danego produktu turystycznego jest podyktowana istniejącą po-

trzebą, którą można zrealizować, mając do wyboru określone miejsca czy atrak-

cje. O wyborze danego miejsca podróży decydują w dużej mierze walory tury-

                                                      
3 Tamże, s. 23–27. 

4 R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna 

w Warszawie, Warszawa 2004, s. 84, 86. 

5 A. Nitkiewicz-Jankowska: Koncepcja…, s. 87. 
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styczne, które znajdują się w sferze bezpośredniego zainteresowania turysty (ze 

względu na swoje znaczenie poznawcze, estetyczne, dydaktyczne czy inne)
6
.  

Specyficzne i bez wątpienia atrakcyjne walory turystyczne reprezentowane 

są przez parki narodowe, w których ruch turystyczny jest wynikiem zaintereso-

wania (nie tylko deklarowanego, ale realizowanego), a więc popytu na ich ofer-

tę turystyczną.  

W artykule postawiono trzy główne cele: 

1. Przedstawienie oferty turystycznej parków narodowych w Polsce ze 

szczególnym uwzględnieniem ich zagospodarowania turystycznego na 

przestrzeni lat 2004–2009. 

2. Określenie ruchu turystycznego (oraz wskaźników liczby turystów 

przypadających na 1 km szlaku turystycznego i na 1 ha parku) na prze-

strzeni lat 2004–2009. 

3. Określenie znajomości, motywów i oceny atrakcyjności parków naro-

dowych w Polsce w opinii respondentów. 

Dwa pierwsze cele osiągnięto dzięki kwerendzie bibliotecznej i analizie 

dostępnych materiałów, natomiast dla zrealizowania celu trzeciego przeprowa-

dzono badanie ankietowe na grupie 200 studentów. 

1. Parka narodowy – definicja, cel i nowe zadania 

Park narodowy jest jedną z dziesięciu form
7
 ochrony przyrody i obejmuje 

obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, wyróżniający się szczególnymi 

wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i eduka-

cyjnymi. W granicach parku ochronie podlega cała przyroda oraz istniejące tu 

walory krajobrazowe
8
.  

Wprowadzone do ustawy zmiany, które będą obowiązującymi od 

1.01.2012 r., z punktu widzenia możliwości turystycznego wykorzystywania są 

                                                      
6 A. Nitkiewicz-Jankowska: Turystyczne walory przyrodnicze strefy przygranicznej woje-

wództwa śląskiego, w: Acta Geographica Silesiana nr 6, WNoZ UŚ, Sosnowiec 2009, s. 53. 

7 Zob. A. Nitkiewicz-Jankowska, Park narodowy a rozwój turystyki w regionie, w: Poten-

cjał turystyczny, Zagadnienia Przestrzenne, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Zeszyty Na-

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Szczecin 2010, s. 351–361. 

8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880 

wraz z późniejszymi zmianami). 



514 Anna Nitkiewicz-Jankowska 

 

istotne, gdyż dają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez 

parki narodowe. Ustawa wskazuje na dokumenty normujące powyższą kwestię, 

a także przedstawia kilka innych istotnych zagadnień:  

– celem tworzenia parku narodowego jest: zachowanie różnorodności 

biologicznej, zasobów, tworów przyrody nieożywionej i walorów kra-

jobrazowych; przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników 

przyrody; odtworzenie zniekształconych siedlisk (przyrodniczych, ro-

ślin, zwierząt i grzybów); 

– zadania: prowadzenie działań ochronnych służących do realizacji ce-

lów tworzenia; udostępnianie
9
 na zasadach określonych w planie ochro-

ny lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku; pro-

wadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą; mogą wykony-

wać działalność gospodarczą na zasadach określonych w Ustawie z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przepis wchodzi 

w życie z dn. 1.01.2012 r.); 

– obszar parku narodowego może być udostępniony w sposób, który nie 

wpłynie negatywnie na przyrodę (przepis wchodzi w życie z dn. 

1.01.2012 r.)
10

; 

– park narodowy jest osobą prawną w rozumieniu Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (przepis wchodzi w życie 

w dn. 1.01.2012 r.)
11

. 

Jednym z aktów wykonawczych do ustawy jest Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodowych lub niektó-

rych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Za wstęp pobierane są 

opłaty w: Biebrzańskim PN, PN „Bory Tucholskie”, Bieszczadzkim PN, Kar-

konoskim PN, Narwiańskim PN, Tatrzańskim PN, Wielkopolskim PN, Wigier-

skim PN, a także na wybranych szlakach w: Babiogórskim PN, Białowieskim 

PN, Drawieńskim PN, Gorczańskim PN, PN Gór Stołowych, Pienińskim PN, 

                                                      
9 Udostępnianie – umożliwianie korzystania w celach naukowych, edukacyjnych, tury-

stycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobko-
wych (przepis wchodzi w życie z dn. 1.01.2012 r.) 

10 Wcześniej obszar parku narodowego udostępniany był w celach: naukowych, edukacyj-

nych kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie nega-

tywnie na przyrodę. 

11 Art. 5 pkt. 22, art. 8, 8a, 8b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

(DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880 wraz z późniejszymi zmianami). 
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Poleskim PN, Magurskim PN, Roztoczańskim PN, Słowińskim PN, Święto-

krzyskim PN, PN „Ujście warty”, Wolińskim PN
12

. 

Uwarunkowania prawne bardzo wyraźnie wskazują na kierunek oraz za-

kres możliwości turystycznego wykorzystania tej obszarowej formy ochrony, 

która cieszy się zainteresowaniem w ramach turystyki krajoznawczej, wypo-

czynkowej i specjalistycznej. 

2. Walory turystyczne, zagospodarowanie i działalność parków 

narodowych w Polsce w latach 2004–2009 

Parki narodowe ze względu na zróżnicowane warunki fizycznogeograficz-

ne obejmują ochroną walory nadmorskie, pojezierne, nizinne, wyżynne i gór-

skie, a także obszary podmiejskie. Ranga wartości przyrodniczych i kulturo-

wych, dzięki którym obszary te stały się prawnie chronione, pozwoliła również 

na objęcie wybranych parków narodowych międzynarodową ochroną prawną 

(tabela1). Walory parków pozwalają na uprawianie różnych rodzajów turystyki, 

co stanowi o istotnym ich znaczeniu w ofercie turystycznej regionu, w którym 

występują. 

Jednym z celów i zadań parków narodowych jest ich udostępnianie tury-

styczne i rekreacyjne, które jest możliwe dzięki istniejącemu zagospodarowa-

niu. Wszystkie formy zagospodarowania, za wyjątkiem szlaków turystycznych, 

schronów przeciwdeszczowych i ścieżek dydaktycznych, w latach 2004–2009 

uległy zmniejszeniu. Istotny jest fakt, że prowadzona działalność dydaktyczna 

wykorzystująca istniejące ścieżki dydaktyczne oraz muzea, a także zajęcia 

w obiektach na terenie parków skupia coraz większą rzeszę zainteresowanych 

(od roku 2004 odnotowano wzrost o ponad 42%), pomimo zmniejszenia liczby 

imprez dydaktycznych (tabela 2). 

                                                      
12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie parków narodo-

wych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (DzU z 2005 r. nr 91, poz. 
765). 
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Tabela 1 

Charakterystyka parków narodowych w Polsce (stan na 2009 r.) 

Park narodowy 

(ochrona międzyna-

rodowa) 

Rok  

utworze-

nia 

Powierzchnia  

w ha 
 

Rodzaj parku ze względu na walory  

fizyczno-geograficzne  ogółem 
w tym 

lasów 

Babiogórski (RB)  1954 3390,5 3232,3 wysokogórski 

Białowieski (RB) 

(UNESCO) 

1947 

(1932)b 10517,3 9974,0 chroniący naturalne nizinne ekosystemy leśne 

Biebrzański (KR) 1993 59223,0 15682,9 nizinny 

Bieszczadzki (RB) 1973 29195,1 24719,1 
górskie Karpat Wschodnich, chroniące  

połoniny i naturalne ekosystemy leśne 

Bory Tucholskie 1996 4613,0 3935,7 pojezierzy 

Drawieński 1990 11342,0 9548,0 pojezierzy 

Gorczański 1981 7030,8 6591,5 górski, chroniący naturalne ekosystemy leśne 

Gór Stołowych 1993 6340,4 5778,2 
górski, ważny ze względu na struktury  

geolog. i krajobrazy górskie 

Kampinoski 1959 38548,5 28258,8 podmiejski 

Karkonoski (RB) 

(KR - część) 
1959 5580,5 4021,8 wysokogórski 

Magurski 1995 19437,9 18571,7 górski, chroniący naturalne ekosystemy leśne 

Narwiański (KR) 1996 7350,0 93,0 nizinny 

Ojcowski 1956 2145,7 1528,7 podmiejski 

Pieniński 
1954 

(1932)c 2346,2 1665,2 
górski, ważny ze względu na struktury  

geologiczne i krajobrazy górskie 

Poleski (KR) 1990 9764,4 4784,8 pojezierzy 

Roztoczański 1974 8482,8 8101,3 chroniący naturalne wyżynne ekosystemy 

Słowiński (RB) 

(KR) 
1967 21572,9d 6181,5 nadmorski 

Świętokrzyski 1950 7626,4 7221,7 chroniący naturalne wyżynne ekosystemy 

Tatrzański (RB) 
1954 

(1974)a 21197,3 16290,0 wysokogórski 

Ujście Warty 2001 8074,0 81,7 nizinny 

Wielkopolski 1957 7583,9 4729,8 podmiejski 

Wigierski  

(KR – część) 
1989 14987,5 9410,7 pojezierzy 

Woliński 1960 8133,1 4641,9 nadmorski 
a
 – jednostka lasów państwowych „Park Tatrzański”, 

b
 – leśnictwo „Park Narodowy 

w Białowieży”, 
c
 – jednostka lasów państwowych „Park Narodowy w Pieni-

nach”, 
d
 – bez wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego (11171ha); RB – rezer-

wat biosfery, KR – konwencja ramsarska, obiekt światowego dziedzictwa 

UNESCO 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska 2010, Informacje 

i opracowania statystyczne, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, 

Warszawa 2010, s. 282; A. Nitkiewicz-Jankowska…, s. 356–258. 
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Tabela 2 

Zagospodarowanie turystyczne i działalność dydaktyczna w parkach narodowych 

w latach 2004–2009 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Schroniska 39 30 30 30 29 29 

Domy wczasowe 18 20 20 17 17 4 

Kempingi, biwaki 66 66 49 45 48 45 

Schrony przeciwdeszczowe 231 235 210 222 266 275 

Nartostrady w km 66,3 63,6 47,2 38,1 30,1 29,1 

Kolejki linowe 11 11 10 10 10 10 

Wyciągi 20 20 14 13 14 14 

Trasy wyczynowe 6 6 6 9 6 6 

Długość szlaków turystycznych 

w km 
2651,7 2941,5 3016,9 3243,1 3084,3 3326,2 

Liczba ścieżek dydaktycznych 107 111 119 129 132 137 

Liczba osób zwiedzających  

muzeum 
779479 834378 853411 960319 910147 1108681 

Liczba imprez dydaktycznych 3924 3889 2798 4385 3032 3059 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska 2005, Informacje 

i opracowania statystyczne, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, 

Warszawa 2005, s. 272, 273; Ochrona środowiska 2006, Informacje i opraco-

wania statystyczne, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa 

2006, s. 271, 272; Ochrona środowiska 2007, Informacje i opracowania staty-

styczne, Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa 2007, 

s. 292, 293; Ochrona środowiska 2008, Informacje i opracowania statystyczne, 

Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa 2008, s. 290; 

Ochrona środowiska 2009, Informacje i opracowania statystyczne, Departa-

ment Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa 2009, s. 288, 291; Ochrona 

środowiska 2010…, s. 284, 287. 

Zatem można pokusić się o stwierdzenie, iż popyt na taką formę usług 

każdego roku w tym okresie wrastał. Nie bez znaczenia pozostaje tu rola tury-

styki szkolnej, która w swoich programach ma za zadanie realizowanie elemen-

tów edukacji proekologicznej i krajoznawczej. 



518 Anna Nitkiewicz-Jankowska 

 

3. Ruch turystyczny  

Ruch turystyczny w parkach narodowych możliwy jest tylko w obrębie 

wyznaczonych szlaków turystycznych, których długość w poszczególnych par-

kach na przestrzeni ostatnich sześciu lat ulegała niewielkim zmianom, które 

w większości polegały na wzroście ich długości. Najwięcej istniejących szla-

ków w 2009 r oku przypada na Biebrzański PN (15,1% ogółu), Kampinoski PN 

(11,5%) oraz Tatrzański PN (8,8%). Najmniejsza długość szlaków występuje 

w PN „Ujście Warty” (0,4%), Pienińskim PN (1,1%) oraz Ojcowskim PN 

(1,3%) (tabela 3). 

Analizując wielkość ruchu turystycznego w latach 2004–2009, można 

stwierdzić, że naprzemianlegle pojawiają się tendencje wzrostowe i spadkowe. 

Rozpatrując tak krótki okres badawczy, nie można oczywiście wyznaczyć jed-

noznacznie istniejącego trendu. Biorąc pod uwagę przedstawiony okres sześciu 

lat, można zauważyć, że w roku 2009 odnotowano największą liczbę turystów 

odwiedzających parki narodowe. Do parków, które cieszyły się w 2009 roku 

największym zainteresowaniem, należą: Tatrzański PN (19,6%), Kampinoski 

PN (17,9%) oraz Woliński PN (13,4%). Najmniejsza liczba turystów w tymże 

roku pojawiła się w: Narwiańskim PN (0,1%), PN Ujście Warty (0,18%) oraz 

Drawieńskim PN (0,21%) (tabela 3). 

Parki narodowe posiadają różną powierzchnię (tabela 1), która nie jest 

w całości przeznaczona do penetracji turystycznej. Biorąc jednak pod uwagę 

wskaźnik przedstawiający liczbę turystów przypadających na 1 ha parku, należy 

stwierdzić, że najwyższe jego wartości odnotowano w: Karkonoskim PN (358 

osób/1 ha), Pienińskim PN (357 osób/1 ha) oraz Wielkopolskim PN (158 

osób/1 ha). Wskaźnik ten jest najwyższy dla tych trzech parków w całym anali-

zowanym okresie. Najmniej turystów na 1 ha przypada zaś w takich parkach 

narodowych, jak: Biebrzański 0,7, Narwiański 1,0 oraz Bieszczadzki 1,2. 

Wskaźnik ten dla analizy atrakcyjności turystycznej danego obszaru nie jest 

jedynym, a może nawet nie najważniejszym (tabela 4).  
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Tabela 3 

Długość szlaków turystycznych i liczba odwiedzających turystów w latach 2004–2009 

Park narodo-

wy 

Długość szlaków turystycznych (km) Liczba odwiedzających turystów (tys.) 

2004 2006 2008 2009 2004 2006 2008 2009 

Babiogórski 53,0 53,0 53,0 53,0 70,0 81,0 52,0 66,7 

Białowieski 38,5 38,5 38,5 44,0 220,0 240,0 82,3 190,0 

Biebrzański 431,8 460,4 483,1 473,5 33,3 31,3 32,0 39,0 

Bieszczadzki 206,0 271,0 245,0 245,0 215,0 273,0 273,0 350,0 

Bory Tuchol-

skie 
108,5 108,5 75,0 75,0 20,0 60,0 60,0 60,0 

Drawieński 77,0 88,0 101,0 160,0 11,3 15,0 23,0 23,6 

Gorczański 66,5 105,1 105,1 155,3 50,0 50,0 60,0 70,0 

Gór Stoło-

wych 
161,8 168,0 175,1 107,3 349,0 302,0 354,0 366,0 

Kampinoski 360,0 360,0 360,0 360,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Karkonoski 117,6 117,6 117,6 117,6 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Magurski 85,0 85,0 85,0 85,0 58,0 50,0 50,0 50,0 

Narwiański 0,6 45,0 58,0 55,0 4,9 5,0 8,6 11,0 

Ojcowski 23,0 23,0 40,7 39,7 350,0 400,0 400,0 400,0 

Pieniński 34,7 34,7 35,2 35,2 700,0 763,0 756,0 838,0 

Poleski 35,0 35,0 67,5 75,5 14,7 16,5 15,4 24,6 

Roztoczański 60,3 60,3 61,1 61,1 80,0 100,0 120,0 100,0 

Słowiński 144,3 144,3 144,3 144,3 182,2 365,0 275,4 386,4 

Świętokrzyski 41,0 41,0 41,0 41,0 195,0 204,0 210,5 183,0 

Tatrzański 245,0 275,0 275,0 275,0 2662,0 2678,5 2078,7 2195,0 

Ujście Warty 12,6 12,6 12,6 13,2 20,0 18,0 20,0 20,0 

Wielkopolski 87,5 215,0 215,0 215,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Wigierski 218,0 228,9 245,4 245,4 100,0 120,0 120,0 120,0 

Woliński 44,0 47,0 50,1 50,1 1400,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Ogółem  2651,7 3016,9 3084,3 3126,2 10435,4 11472,3 10690,9 11193,3 

trzy najwyższe wartości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska 2005…, s. 272; Ochro-

na środowiska 2006…, s. 271; Ochrona środowiska 2007…, s. 292; Ochrona 

środowiska 2008…, s. 290; Ochrona środowiska 2009…, s. 288; Ochrona śro-

dowiska 2010…, s. 284. 

W przypadku obszarów przyrodniczo cennych należy również przeanali-

zować wskaźnik przedstawiający ilość turystów przypadających na 1 km szlaku 

na rok, a największa ich liczba odnotowana została w: Wolińskim PN (około 

29940 osób/1km), Pienińskim PN (około 23806 osób/1km) oraz w Karkono-
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skim PN (około 17006 osób/1km). Natomiast najniższe wartości tego wskaźni-

ka odnotowano w następujących parkach narodowych: Biebrzańskim, Drawień-

skim i Narwiańskim (tabela 4). 

Tabela 4 

Wskaźniki liczby turystów przypadających na 1 ha parku narodowego oraz na 1 km 

szlaku turystycznego w latach 2004–2009 

Park Narodowy 

Liczba turystów na 1 km szlaku turystycz-

nego  

Liczba turystów na 1 ha 

2004 2006 2008 2009 2004 2006 2008 2009 

Babiogórski 1320,8 1528,3 981,1 1258,5 21,0 24,0 15,0 17,0 

Białowieski 5714,3 6233,8 2137,7 4318,2 21,0 43,0 7,8 18,0 

Biebrzański 77,1 68,0 66,2 82,4 1,0 0,5 0,5 0,7 

Bieszczadzki 1043,7 1007,4 1114,3 1428,6 7,0 9,3 0,9 1,2 

Bory Tucholskie 184,3 553,0 800,0 800,0 4,0 13,0 13,0 13,0 

Drawieński 146,8 170,5 227,7 147,5 1,0 1,5 2,0 2,1 

Gorczański 751,9 475,7 570,9 450,7 7,0 7,1 8,5 10,0 

Gór Stołowych 2157,0 1797,6 2021,7 3411,0 55,0 47,6 55,8 58,0 

Kampinoski 2777,8 2777,8 2777,8 2777,8 26,0 26,0 26,0 26,0 

Karkonoski 12755,1 17006,8 17006,8 17006,8 269,0 358,0 358,0 358,0 

Magurski 682,4 588,2 588,2 588,2 3,0 2,5 2,6 2,6 

Narwiański 8166,7 111,1 148,3 200,0 1,0 0,0 1,2 1,0 

Ojcowski 15217,4 17391,3 9828,0 10075,6 163,0 186,0 186,4 186,4 

Pieniński 20172,9 21988,5 21477,3 23806,8 298,0 325,0 322,0 357,0 

Poleski 420,0 471,4 228,1 325,8 2,0 1,7 1,6 2,5 

Roztoczański 1326,7 1658,4 1964,0 1636,7 9,0 11,0 14,1 11,8 

Słowiński 1262,6 2529,5 1908,5 2677,8 6,0 17,6 12,8 17,9 

Świętokrzyski 4756,1 4975,6 5134,1 4463,4 26,0 26,8 27,6 24,0 

Tatrzański 10865,3 9740,0 7558,9 7981,8 126,0 126,5 98,0 103,0 

Ujście Warty 1587,3 1428,6 1587,3 1515,2 2,0 2,2 2,5 2,5 

Wielkopolski 13714,3 5581,4 5581,4 5581,4 158,0 158,2 158,2 158,2 

Wigierski 458,7 524,2 489,0 489,0 7,0 8,0 8,0 8,0 

Woliński 31818,2 31914,9 29940,1 29940,1 128,0 137,0 137,0 137,0 

Ogółem  3935,4 3802,7 3466,2 3580,5 32,9 36,2 33,7 35,3 

trzy najwyższe wartości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska 2005…, s. 272; Ochro-

na środowiska 2006…, s. 271; Ochrona środowiska 2007…, s. 292; Ochrona 

środowiska 2008…, s. 290; Ochrona środowiska 2009…, s. 288; Ochrona śro-

dowiska 2010…, s. 284. 
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Wskaźnik ten może w pośredni sposób wskazywać na pewne uciążliwości 

związane ze zbyt dużą liczbą turystów przebywających jednocześnie na szlaku 

turystycznym, co niewątpliwie wpływa na jakość wędrówki, wypoczynek 

i bezpieczeństwo. 

O istnieniu zainteresowania ofertą parków narodowych świadczą liczby 

odwiedzających je turystów. Należałoby się również zastanowić na tym, jakie 

motywy przyświecają odwiedzającym te obszary oraz jaka jest ich ocena walo-

rów i zagospodarowania turystycznego. W tym celu przedstawione zostaną 

cząstkowe badania przeprowadzone w listopadzie 2011 roku na próbie 200 stu-

dentów jednej ze śląskich uczelni. Początkowo przebadano ponad 250 osób, 

jednak do analizy zakwalifikowano tylko tych respondentów, którzy spełnili 

jedno najważniejsze kryterium – byli przynajmniej w jednym parku narodo-

wych. 

Grupa badawcza to w 95% mieszkańcy województwa śląskiego, w 4% 

– małopolskiego i w 1% – opolskiego. Całość grupy mieści się w przedziale 

wiekowym 25–40 lat, w 35% są to osoby zamężne i żonate.  

W odpowiedzi na pytanie, jakie są parki narodowe w Polsce (rysunek 1, 

tabela 5), średnio każdy z respondentów wymienił siedem z nich, jednak roz-

bieżności w odpowiedziach były znaczne – wymieniano od trzech do 21 par-

ków. Do najbardziej znanych PN należą: Tatrzański (70,5% osób), Ojcowski 

(69% osób), Białowieski (57% osób), Pieniński (58,5% osób), Woliński (55,5% 

osób) oraz Słowiński (54% osób). 

Wszystkie parki narodowe zostały odwiedzone przez grupę badawczą, 

średnio każdy był w minimum trzech parkach. Najczęściej odwiedzanymi przez 

respondentów parkami narodowymi były: Tatrzański (49,5% osób), Ojcowski 

(48% osób), Pieniński (30,5% osób) oraz Babiogórski (25,5% osób), Biebrzań-

ski (24,5% osób), Słowiński (24% osób), Białowieski (22,5% osób) a także 

Woliński (21% osób). Nie bez znaczenie dla osiągniętych wyników badań jest 

miejsce zamieszkania respondentów znajdujące się najbliżej Ojcowskiego PN, 

Pienińskiego PN i Tatrzańskiego PN (rysunek 1, tabela 5).  

W ankiecie poproszono również o wskazanie kilku charakterystycznych 

cech znanego parku (znanego, niekoniecznie odwiedzanego). Jak się okazuje 

najbardziej znane są walory Tatrzańskiego PN, Ojcowskiego PN i Białowie-

skiego PN, a najmniej Gorczańskiego PN, Drawieńskiego PN, Narwiańskiego 

PN, Magurskiego PN i Poleskiego PN (rysunek 1, tabela 5). 
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Rys. 1. Znane i odwiedzane parki narodowe (liczba odpowiedzi) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Respondenci mieli za zadanie ocenić w skali od 0 (nieatrakcyjny) do 

10 (bardzo atrakcyjny) walory turystyczne oraz stan zagospodarowania tury-

stycznego odwiedzonych parków narodowych i – jak się okazało – z najwięk-

szym uznaniem spotkały się walory Pienińskiego PN, Tatrzańskiego PN, Sło-

wińskiego PN i Wolińskiego PN. Biorąc pod uwagę zagospodarowanie tury-

styczne, najwyżej zostało ono ocenione w Ojcowskim PN, Kampinoskim PN, 

Słowińskim PN oraz Biebrzańskim PN. Parkach o dużej atrakcyjności charakte-

ryzują się w tym ujęciu niższą oceną (rysunek 2, tabela 5).  
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Rys. 2. Ocena walorów turystycznych a zagospodarowanie turystyczne parków  

narodowych (ocena) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W większości parków najważniejszym celem i motywem przyjazdu lub 

zwiedzania była chęć poznania walorów, zobaczenia ich po raz kolejny czy 

skorzystania z atrakcji na terenie parku (zakres odpowiedzi wahał się od 33,3% 

do 92,5%). Zwiedzanie przy okazji pobytu w pobliżu dotyczy zwiedzenia parku 

bez wcześniejszego planowania i braku wiedzy na temat atrakcji. Inne wymie-

niane motywy to: odwiedziny znajomych, praca, przejazd (tabela 5). 
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Tabela 5 

Znajomość parków narodowych, motywy podróży i ocena atrakcyjności  

w opinii respondentów 
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e  

Babiogórski 72 51 32 7,8 8,5 68,6 21,6 9,8 

Białowieski 114 45 37 8,7 7,6 86,7 11,1 2,2 

Biebrzański 96 49 18 7,2 8,9 67,3 24,5 8,2 

Bieszczadzki 27 18 12 8,7 8,6 88,9 11,1 0,0 

Bory  

Tucholskie 
45 24 7 8,5 7,1 79,2 12,5 8,3 

Drawieński 33 9 2 8,0 7,9 88,9 11,1 0,0 

Gorczański 18 15 1 7,3 6,5 86,7 13,3 0,0 

Gór 

 Stołowych 
78 18 16 8,1 8,8 77,8 16,7 5,6 

Kampinoski 87 9 4 7,9 9,0 55,6 33,3 11,1 

Karkonoski 54 18 11 8,3 8,0 72,2 22,2 5,6 

Magurski 33 9 3 7,0 7,5 44,4 55,6 0,0 

Narwiański 24 9 2 6,7 7,6 33,3 55,6 11,1 

Ojcowski 138 96 46 8,6 9,2 91,7 6,3 2,1 

Pieniński 117 61 35 9,7 8,6 90,2 8,2 1,6 

Poleski 15 12 3 7,7 8,1 50,0 33,3 16,7 

Roztoczański 39 15 4 8,5 7,9 73,3 20,0 6,7 

Słowiński 108 48 39 9,0 8,9 89,6 10,4 0,0 

Świętokrzy-

ski 
78 36 16 8,5 7,5 83,3 13,9 2,8 

Tatrzański 141 99 58 9,2 8,7 92,9 6,1 1,0 

Ujście Warty 48 9 1 7,9 7,3 55,6 44,4 0,0 

Wielkopolski 27 6 1 8,5 7,2 83,3 16,7 0,0 

Wigierski 15 12 4 8,9 8,5 91,7 8,3 0,0 

Woliński 111 42 16 9,0 8,7 90,5 7,1 2,4 

trzy najwyższe wartości 

Źródło: opracowanie na podstawie badań. 
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Uwagi końcowe 

Specyfika walorów przyrodniczych i kulturowych parków narodowych 

w Polsce, a także ich stopień zagospodarowania sprawia, że są one bardzo 

atrakcyjne turystycznie. Można zatem stwierdzić, że ich oferta turystyczna jest 

bogata i różnorodna, dzięki czemu może cieszyć się większym zainteresowa-

niem u szerszego grona odbiorców. Niezaprzeczalnym dowodem potwierdzają-

cym powyższy fakt jest istniejący ruch turystyczny, który od lat znajduje się na 

wysokim poziomie. 

Znajomość wartości walorów turystycznych w badanej próbie responden-

tów znajduje się na średnim poziomie (na 710 odwiedzin jedynie w 368 przy-

padkach wykazano znajomość walorów). Poszerzenie wiedzy w tym zakresie 

pozwoliłoby turystom stwierdzić, czy obszary te są w stanie wzbudzić ich zain-

teresowanie i czy mogłyby przypuszczalnie zrealizować ich potrzeby w zakresie 

turystyki i rekreacji.  

Nasuwa się jeszcze jeden wniosek, a mianowicie, że należy przeanalizo-

wać opinię turystów pochodzących z różnych regionów Polski, a także na ob-

szarze wszystkich parków narodowych, aby móc w tym zakresie sformułować 

bardziej szczegółowe opinie. 

TOURIST TRAFFIC AS A RESULT OF THE DEMAND FOR THE 

OFFER OF NATIONAL PARKS IN POLAND 

Summary 

Tourism in protected areas is determined by legal regulations. The existing offer 

of national parks in Poland is highly diversified and mostly depends on the types of 

tourist values, as well as the degree of tourism development.  

The aim of this article is to present the trends in tourist traffic in Polish national 

parks in years 2004-2009. The paper starts with the definition of a national park, presen-

tation of its functions and basic rules, as well as possible tourist use. It also presents 

a short description of areas of environmental value, the degree of tourism development 

and the existing educational activities. Further on, the article includes the data regarding 

tourist traffic in the last six years, showing the existing trend which undoubtedly results 

from the demand for this type of tourist offer. 

Translated by Robert Górniak 





 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

ALEKSANDRA CZERW 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

POPYT NA TURYSTYKĘ UZDROWISKOWĄ W POLSCE 

Wprowadzenie 

Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdro-

wia. Prowadzi się je w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych 

w uzdrowiskach przy wykorzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 

służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych 

oraz właściwości leczniczych klimatu.  

Leczenie uzdrowiskowe jest uznanym i akceptowalnym sposobem leczenia 

zarówno ze środków publicznych, jak i gospodarstw domowych. W Polsce jest 

jednym ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych Ustawą z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-

nych i przysługuje wszystkim ubezpieczonym, po spełnieniu warunków okre-

ślonych z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.  

Konieczność leczenia uzdrowiskowego wynika przede wszystkim ze stanu 

zdrowia pacjenta, który ocenia lekarz. W przypadku leczenia wielu chorób 

przewlekłych, leczenie uzdrowiskowe jest alternatywną metodą terapii. W wielu 

przypadkach jest to lepsza, tańsza i bardziej skuteczna metoda leczenia lub 

wspomagania leczenia zasadniczego. System kierowania pacjentów na leczenie 

uzdrowiskowe jest określony Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak i Ustawą z dnia 

28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowi-

skowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU nr 167, poz. 1399 z późn. zm.). 
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Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdro-

wotnego posiadający kontrakt (umowę na świadczenia medyczne) z oddziałem 

Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub zatrudniony w placówce medycznej 

posiadającej kontrakt z NFZ.  

NFZ nie refunduje leczenia uzdrowiskowego odbytego na podstawie skie-

rowania z prywatnych gabinetów lekarskich nie posiadających podpisanego 

kontraktu z NFZ ani też leczenia odbytego przez pacjenta prywatnie. Wybór 

miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia pacjenta. 

Pacjent w ramach leczenia uzdrowiskowego może skorzystać z następują-

cych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego: 

– szpitala uzdrowiskowego; 

– sanatorium uzdrowiskowego; 

– sanatorium, szpitala uzdrowiskowego dla dzieci; 

– zakładu przyrodoleczniczego; 

– sanatorium, szpitala w podziemnych wyrobiskach górniczych; 

– przychodni uzdrowiskowej. 

1. Uzdrowisko – definicja pojęcia 

Uzdrowisko to obszar, na którego terenie prowadzone jest lecznictwo 

uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na 

jego obszarze naturalnych surowców mineralnych i któremu został nadany sta-

tus uzdrowiska. Uzdrowiskiem można nazywać obszar posiadający złoża natu-

ralnych surowców leczniczych, dostęp do wody morskiej i klimat o właściwo-

ściach leczniczych oraz zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Do-

datkowo jest to obszar posiadający sprzyjające warunki środowiskowe i sanitar-

ne, w którym prowadzone jest metodyczne leczenie określonych chorób oraz 

może być prowadzona działalność wpoczynkowo-turystyczna. Statut uzdrowi-

ska może być nadany obszarowi, który łącznie spełnia następujące warunki:  

– posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych 

właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;  

– posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasa-

dach określonych w ustawie;  
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– na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego 

i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia 

lecznictwa uzdrowiskowego; 

– spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania 

w stosunku do środowiska;  

– posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także 

prowadzi gospodarkę odpadami. 

2. Kierunki działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego  

Podstawowe kierunki i działania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego to 

leczenie, rehabilitacja, prewencja i wychowanie zdrowotne. Leczenie obejmuje 

głównie choroby przewlekłe, określane często jako cywilizacyjne. Rehabilitacja 

uzdrowiskowa, zwana balneorehabilitacją, ma cechy swoiste, odróżniające ją od 

rehabilitacji prowadzonej w innych zakładach leczniczych. Wykorzystuje natu-

ralne metody lecznicze, jakimi dysponuje dane uzdrowisko. W warunkach 

uzdrowiskowych prowadzone są dwie formy balneorehabilitacji: wczesna 

i późna.  

Ważnym kierunkiem działania uzdrowisk jest też profilaktyka. Przewiduje 

się, że medycyna XXI wieku będzie zdominowana przez profilaktykę. Podstawą 

profilaktyki jest dążenie do zmiany patogennego modelu życia i zachowania 

człowieka oraz wzmacnianie naturalnych mechanizmów obronnych. Szeroko 

zakrojona profilaktyka najpełniej może być realizowana właśnie w uzdrowi-

skach. W zakresie działań profilaktycznych udział lecznictwa uzdrowiskowego 

będzie się zatem stale zwiększał, w miarę poprawy poziomu ekonomicznego 

kraju i zamożności społeczeństwa. Część oddziałów sanatoryjnych w uzdrowi-

skach może doskonale spełniać funkcję pierwotnej prewencji medycznej 

w wielu chorobach cywilizacyjnych.  

Jednym z istotnych zadań, jakie spełnia lecznictwo uzdrowiskowe, jest 

również edukacja zdrowotna stanowiąca szansę na zmniejszenie zachorowalno-

ści w przypadkach wielu chorób cywilizacyjnych oraz zmniejszenie śmiertelno-

ści wśród ludzi stosunkowo młodych. Wszyscy chorzy przebywający w uzdro-

wisku powinni być bowiem równocześnie leczeni i kompetentnie edukowani. 
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3. Rodzaje leczenia uzdrowiskowego 

Rodzaje świadczeń i usług udzielanych przez lecznictwo uzdrowiskowe 

można podzielić na:  

– formy stacjonarne (zamknięte); 

– formy ambulatoryjne (otwarte).  

Lecznictwo uzdrowiskowe zamknięte obejmuje trzy formy:  

– wczesną rehabilitację uzdrowiskową; 

– leczenie szpitalne; 

– leczenie sanatoryjne. 

Zapewnienie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należy w uzdrowi-

sku do zadań przychodni uzdrowiskowej i zakładu przyrodoleczniczego. Skie-

rowanie na leczenie ambulatoryjne ubezpieczony uzyskuje w trybie podobnym 

do leczenia stacjonarnego w sanatorium uzdrowiskowym czy szpitalu uzdrowi-

skowym. Po otrzymaniu skierowania na leczenie ambulatoryjne pacjent uzgad-

nia termin przyjazdu z kierownictwem zakładu uzdrowiskowego, do którego 

dostał skierowanie. W trybie leczenia ambulatoryjnego wyżywienie i zakwate-

rowanie pacjent zabezpiecza sobie we własnym zakresie.  

4. Lecznictwo uzdrowiskowe w krajach Unii Europejskiej  

W przeważającej większości państw Unii Europejskiej leczenie uzdrowi-

skowe nie jest finansowane przez systemy ubezpieczeń ani przez państwo. Inte-

gracja z ochroną zdrowia pod względem publicznym jest różna i uzależniona od 

decyzji indywidualnych krajów członkowskich. 

Dla przykładu we Francji, Włoszech, Hiszpanii pod pojęciem leczenia 

uzdrowiskowego rozumie się przede wszystkim leczenie ambulatoryjne. W tych 

krajach występuje niewielka liczba sanatoriów dysponujących zabiegami lecz-

niczymi. W państwach tych nie występują szpitale uzdrowiskowe. Koszty le-

czenia uzdrowiskowego osoba zainteresowana takim leczeniem pokrywa ze 

środków własnych, jedynie we Francji i w Szwajcarii istnieje bardzo niewielki 

procent dopłat do tego typu leczenia z systemu ubezpieczeń społecznych.  
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5. Stacjonarna opieka uzdrowiskowa w Polsce 

W Polsce w 2008 roku działały 272 placówki
1
 lecznictwa uzdrowiskowego 

oraz sanatoria rehabilitacyjne. Rok później (w 2009 r.) funkcjonowało łącznie 

266 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
2
. Zdecydowana większość (blisko 

96% – 255 placówek) to zakłady nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia. 

Tylko 4,1% (11 zakładów) i 7,6% liczby łóżek
3
 (tj. 3,0 tys.) nadzorowanych jest 

przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji. Liczba łóżek
23

 we wszystkich zakładach lecznictwa 

uzdrowiskowego w Polsce wyniosła blisko 40,1 tys., z czego 29,7% (tj. 11877) 

to łóżka w szpitalach uzdrowiskowych, a 70,3% (tj. 28177) w sanatoriach. 

Łączna liczba kuracjuszy korzystających z lecznictwa uzdrowiskowego w trybie 

stacjonarnym w 2009 roku wyniosła około 677,2 tys. osób, w tym 27,2% 

(tj. 184,4 tys.) to kuracjusze szpitali uzdrowiskowych, a 72,8% (tj. 492,8 tys.) 

– kuracjusze sanatoriów (tabela 1).  

Rozmieszczenie placówek lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoriów reha-

bilitacyjnych w kraju jest nierównomierne i związane z uwarunkowaniami geo-

logiczno-klimatycznymi terenów, na których się one znajdują. Dotyczy to 

zwłaszcza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, których występowanie ogra-

niczone jest do terenów posiadających statut uzdrowiska
4
. 

                                                      
1
 Łącznie z samodzielnymi zakładami przyrodoleczniczymi.  

2
 W rozumieniu Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).  

3
 Dotyczy średniej liczby łóżek. 

4
 Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i ob-

szarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU nr 167, poz. 1399 z późn. 
zm.).  
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Tabela 1 

 Placówki lecznictwa uzdrowiskowego według województw w Polsce w 2009 roku  

– stan w dniu 31.12.2009 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 

Szpitale  

uzdrowiskowe 

Health resort 

hospitals 

Sanatoria  

uzdrowiskowe 

Sanatoria 

Przychodnie 

uzdrowiskowea) 

Outpatient health 

resort unila) 

OGÓŁEM 2007 69 159 28 

TOTAL 2008 66 154 23b) 

 2009 67a) 166b) 22 

Publiczne Public 5 7 - 

Niepubliczne  

Non-public 
62 159 22 

dolnośląskie    

kujawsko-pomorskie 29 25 7 

lubelskie 8 21 1 

małopolskie 3 4 1 

mazowieckie 7 35 5 

podkarpackie 3 1 - 

podlaskie 3 20 1 

pomorskie - 1 - 

śląskie - 5 1 

świętokrzyskie 3 10 1 

warmińsko-mazurskie 2 11 1 

zachodniopomorskie 1 1 - 

W tym 11 dziecięcych szpitali uzdrowiskowych. b) W tym sześć dziecięcych sanato-

riów. Uwaga: ponadto 10 samodzielnych zakładów przyrodoleczniczych obsłu-

gujących kompleksy uzdrowiskowe i 70 zakładów przyrodoleczniczych funk-

cjonujących jako komórka szpitala, sanatorium lub przychodni. Z uwagi na od-

rębny system sprawozdawczy zarówno szpitali uzdrowiskowych resortu obrony 

narodowej, jak i sanatoriów uzdrowiskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji dalsza analiza dotyczy wyłącznie zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego i sanatoriów rehabilitacyjnych objętych sprawozdawczością 

GUS. 

Źródło: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., red. S. Nałęcz, GUS 

2010. 

W 2009 roku w Polsce funkcjonowało 255 placówek lecznictwa uzdrowi-

skowego (67 szpitali uzdrowiskowych, 166 sanatoriów i 22 przychodnie 

uzdrowiskowe) oraz osiem sanatoriów rehabilitacyjnych
5
. Dysponowały one 

                                                      
5
 Podstawowe dane…, 
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łącznie 39,2 tys. łóżek (stan w dniu 31 grudnia 2009 r.), z czego 26,4% 

(10,4 tys.) stanowiły łóżka w szpitalach uzdrowiskowych, a 73,6% (28,8 tys.) 

były to łóżka sanatoryjne. Największą liczbę łóżek, blisko 10,0 tys., odnotowa-

no w województwie zachodniopomorskim. Następne w kolejności były woje-

wództwa dolnośląskie (5,9 tys., tj. 15,1%), małopolskie (5,6 tys., tj. 14,2%) 

i kujawsko-pomorskie (5,5 tys., tj. 14,0%).  

Z leczenia stacjonarnego skorzystało łącznie 640,4 tys. osób, tj. o 4% wię-

cej niż w roku 2008. Najwięcej osób leczonych stacjonarnie przebywało w pla-

cówkach znajdujących się w województwach: zachodniopomorskim (27,8%), 

kujawsko-pomorskim (16,2%) i dolnośląskim (14,9%). Spośród leczonych sta-

cjonarnie 7,3% (47,0 tys.) stanowili cudzoziemcy, których było o 18,5% mniej 

niż w roku 2008. Na przełomie lat 2008–2009 zanotowano także dalszy spadek 

liczby kuracjuszy pełnopłatnych – do 155,4 tys. (o 12,4% mniej niż w roku 

2008 i o 24,0% względem roku 2007), a ich udział w ogólnej liczbie leczonych 

stacjonarnie zmalał o blisko 4,5 punktu procentowego, wynosząc 24,3%. Po-

dobnie jak w roku 2008, ze stacjonarnej formy opieki skorzystało więcej kobiet 

niż mężczyzn – stanowiły one 59,3% pacjentów. Liczba dzieci i młodzieży do 

18. roku życia przebywających na leczeniu stacjonarnym w analizowanym 

okresie o zmalała 6,5% (tj. 2,1 tys.) i w roku 2009 wyniosła 30,7 tys. Średni 

czas pobytu pacjenta w szpitalach uzdrowiskowych wyniósł 19,4 dni. W dzie-

cięcych szpitalach uzdrowiskowych czas ten był dłuższy i wyniósł 25,6 dnia. 

Równocześnie liczba pacjentów pełnopłatnych zmniejszyła się w stosunku do 

roku 2008 o 21,8% (ok. 6,2 tys.). Udział w ogólnej liczbie pacjentów leczonych 

stacjonarnie wyniósł 14% – blisko o 4% mniej niż w roku 2008.  

W przypadku sanatoriów uzdrowiskowych na leczeniu w trybie stacjonar-

nym odnotowano 461,8 tys. kuracjuszy. Średni czas pobytu wynosił średnio 

16,8 dnia. W przypadku sanatoriów dziecięcych było to 20,2 dnia. Liczba kura-

cjuszy pełnopłatnych zmalała o 10,4% i w 2009 roku wyniosła 119,7 tys. Ozna-

cza to, że co czwarty kuracjusz (25,9%) był pacjentem pełnopłatnym.  
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6. Ambulatoryjna opieka uzdrowiskowa w Polsce 

W roku 2009 odnotowano wzrost liczby pacjentów leczonych w trybie 

ambulatoryjnym – z tej formy leczenia skorzystało 71,7 tys. osób
6
 (o 5,5% wię-

cej niż przed rokiem). Łącznie w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i sana-

toriach rehabilitacyjnych udzielono 85,6 tys. porad (o 2,7% więcej niż w roku 

2008). Równocześnie zaobserwowano wzrost liczby wykonywanych zabiegów 

o 11,5%.  

 

Rys. 1. Zabiegi wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoriach 

 rehabilitacyjnych w 2009 roku w Polsce  

Źródło: Podstawowe dane… 

Udział poszczególnych zabiegów nie zmienił się istotnie od 2008 roku. 

Blisko ¼ wykonanych zabiegów to kinezyterapia (24,4%), następnie: elektro-

lecznictwo (13,3%), wodolecznictwo (12,7%), masaże (10,1%), światłolecznic-

two (7,6%), kąpiele mineralne (6,9%), zabiegi borowinowe (6,3%), inhalacje 

(5,0%), krioterapia (4,0%), kąpiele CO2 (2,7%), pozostałe zabiegi stanowiły 

6,1%
7
 (rysunek 1). Z zabiegów przyrodoleczniczych (kąpiele borowinowe, so-

lankowe, CO2 oraz inhalacje) stanowiących 20,9% wszystkich wykonanych 

zabiegów skorzystało łącznie 620,5 tys. osób. W sanatoriach rehabilitacyjnych 

tego typu zabiegi stanowiły tylko 10,0%.  

                                                      
6
 Łącznie z kuracjuszami w sanatoriach rehabilitacyjnych. 

7
 Podstawowe dane…  

Kąpiele CO  
Zabiegi borowinowe  

Wziewanie  

Zabiegi parafinowe

Masaże   

Elektrolecznictwo 

ŚwiatłolecznictwoWodolecznictwo
Kinezyterapia

Krioterapia
Inne 

Kąpiele mineralne  
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Tabela 2 

 Działalność placówek lecznictwa uzdrowiskowego według województw w Polsce 

w 2009 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
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OGÓŁEM         2008 35392 34448 582858 52324 161833 9779,5 

                            2009 37888 36979 619556 42814 141761 10944,9 

Publiczne  2591 2585 38876 533 4966 793,1 

Niepubliczne  35297 34394 580680 42281 136795 10151,8 

dolnośląskie  5732 5991 90117 3982 21690 1667,2 

kujawsko-pomorskie  5500 5193 103471 318 22369 1814,3 

lubelskie   1429 1429 20915 56 3007 415,9 

małopolskie  5556 5532 76418 260 15325 1410,7 

mazowieckie  232 232 4356 32 442 76,3 

podkarpackie  3776 3648 60889 204 7571 1258,7 

podlaskie  195 195 4144 6 275 59,8 

pomorskie  1173 1117 16756 25 1480 360,1 

śląskie  2299 2298 31646 871 2027 523,9 

świętokrzyskie  2096 2012 36335 524 12870 675,9 

warmińsko-mazurskie  606 606 7453 - - 169,7 

zachodniopomorskie  9294 8726 167056 36536 54705 2512,6 

 a) Dane dotyczą szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów, przychodni uzdrowiskowych 

i zakładów przyrodoleczniczych.  

Źródło: Podstawowe dane… 
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Tabela 3 

Działalność placówek lecznictwa uzdrowiskowego według województw w Polsce 

w 2009 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Kuracjusze 

lecznictwa 

ambulatoryjnegoa) 

Liczba udzielonych porada) 

 

ogółem 

 

w tym 

z zakresu  

profilaktyki 

zdrowotnej 

 

OGÓŁEM            2008 66157 81625 12052 

                               2009 69788 85233 15335 

Publiczne   3277 1635 - 

Niepubliczne  66511 83598 15335 

dolnośląskie  12936 11398 4172 

kujawsko-pomorskie  4815 9027 4097 

lubelskie   1984 1512 99 

małopolskie  12641 12499 3376 

mazowieckie 1050 1392 - 

podkarpackie 2399 5107 1700 

podlaskie  36 - - 

pomorskie 875 72 - 

śląskie 6980 6941 - 

świętokrzyskie  12291 22188 32 

warmińsko-mazurskie  - - - 

zachodniopomorskie  13781 15097 1859 

 a) Dane dotyczą szpitali uzdrowiskowych, sanatoriów, przychodni uzdrowiskowych 

i zakładów przyrodoleczniczych.  

Źródło: Podstawowe dane…  

Stopień przystosowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i sanato-

riów rehabilitacyjnych do potrzeb leczenia i rehabilitacji osób niepełnospraw-

nych jest bardzo zróżnicowany (rysunek 2). W 2009 roku najlepiej przystoso-

wane były szpitale uzdrowiskowe (na 67 szpitali uzdrowiskowych 81% posia-

dało windę; 79% – pochylnię, podjazd czy platformę; 73% dysponowało poko-

jami i łazienkami przystosowanymi do poruszania się osób niepełnosprawnych; 

69% posiadało posadzki antypoślizgowe; 40% placówek wykazało obecność 

drzwi otwieranych automatycznie). 
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Rys. 2 Stopień przystosowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Polsce w 2009 roku 

Źródło: Podstawowe dane… 

7. Sanatoria rehabilitacyjne w Polsce 

W Polsce w 2009 roku funkcjonowało tylko osiem sanatoriów rehabilita-

cyjnych z 1286 łóżkami. Ich liczba w stosunku do roku 2008 zmniejszyła się 

o cztery sanatoria. 
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Tabela 4 

Sanatoria rehabilitacyjne według województw w Polsce w 2009 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
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OGÓŁEM        2008 12 2120 32762 531,0 1164,0 16,2 

2009 8 1286 20850 303,4 676,6 14,6 

Publiczne  3 493 9297 153,1 412,4 16,5 

Niepubliczne  5 793 11553 150,3 264,2 13,0 

dolnośląskie   1 186 5428 73,1 156,4 13,5 

pomorskie   1 250 2207 30,9 36,8 14,0 

wielkopolskie   1 162 2261 46,2 182,5 20,4 

zachodniopomorskie  5 688 10954 153,2 300,8 14,0 

Źródło: Podstawowe dane…  

W tabeli 4 przedstawiono liczbę pacjentów, których pobyty w ramach tur-

nusów rehabilitacyjnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoriach 

rehabilitacyjnych były dofinansowane przez: ZUS, KRUS i PERON. Ponad 

50 tys. osób uzyskało dofinansowanie z ZUS-u, kolejno 14981 osób 

z PFRON-u oraz 9121osób z KRUS-u. 
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Tabela 4 

Pacjenci dofinansowani
a)

 przez ZUS, KRUS I PFRON przebywający w zakładach 

lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoriach rehabilitacyjnych według województw 

w Polsce w 2009 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Pacjenci  stacjonarni, którym udzielono dofinansowania 

przez: 

ZUS KRUS PFRON INNE 

OGÓŁEM  2008 48273 14796 36512 6903 

2009 50814 9121 14981 9821 

     

Publiczne  1820 8603 1406 251 

Niepubliczne 48994 518 13575 9570 

     

dolnośląskie  15186 226 1131 84 

kujawsko-pomorskie 7083 - 4108 6436 

lubelskie   - 179 444 251 

małopolskie  6223 113 2224 2345 

Podkarpackie 10089 5442 1697 453 

podlaskie  1376 - - - 

Pomorskie 1820 - 793 82 

śląskie  1701 - 147 - 

świętokrzyskie  - - 574 65 

warmińsko-mazurskie  4797 - 46 - 

zachodniopomorskie  2539 3161 3817 105 

a) ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych. 

Źródło: Podstawowe dane…  

Uwagi końcowe 

Lecznictwo uzdrowiskowe przysługuje wszystkim ubezpieczonym w Pol-

sce. Zasady finansowania oraz warunki uprawniające do korzystania z leczenia 

określone zostały zarówno w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak i w Usta-

wie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-

rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw.  
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Od kilkunastu lat obserwowany jest znaczący przełom w leczeniu uzdro-

wiskowym polegający na coraz większej komercjalizacji usług sanatoryjnych 

i opłacaniu ich z prywatnych środków finansowych gospodarstw domowych.  

Sektor turystyki zdrowotnej będzie się coraz bardziej dynamicznie rozwi-

jał, m.in. ze względu na starzenie się społeczeństwa, wydłużenie średniej trwa-

nia życia oraz planów rządu obejmujących m.in. komercjalizację i prywatyzację 

lecznictwa sanatoryjnego. 

DEMAND FOR HEALTH RESORT TOURISM IN POLAND 

Summary 

Health resorts are an integral part of health management system. Treatment in 

health resorts involves usage of natural treatment resources and climate. Treatment in 

health resources is recommended by the doctor based on patient‟s diagnosis. Patient is 

referred to health resort within National Health Fund System. Referrals from private 

centers not contracted by NHF are not reimbursed. Health resort treatment may be an 

alternative treatment method, especially in chronic diseases management. In many cases 

it is better, less expensive and more effective method, supplementing basic treatment. 

The choice of location and characteristic of specific health resort for individual patient 

depends on patient‟s disease.  

Translated by Aleksandra Czerw 
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ALEKSANDRA GROMELSKA 

Uniwersytet Wrocławski 

POPYT TURYSTYCZNY NA RYNKU UZDROWISKOWYM 

NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA 

Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu spotkać można dwojakie rozumienie terminu „tu-

rystyki zdrowotnej”. W wąskim znaczeniu turystyka zdrowotna definiowana 

jest jako „zmiana stałego miejsca pobytu na pobyt w miejscowości klimatycz-

nej, z zadaniem fizycznej i psychicznej poprawy zdrowia
1
”, która stanowi formę 

turystyki nieskierowaną do osób chorych. W tym rozumieniu poprawa stanu 

zdrowia osób przewlekle chorych w uzdrowiskach nie jest traktowana jako tu-

rystyka zdrowotna. Jednakże w drugim – szerokim rozumieniu – turystyka 

zdrowotna definiowana jest jako „ogół stosunków i zjawisk wynikających 

z pobytu i podróży osób, dla których głównym motywem i celem dominującym 

jest leczenie, poprawa lub zachowanie zdrowia
2
”. To ujęcie obejmuje więc 

również ofertę kierowaną do osób chorych. Na potrzeby artykułu przyjęto sze-

rokie rozumienie turystyki zdrowotnej. W tekście ukazano najważniejsze de-

terminanty wyznaczające popyt na usługi turystyczne w sektorze uzdrowisko-

wym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zjawisk kryzysowych w gospo-

                                                      
1 J. Wolski, Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach, Poznań 1978, s. 52–53, za: D. Dry-

glas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 

2006, s. 69. 

2 A. Białk-Wolf, Zdrowotna funkcja współczesnej turystyki, w: Turystyka zdrowotna, red. 
M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 18. 
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darce na rynek uzdrowiskowy. Ze względu na ograniczenia objętościowe opra-

cowania, niektóre zjawiska zostały w artykule jedynie zasygnalizowane. 

1. Determinanty rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce – analiza 

problemu 

Turystyka uzdrowiskowa stanowi jedną z form turystyki zdrowotnej, obok 

turystyki medycznej, turystyki leczniczej, turystyki wellness i urlopu zdrowot-

nego. Wszystkie te formy łączy główny motyw przewodni ich uprawiania, któ-

rym jest zdrowie
3
, jednak charakteryzują się one odmiennymi celami szczegó-

łowymi, wśród których warto wskazać następujące: 

– „rekonwalescencja po przebytych chorobach i urazach; 

– pragnienie zniwelowania negatywnych skutków stresu; 

– zabiegi odmładzające i konserwujące urodę; 

– walka z nałogami; 

– decyzja poprawy stanu zdrowia dzięki poddaniu się specjalistycznym 

zabiegom lub operacjom w warunkach relaksu i w środowisku nieprzy-

pominającym warunków szpitalnych przy wykorzystaniu różnicy cen, 

za takie usługi świadczone na rynku światowym; 

– moda panująca wśród osób zamożnych na korzystanie z coraz bardziej 

różnorodnej i niekonwencjonalnej oferty profilaktyki zdrowotnej; 

– znudzenie tradycyjną ofertą turystyczną
4
”. 

Turystyka uzdrowiskowa może być uprawiana tylko w miejscowościach 

uzdrowiskowych i obejmuje: rehabilitację, leczenie chorób przewlekłych oraz 

uzdrowiskową profilaktykę leczniczą przy zastosowaniu zabiegów przyrodo-

leczniczych zaordynowanych przez lekarza uzdrowiskowego. Stanowi ona jed-

ną z tradycyjnych form turystyki zdrowotnej i poprzez leczenie, rehabilitację, 

prewencję i edukację zdrowotną jest ważnym narzędziem w walce z chorobami 

przewlekłymi, w tym zwłaszcza cywilizacyjnymi. Turystyka uzdrowiskowa 

umożliwia kuracjuszowi oderwanie się od patogennego modelu życia, szkodli-

wych dla zdrowia wyborów i zachowań. Człowiek odsunięty od niekorzystnych 

                                                      
3 Tamże, s. 21–22.  

4 I. Łęcka, Nowe trendy w turystyce zdrowotnej, „Prace i Studia Geograficzne” 2003, t. 32, 

s. 175. 
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czynników środowiskowych regeneruje swoje siły psychiczne i fizyczne, wypo-

czywa, zmniejsza napięcie nerwowe, uczy się zdrowego stylu życia. Przy wyko-

rzystaniu naturalnych zasobów leczniczych, takich jak: wody lecznicze, gazy 

i peloidy, a także leczniczych właściwości klimatu, krajobrazu, szaty roślinnej, 

oraz czynników fizycznych wzrasta ogólna odporność organizmu, usprawniają 

się jego mechanizmy obronne, adaptacyjne i kompensacyjne, a stopniowej nor-

malizacji podlegają zakłócone procesy życiowe
5
. 

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce realizowana jest w 44 uzdrowiskach 

statutowych, zlokalizowanych głównie w województwach: dolnośląskim, mało-

polskim i zachodniopomorskim. Znajdują się tam liczne zakłady uzdrowiskowe, 

w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa uzdrowi-

skowego przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych. Do zakładów 

uzdrowiskowych należą: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, sana-

toria i szpitale uzdrowiskowe dla dzieci, zakłady przyrodolecznicze oraz sanato-

ria i szpitale w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także przychodnie 

uzdrowiskowe
6
. Zakłady te pełnią przede wszystkim funkcje: lecznicze, rehabi-

litacyjne, edukacyjne, noclegowe, gastronomiczne oraz w zakresie szeroko po-

jętej profilaktyki zdrowotnej
7
. Ostatnia z wymienionych funkcji stanowi nowy, 

a zarazem bardzo ważny kierunek rozwoju polskich uzdrowisk. Zakłady uzdro-

wiskowe coraz częściej oferują turystom, obok tradycyjnych usług leczniczych, 

także usługi relaksujące i wspomagające dbałość o ciało czy też kuracje umoż-

liwiające odtrucie organizmu od nadmiaru używek, kuracje odchudzające, me-

dytacje itp.  

Wobec niekorzystnych zmian demograficznych związanych ze starzeniem 

się społeczeństwa, a także wobec negatywnych następstw rozwoju cywilizacyj-

nego i zmieniającego się profilu chorób, pozycja turystyki zdrowotnej, w tym 

zwłaszcza uzdrowiskowej, ulega wzmocnieniu.  

Nasilające się występowanie chorób cywilizacyjnych charakteryzujących 

się chronicznym przebiegiem, związanych głównie z niewłaściwym trybem 

życia, stresem, zmniejszonym wysiłkiem fizycznym, niewłaściwym odżywia-

                                                      
5 I. Ponikowska, Kompendium Balneologii. Kierunki i wskazania do leczenia uzdrowisko-

wego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 13–17.  

6 Lecznictwo uzdrowiskowe, Ministerstwo Zdrowia, www.mz.gov.pl; oraz Obszary uznane 

za uzdrowiska, www.mz.gov.pl.  

7 I. Ponikowska, Kompendium…, s. 34–41. 
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niem, rozwojem cywilizacji przemysłowej i niekorzystnym oddziaływaniem 

warunków środowiskowych, staje się plagą współczesnego życia; niesie ze sobą 

ogromne koszty ekonomiczne i społeczne. Medycyna uzdrowiskowa stanowi 

skuteczną formę walki z wieloma chorobami przewlekłymi, w tym zwłaszcza 

cywilizacyjnymi, przyczynia się do poprawy kondycji psychofizycznej całego 

organizmu, przyśpiesza procesy zdrowienia.  

Warto jednocześnie podkreślić, że na rozwój turystyki uzdrowiskowej 

w ostatnich lat w Polsce wpływ mają także i inne czynniki, do których należą: 

rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa i większa troska o zdrowie, jak 

też i wygląd fizyczny oraz o kondycję psychofizyczną organizmu. Dochodzi do 

tego również moda panująca wśród osób zamożnych na korzystanie z coraz 

bardziej zróżnicowanej i niekonwencjonalnej oferty w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej
8
.  

Nie można tu jednak bagatelizować wpływu samej podaży, która często 

kształtuje kierunek zmiany popytu. Ostatnie lata to czas szczególnych zmian dla 

gmin i spółek uzdrowiskowych. Złożyło się na to wznowienie (po blisko 10 

latach) procesów prywatyzacyjnych, skutkiem czego w 2010 roku sprywatyzo-

wano osiem spółek uzdrowiskowych (Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o., Uzdrowisko 

Kraków Swoszowice Sp. z o.o., Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A., Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., 

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A., Uzdrowisko 

Połczyn S.A.), a w roku 2011 – dwie spółki, tj. Uzdrowisko Przerzeczyn  

Sp. z o.o. i Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. Jednocześnie do końca 

2011 roku zaplanowano sprzedaż jeszcze czterech spółek uzdrowiskowych 

w: Iwoniczu, Kamieniu Pomorskim, Konstancinie i Wysowej. Zgodnie z zało-

żeniami Ministerstwa Skarbu Państwa pozyskanie dodatkowego kapitału z pry-

watyzacji przyczyni się do szybkiego zahamowania ekonomicznego zużycia 

potencjału leczniczego i hotelowego polskich uzdrowisk, umożliwi ich znaczą-

cy rozwój oraz lepsze dopasowanie oferty do potrzeb rynku
9
. 

Ponadto w latach 2007–2013 gminy uzdrowiskowe i spółki uzdrowiskowe 

stały się znaczącym beneficjentem środków unijnych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Środki te umożliwiły przeprowadzenie licznych inwe-

                                                      
8 A. Białk-Wolf, Zdrowotna…, s. 17–30.  

9 Ministerstwo Skarbu Państwa, Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007–2011, 

listopad 2011, s. 147– 152, www.msp.gov.pl. 
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stycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej na obszarze pol-

skich uzdrowisk, z jednoczesnym ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełno-

sprawnych, jak też i infrastruktury transportowej, co wpłynęło na poprawę ich 

dostępności komunikacyjnej
10

. Wszystkie opisane wyżej zmiany prowadzą do 

podwyższenia jakości świadczonych usług uzdrowiskowych i do rozszerzenia 

i ubogacenia ich dotychczasowego zakresu.  

2. Ruch turystyczny w polskich uzdrowiskach w świetle światowego 

kryzysu ekonomicznego – charakterystyka najważniejszych zmian 

Wśród determinantów popytu turystycznego w polskich uzdrowiskach nie 

można pominąć zmian, które w ostatnich latach dotknęły światową gospodarkę. 

Globalny kryzys finansowy zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w bar-

dzo krótkim czasie dotarł do Europy i objął swoim zasięgiem gospodarkę unij-

ną. Pogorszeniu uległy niemal wszystkie wskaźniki makroekonomiczne także 

i w Polsce, zwłaszcza w latach 2008 i 2009. Należy zaznaczyć, że Polska jako 

jedyna utrzymała dodatni wzrost gospodarczy. Poziom realnego PKB od 2007 

do 2010 roku wzrósł o 11,0%, czyli zdecydowanie najwięcej spośród wszyst-

kich państw członkowskich UE. Spowolnienie gospodarcze wywołało jednak 

pogorszenie sytuacji na polskim rynku pracy i zmniejszenie dotychczasowego 

wzrostu poziomu konsumpcji
11

. Znalazło to swoje odzwierciedlenie także na 

rynku turystycznym. Choć jak wynika z prowadzonych badań, zasadniczej 

zmianie nie uległa wielkość krajowego ruchu turystycznego, natomiast poważ-

nie zmniejszyła się liczba cudzoziemców, korzystających z bazy noclegowej 

w Polsce, w tym zwłaszcza w sektorze uzdrowiskowym
12

. 

Na rynku turystycznym szczególne ograniczenia przyniósł dopiero rok 

2010. Liczba turystów korzystających z zakładów uzdrowiskowych w Polsce 

zmniejszyła się o około 4% w porównaniu z rokiem 2009, nieznacznie nato-

                                                      
10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl. 

11 Koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. – umiarkowany wzrost 

gospodarczy, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011, s. 27, 

www.mg.gov.pl 

12
 T. Dziedzic, K. Łopaciński, A. Saja, J. Szegidewicz, Wpływ światowego kryzysu gospo-

darczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce, Departament Turystyki Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2009, s. 2–3, http://www.mg.gov.pl. 
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miast wzrosła w stosunku do roku 2008. W przypadku województwa dolnoślą-

skiego liczba turystów korzystających z zakładów uzdrowiskowych w roku 

2010 zmniejszyła się aż o blisko 19% w porównaniu z rokiem 2008
13

. Analizu-

jąc zmiany na rynku turystycznym, warto też zwrócić uwagę na wielkość udzie-

lonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. War-

tość tego wskaźnika w Polsce w odniesieniu do zakładów uzdrowiskowych 

cechowała się aż do roku 2009 wyraźną tendencją wzrostową. Spadek nastąpił 

dopiero w 2010 roku, co wynikało z jednoczesnego ograniczenia liczby tury-

stów korzystających z obiektów uzdrowiskowych. 

Tabela 1 

Turyści korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według 

rodzajów obiektów i województw 

Lata 

w Polsce 

Turyści ogółem 

Turyści korzystający 

z zakładów  

uzdrowiskowych 

Udział turystów korzystają-

cych z zakładów uzdrowi-

skowych w turystach ogó-

łem korzystających 

z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania (%) 

2010 20461496 612164 3% 

2009 19353712 632951 3,2% 

2008 19556102 605806 3,1% 

2007 18947160 551531 2,9% 

2006 17512115 490646 2,8% 

2005 16597202 435951 2,6% 

 w województwie dolnośląskim 

2010 1895540 26997 1,4% 

2009 1802421 25700 1,4% 

2008 2012586 33236 1,6% 

2007 2022808 31289 1,5% 

2006 1849727 25691 1,4% 

2005 1740073 26188 1,5% 

Źródło: Turystyka w 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 r., Główny Urząd Statystycz-

ny, s. odpowiednio 125–126; 101, 120–121; 92–93; s. 57; s. 60; s. 55, 

www.stat.gov.pl; Turystyka w województwie dolnośląskim w 2008 r., 2007 

i 2006 r., Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Informacja sygnalna nr 4/2009, nr 

6/2008 i nr 5/2007, s. odpowiednio 10; 5; 6, www.stat.gov.pl.  

                                                      
13 Obliczenia własne na podstawie danych ujętych w tabeli 1. 
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Natomiast w województwie dolnośląskim tendencja spadkowa wystąpiła 

już w latach 2008 i 2009 w stosunku do roku 2007 w zakresie liczby udzielo-

nych noclegów w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych, choć – co warto 

szczególnie podkreślić – liczba turystów korzystających z zakładów uzdrowi-

skowych w roku 2008 wyraźnie wzrosła w stosunku do roku 2007. Świadczyć 

to może o wyraźnym skróceniu czasu pobytu turystów w dolnośląskich uzdro-

wiskach. W roku 2010 odnotowano znów tendencję wzrostową zarówno 

w przypadku liczby turystów korzystających z zakładów uzdrowiskowych 

w województwie dolnośląskim, jak też i liczby udzielonych noclegów (tabe-

la 1 i 2). 

Tabela 2 

Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

Lata 

W Polsce W województwie dolnośląskim 

Ogółem 
W zakładach 

uzdrowiskowych 
Udział (%) Ogółem 

W zakładach 

uzdrowiskowych 
Udział (%) 

2010 55 794 467 7 641 398 13,7 4 814 319 267 842 5,6 

2009 55 020 067 8 335 220 15,1 4 762 517 235 501 4,9 

2008 56 645 518 7 739 195 13,6 5 229 121 231 664 4,4 

2007 54 953 722 7 142 188 13,0 5 268 222 265 518 5,0 

2006 51 234 965 6 416 766 12,5 4 888 524 218 856 4,5 

2005 48 618 414 5 667 233 11,6 4 705 632 231 512 4,9 

Źródło: Turystyka w 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 r., Główny Urząd Statystycz-

ny, s. odpowiednio 127–132; 122–127; 94–99; 58–60; 61–63; 56–58, 

www.stat.gov.pl; Turystyka w województwie dolnośląskim w 2008, 2007 i 2006 

r., Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Informacja sygnalna nr 4/2009, nr 

6/2008 i nr 5/2007, s. odpowiednio 10; 5–6; 6, www.stat.gov.pl. 

Turbulencje w światowej gospodarce szczególnie silnie odbiły się na wiel-

kości i dynamice zagranicznego ruchu przyjazdowego do Polski. W latach 2008 

i 2009 w zakresie tego ruchu utrzymywała się wyraźna tendencja spadkowa, 

będąca po części konsekwencją uwarunkowań kursowych, jak też i zmiany 

zasad polityki wizowej dla obywateli państw spoza UE po przystąpieniu Polski 

do strefy Schengen, ale przede wszystkim narastania zjawisk recesyjnych 

w gospodarce światowej. 
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Szczególne załamanie przyniósł rok 2009, w którym to liczba turystów za-

granicznych przyjeżdżających do Polski i korzystających z noclegów w tury-

stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania była najniższa od 2005 roku. 

Ogólna liczba turystów zagranicznych wyniosła wówczas 3,8 mln osób, tj. 

o ponad 0,5 mln mniej niż dwa lata wcześniej. Kryzysowy rok 2009 przyniósł 

niewielką poprawę w roku 2010, liczba turystów zagranicznych przyjeżdżają-

cych do Polski i korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbioro-

wego zakwaterowania przekroczyła poziom 4,1 mln osób.  

Analizując zmiany w zakresie rozmiarów zagranicznego ruchu przyjazdo-

wego do miejscowości uzdrowiskowych, można również zauważyć tendencję 

spadkową. Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w zakła-

dach uzdrowiskowych zmniejszyła się z 73 tys. w roku 2007 do 66 tys. w roku 

2008. Rok 2009 przyniósł niewielką poprawę, jednakże w roku 2010 ruch ten 

dotknęły dalsze ograniczenia. Liczba turystów zagranicznych korzystających 

z noclegów w zakładach uzdrowiskowych ukształtowała się wówczas na po-

ziomie najniższym od 2005 r.oku tj. 57 tys. osób. Jednocześnie towarzyszyły 

tym zmianom znaczne ograniczenia w zakresie liczby udzielonych noclegów 

turystom zagranicznym w zakładach uzdrowiskowych. W roku 2010 odnotowa-

no spadek badanego wskaźnika o ponad 25% w porównaniu z rokiem 2007. Tak 

silna zmiana dotknęła szczególnie rynku uzdrowiskowego. W pozostałych 

obiektach zbiorowego zakwaterowania liczba udzielonych noclegów turystom 

zagranicznym również się zmniejszyła, zmiana ta była jednak słabsza (tabela 3).  

Tendencje spadkowe wystąpiły także na Dolnym Śląsku. W 2009 roku 

w zagranicznej turystyce przyjazdowej w województwie dolnośląskim odnoto-

wano (podobnie jak w całej Polsce) najmniejszą liczbę turystów w porównaniu 

do ostatnich lat (od roku 2005). Natomiast w przypadku turystyki uzdrowisko-

wej największy spadek ruchu turystycznego miał miejsce w roku 2010. Liczba 

turystów zagranicznych korzystających z noclegów w zakładach uzdrowisko-

wych na Dolnym Śląsku zmniejszyła się o ponad 50% w porównaniu z rokiem 

2007, gdy tymczasem w Polsce tylko o około 22%. Ograniczeniom tym towa-

rzyszył spadek w zakresie liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym 

w zakładach uzdrowiskowych w 2010 roku. Spadek ten na Dolnym Śląsku był 

znacznie silniejszy (blisko 68%), niż w Polsce, gdzie wyniósł on około 25% 

w porównaniu z rokiem 2007
14

.  

                                                      
14 Obliczenia własne na podstawie danych ujętych w tabeli 3 i 4. 
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Tabela 3 

Noclegi turystów zagranicznych w turystycznych obiektach zbiorowego  

zakwaterowania w Polsce w latach 2005–2010 

Lata 

W Polsce 

Turyści za-

graniczni 

ogółem 

Turyści zagraniczni 

korzystający 

z noclegów  

w zakładach uzdro-

wiskowych 

Noclegi udzielone 

turystom zagranicz-

nym w turystycz-

nych obiektach 

zbiorowego zakwa-

terowania 

Noclegi udzielone 

turystom zagranicz-

nym w zakładach 

uzdrowiskowych 

2010 4 134 970 57 887 10 064 628 627 610 

2009 3 861 942 69 189 9 609 447 757 578 

2008 4 046 312 66 789 10 173 237 757 131 

2007 4 387 404 73 463 10 918 100 835 731 

2006 4 313 578 72 791 10 555 119 858 387 

2005 4 310 401 74 074 10 542 368 853 278 

Źródło: jak w tabeli 2. 

Tabela 4 

Noclegi turystów zagranicznych w turystycznych obiektach zbiorowego  

zakwaterowania w województwie dolnośląskim w latach 2005–2010 

Lata 

w województwie dolnośląskim 

Turyści 

zagraniczni 

ogółem 

Turyści zagra-

niczni korzystają-

cy z noclegów 

w zakładach 

uzdrowiskowych 

Noclegi udzielone 

turystom zagra-

nicznym w tury-

stycznych obiek-

tach zbiorowego 

zakwaterowania 

Noclegi udzielone 

turystom zagra-

nicznym w zakła-

dach uzdrowi-

skowych 

2010 414 800 3 451 1 016 644 37 551 

2009 365 217 3 969 926 058 43 835 

2008 448 136 5 010 1 129 023 61 061 

2007 507 871 7 111 1 309 828 89 163 

2006 487 118 7 951 1 254 153 103 622 

2005 471 005 9 879 1 249 360 131 614 

Źródło: jak w tabeli 2. 

Położenie geograficzne Polski – atrakcyjne (jeśli chodzi o dostępność do 

usług uzdrowiskowych) dla starszych osób z sąsiadujących wysokorozwinię-



550 Aleksandra Gromelska 

 

tych krajów UE – oraz wyższa konkurencyjność cenowa polskich uzdrowisk 

sprawiają, że to właśnie kuracjusze z Niemiec stanowią największą grupę tury-

stów zagranicznych korzystających z bogatej oferty zakładów uzdrowiskowych 

w Polsce. W roku 2010 stanowili oni ponad 91% wszystkich turystów zagra-

nicznych korzystających z noclegów w sanatoriach i szpitalach uzdrowisko-

wych. Poważne zmniejszenie się liczby tej grupy klientów w 2008, a szczegól-

nie w 2010 roku wpłynęło na silne ograniczenia w zagranicznym ruchu przy-

jazdowym do polskich uzdrowisk i na spadek liczby udzielonych noclegów 

w zakładach uzdrowiskowych.  

Tabela 5 

Turyści z Niemiec korzystający z noclegów w zakładach uzdrowiskowych w Polsce 

w latach 2005–2010 

Lata 

Turyści zagraniczni  

korzystający 

z noclegów w zakładach 

uzdrowiskowych 

Noclegi udzielone  

turystom zagranicznym 

w zakładach uzdrowiskowych 

2010 52 741 582 005 

2009 65 027 720 100 

2008 61 610 710 389 

2007 66 242 769 267 

2006 67 837 812 499 

2005 69 389 823 272 

Źródło: jak w tabeli 2. 

Rok 2008, a zwłaszcza 2009 był trudny dla niemieckiej gospodarki. O ile 

jeszcze w roku 2008 osiągnięto dodatni wskaźnik wzrostu gospodarczego, tj. 

1% PKB, to już kolejny rok przyniósł gwałtowny spadek PKB (do 4,7%). Po-

gorszenie kondycji gospodarki niemieckiej miało znaczący wpływ na zmiany 

w wielkości i strukturze popytu; nie pozostało obojętne też w przypadku popytu 

turystycznego. Konsekwencje ujemnego wzrostu gospodarczego w Niemczech 

w 2009 roku, znalazły swoje przełożenie w tak dużych spadkach przyjazdowe-

go ruchu turystycznego do Polski, a w roku 2010 szczególnie silnie dotknęły 

polski rynek uzdrowiskowy. Warto podkreślić, że w roku 2010 niemiecki PKB 

ponownie wzrósł – do poziomu 3,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Po 

okresie silnej redukcji wartości dodanej w okresie kryzysu nastąpiło odwrócenie 
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negatywnych trendów
15

. Te pozytywne zmiany w niemieckiej gospodarce znaj-

dą zapewne w najbliższym czasie przełożenie w poprawie najważniejszych 

wskaźników obrazujących rozmiary zagranicznego ruchu przyjazdowego do 

Polski, zwłaszcza związanych z wykorzystaniem zakładów uzdrowiskowych.  

Na koniec warto podkreślić, że na tak duże ograniczenia popytowe w za-

kresie ruchu turystycznego obywateli Niemiec do miejscowości uzdrowisko-

wych w Polsce mogą wpływać nie tylko zjawiska kryzysowe w światowej go-

spodarce, ale również silna konkurencja ze strony uzdrowisk: czeskich, słowac-

kich, węgierskich, a także coraz atrakcyjniejsza oferta przygotowana przez 

uzdrowiska litewskie i ukraińskie
16

. Odwrócenie negatywnych tendencji kryzy-

su w gospodarce może więc być niewystarczające dla znaczącej poprawy popy-

tu turystycznego na rynku uzdrowiskowym. Konieczne są więc dalsze zmiany 

w poprawie konkurencyjności polskich uzdrowisk. 

Uwagi końcowe 

Rynek turystyki uzdrowiskowej w Polsce charakteryzuje się znacznym po-

tencjałem rozwojowym, który ze względu na zachodzące zmiany demograficz-

ne w ostatnich latach stanowi ważny, perspektywiczny sektor gospodarki. Wy-

nika to również z korzystnego położenie geograficznego Polski, które przesądza 

o dostępności do usług uzdrowiskowych dla starszych osób z rozwiniętych kra-

jów UE, w tym zwłaszcza sąsiadujących z Polską Niemiec. Potencjał prorozwo-

jowy sektora polskich uzdrowisk determinuje też moda na zdrowy styl życia, 

zwiększająca zainteresowanie produktami uzdrowiskowymi ludzi o stosunkowo 

dobrym stanie zdrowia i osób młodszych
17

. 

Potencjał rozwojowy sektora uzdrowiskowego został w ostatnich latach 

ograniczony na skutek licznych zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej, 

które nie pozostały obojętne na wielkość popytu turystycznego. Ograniczenia 

                                                      
15  Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Koniunktura gospodarcza 

w krajach Unii Europejskiej w 2010 r. – umiarkowany wzrost gospodarczy, Warszawa 2011, 

s. 26, www.mg.gov.pl. 

16 J. Golba, Uzdrowiska polskie w Unii Europejskiej, „Jedziemy do wód w…” 2007, Biule-

tyn Informacyjny nr 1 Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, s. 11–15, www.sgurp.pl.  

17 E. Wyrwicz, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem turystyki uzdrowiskowej, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki 

uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Stowarzysze-
nie Gmin Uzdrowiskowych RP, s. 95. 
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miały wpływ na wielkość i dynamikę zagranicznego ruchu przyjazdowego do 

Polski, w tym zwłaszcza do miejscowości uzdrowiskowych. Tendencja spad-

kowa objęła najważniejsze wskaźniki obrazujące wielkość popytu turystyczne-

go czołowych, zagranicznych klientów polskich uzdrowisk – kuracjuszy z Nie-

miec. Tak duże spadki na rynku uzdrowiskowym mogą być wywołane nie tylko 

oddziaływaniem zjawisk kryzysowych w światowej gospodarce, ale silną kon-

kurencyjnością oferty uzdrowisk: czeskich, słowackich, węgierskich czy nawet 

litewskich i ukraińskich. Nadzieją na zahamowanie tych negatywnych zjawisk 

w sektorze uzdrowiskowym mogą być liczne projekty inwestycyjne, realizowa-

ne niemal we wszystkich polskich uzdrowiskach z wykorzystaniem środków 

z funduszy unijnych, a także zakończenie części procesów prywatyzacyjnych.  

TOURIST DEMAND ON THE HEALTH RESORT MARKET  

ON THE EXAMPLE OF LOWER SILESIA 

Summary 

Article reveals the most important factors determining the demand for services in 

health resort tourism. Apart from group of determinants related to social changes, espe-

cially demographic, there were also economic - legal factors, determining the quality 

and competitiveness of spa services. Article also takes into account the impact of the 

crisis in the global economy on size of demand for services in health resort sector. On 

the Polish spa market, particular impact on demand had limitations connected with the 

arrival of German citizens, who constitute the most important, foreign audience of 

health resort services in Poland. 

Translated by Aleksandra Gromelska 
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TURYSTYKA MEDYCZNA PRZEJAWEM 

WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW I TENDENCJI 

W TURYSTYCE 

Wprowadzenie 

Określenie „turystyka medyczna” z pewnością należy do nowej terminolo-

gii, jednakże sama idea jego powstania nie jest zjawiskiem nieznanym. Począt-

ków rozwoju turystyki medycznej – podobnie jak i całego jej fenomenu – nale-

ży upatrywać już w starożytności, kiedy to podróżowano nie tylko z pobudek 

religijnych, handlowych czy wojennych, ale także dla polepszenia sił fizycz-

nych i psychicznych. Pierwsze peregrynacje
1
 odbywały się do miejsc, gdzie 

leczono wodami zwykłymi i mineralnymi. Jednakże dopiero w pierwszej deka-

dzie XXI wieku – głównie za sprawą mass mediów (telewizji, Internetu, maga-

zynów) oraz branży turystycznej –rozwój turystyki medycznej stał się bardziej 

dynamiczny.  

Celem artykułu (w ujęciu kompilacyjnym) jest zasygnalizowanie pojawie-

nia się niszowej formy współczesnej turystyki, jaką jest turystyka medyczna, 

oraz próba jej zdefiniowania, ponadto określenie, czym są usługi turystyczno-

medyczne, jaki jest ich zakres, cechy i rodzaje. Na tle megatrendów cywiliza-

cyjnych wskazano także intensyfikację turystyki medycznej. W tym dążeniu 

                                                      
1
 D. Dudek, Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej, „Folia Turistica” 2008, 

nr 19, s. 27–32. 
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autor zaimplementował metodę analizy źródeł wtórnych (desk research), głów-

nie syntetyczną analizę stosownych publikacji naukowych i raportów. Trzeba 

podkreślić, iż jest to jedynie wynik badań wstępnych.  

1. Eksplikacja pojęcia turystyki medycznej  

Analizując terminologię z zakresu nowej gałęzi gospodarki turystycznej, 

jaką jest właśnie turystyka medyczna, zauważono, że zarówno w piśmiennic-

twie polskojęzycznym, jak i zagranicznym pojawia się wiele nieścisłości, 

a same opisywane pojęcia wzajemnie się wykluczają. Niekiedy autorzy stosują 

termin „turystyka medyczna” jako synonim turystyki: zdrowotnej, spa i well-

ness, uzdrowiskowej. Trzeba podkreślić, że takie eksplikacyjne podejście wielu 

przedstawicieli różnych nauk, niewątpliwie może wynikać z faktu, iż dopiero od 

niedawna prowadzone są badania empiryczne z zakresu tej formy turystyki. 

Stąd należy uznać, że pojęcie turystyki medycznej jest jeszcze niestabilne.  

Turystyka medyczna sensu largo jest jedną z trzech – obok turystyki 

uzdrowiskowej oraz spa i wellness – form turystyki zdrowotnej (rysunek 1), 

będąc jednocześnie elementem turystyki narodowej, turystyki międzynarodowej 

oraz turystyki wewnątrzkrajowej. Istotne, że turystyka medyczna nie odnosi się 

jedynie do turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, ale także do turystyki krajowej 

– co często pomijane jest w opisywanym zjawisku.  

Jak słusznie zwrócili uwagę N. Lunt i P. Carrera
2
, niektórzy badacze uwa-

żają turystykę zdrowotną i medyczną za takie samo zjawisko, choć w różny 

sposób je akcentują. W literaturze można spotkać się z podejściem, które traktu-

je turystykę medyczną, jako:  

– obowiązkowy punkt wakacyjnego programu wyjazdu turystycznego
3
 

(powiązana z turystyką wypoczynkową, VFR);  

– tożsame z pojęciem globalnej opieki zdrowotnej
4
 (ang. global healthca-

re). Tym samym turystyka medyczna nie odnosi się do opieki w przy-

                                                      
2
 N. Lunt, P. Carrera, Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad, „Ma-

turitas” 2010, Vol. 66 (1), s. 28.  

3
 Zob. J. Rab-Przybyłowicz, Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie,  

w: Potencjał turystyczny – zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego nr 591, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 53, s. 695–696.  

4 Por. N. Lunt, P. Carrera, op. cit., s. 27.  
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padku zagrożenia zdrowia podczas pobytu pacjenta za granicą, lecz do 

głównego motywu wyjazdu – aspektu medycznego
5
.  

 

Rys. 1. Miejsce turystyki medycznej w ogólnie przyjętej (wg UNWTO) strukturze 

podziału turystyki  

Źródło: opracowanie własne.  

Problematyką badawczą z zakresu turystyki medycznej zajmowali się do-

tychczas w głównej mierze ekonomiści, stąd, np. M. Prochorowicz uznała, że 

turystyka medyczna to nic innego, jak łączenie leczenia z turystyką
6
. Zapewne 

jest to duże uproszczenie, z którym można się nie zgadzać. Poznając zakres 

świadczonych usług medycznych (w dalszej części artykułu), należy podkreślić, 

iż turystyka medyczna nie zawsze powiązana jest wyłącznie z przywracaniem 

komuś zdrowia. Z kolei, M. Sztorc
7
 terminu „turystyka medyczna” używa jako 

synonimu turystyki zdrowotnej, uzdrowiskowej, a nawet spa i wellness, taktując 

                                                      
5
 V.A. Crooks, L. Turner, J. Snyder, R. Johnston, P. Kingsbury, Promoting Medical Tour-

ism to India: Messages, Images, and the Marketing of International Patient Travel, „Social 
Science & Medicine” 2011, Vol. 72, s. 726–732, doi: 10.1016/j.socscimed.2010.12.022, s. 2.  

6
 M. Prochorowicz, Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby 

zdrowia, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, 

WSIiZ, Rzeszów 2008, s. 133.  

7
 M. Sztorc, Podróże turystyczne obcokrajowców w celach zdrowotnych do Polski, w: Tu-

rystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mro-
czyński, WSTiH, Gdańsk 2008, s. 567–579. 
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tym samym osoby uczestniczące w turystyce zdrowotnej jako turystów me-

dycznych. Jest to z pewnością błędne założenie, które zamazuje rzeczywisty 

obraz ruchu turystycznego, gdzie nadrzędnym celem jest aspekt medyczny. Inne 

podejście prezentuje A. Białk-Wolf, która stwierdza, iż „turystyka medyczna 

polega na dobrowolnym przemieszczaniu się do obcego państwa w celu podda-

nia się tam planowanemu leczeniu w celu ratowania zdrowia, podniesienia ja-

kości życia lub poprawy wyglądu, z przyczyn finansowych, jakościowych lub 

z uwagi na niedostępność świadczeń w miejscu zamieszkania (wynikającą 

z braku personelu, wiedzy, sprzętu, procedur, zbyt długiego czasu oczekiwania 

lub ograniczeń prawnych), niejednokrotnie połączonym ze zwiedzaniem odwie-

dzanego miejsca, (…) dotyczy tylko aspektu międzynarodowego”
8
. W tym uję-

ciu autorka wykluczyła turystyczno-medyczne wyjazdy krajowe. Natomiast, za 

najbardziej trafnie objaśnione pojęcie turystyki medycznej należy uznać wersję 

przyjętą przez J. Rab-Przybyłowicz, w świetle której, turystyka medyczna doty-

czy 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
9
.  

W analizie niemieckojęzycznego piśmiennictwa dokonanej przez Białk-

Wolf można spotkać się ze stwierdzeniem, że turystyka medyczna powiązana 

jest ze świadczeniem „ofert klinicznych” obejmujących pacjentów międzynaro-

dowych, którzy sami płacą za swoje leczenie, a odbiorcami tych usług są klien-

ci
10

. Natomiast W. Berg podaje, że turystyka medyczna jest turystyką pacjen-

tów, którzy czasowo przebywają poza miejscem stałego zamieszkania w celu 

leczenia lub zapobiegania chorobom
11

. Tym samym turystyka medyczna okre-

ślana jest jako podzbiór mobilnych pacjentów
12

.  

Wyrażenie „turystyka medyczna” jest powszechnie używane w praktyce 

pacjentów, którzy podróżują poza stałą siedzibę transgranicznych uzgodnień 

                                                      
8
 A. Białk-Wolf, Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, w: Potencjał turystyczny – za-

gadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 

591, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 53, s. 655.  

9
 J. Rab-Przybyłowicz, op. cit., s. 695.  

10 A. Białk-Wolf, op. cit., s. 654.  

11
 W. Berg, Gesundheitstourismus und Wellnesstourismus, Oldenbourg, Monachium 2008, 

s. 169, cyt. za: A. Białk-Wolf, op. cit. 

12 N. Lunt, P. Carrera, op. cit., s. 28. 
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opieki zdrowotnej
13

. Celem tych wyjazdów jest dostęp do szeroko rozumianych 

usług medycznych oferowanych za granicą, za które (zazwyczaj) pacjenci do-

konują należności z własnych środków pieniężnych. Najchętniej wybieranymi 

usługami medycznymi są usługi dentystyczne i coraz częściej – w mniejszym 

lub większym stopniu – usługi chirurgiczne, a także poszukiwanie udoskonalo-

nych kosmetyków
14

; ponadto różnego rodzaju operacje, np. ortopedyczne, ser-

ca, plastyczne są jednymi z wielu medycznych procedur wykonywanych 

w zagranicznych szpitalach, które przyciągają międzynarodowych pacjentów
15

.  

Wymienieni badacze pominęli fakt, że turystyka medyczna może także do-

tyczyć tych turystów, którzy podróżują wewnątrz własnego kraju. Lunt i Carre-

ra podają, że turystyka medyczna jest to zorganizowana wyprawa poza stałe 

środowisko naturalne w celu poprawy lub przywrócenia zdrowia jednostek po-

przez interwencję medyczną
16

.  

Pojawiła się także niezręczność w kwestii określenia adekwatnym termi-

nem osoby biorącej udział w turystyce medycznej. Jak wskazali wspomniani 

badacze niezbędna jest konieczność rozwiązania problemów tożsamości tury-

stów medycznych – tego, czy uważają się oni za konsumentów, pacjentów, 

klientów (czy turystów)
17

. W samym tylko piśmiennictwie zauważalne są per-

turbacje w tym zakresie. Można spotkać się ze stosowaniem takich określeń, 

jak: klient, turysta, konsument, pacjent, turysta–pacjent, pacjent (klient), pa-

cjent–turysta lub bardziej precyzyjnych, jak np.: „turysta medyczny” nazywany 

alternatywnie „medycznym podróżnikiem”, „podróżnikiem wartości medycz-

nych”, „podróżnikiem globalnej opieki zdrowotnej”
18

.  

Na tym tle próbując zdefiniować turystykę medyczną sensu stricto, należy 

przyjąć, że jest to świadoma działalność człowieka, w której podróżny (turysta 

medyczny) ma na celu uzyskanie szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej – 

zarówno we własnym kraju, jak i za granicą – polegającej przede wszystkim na 

                                                      
13 V.A. Crooks, L. Turner, J. Snyder, R. Johnston, P. Kingsbury, op. cit., s. 2.  

14
 D. Cormany, S. Baloglu, Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web 

page contents and services offered to the prospective medical tourist, „Tourism Management” 
2011, Vol. 32, no. 4, s. 709–716, 2010, doi:10.1016/j.tourman.2010.02.008, s. 1.  

15 V.A. Crooks, L. Turner, J. Snyder, R. Johnston, P. Kingsbury, op. cit., s. 2.  

16 N. Lunt, P. Carrera, op. cit., s. 28.  

17 Tamże, s. 31.  

18 D. Cormany, S. Baloglu, op. cit., s. 1. 
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zachowaniu (pozyskaniu) lepszego stanu zdrowia lub/i estetycznego wyglądu 

własnego ciała, połączonego z wypoczynkiem, regeneracją sił fizycznych i psy-

chicznych, zwiedzaniem atrakcji i walorów turystycznych oraz rozrywką
19

.  

Z ekonomicznego punktu widzenia należy wyróżnić dwie formy turystyki 

medycznej wynikające
20

:  

1) z orientacji na jakość (ewentualnie prestiż) – w odniesieniu do turystów 

medycznych pochodzących z krajów słabo rozwiniętych gospodarczo, któ-

rzy wyrażają chęć odbycia podróży do innego państwa, gdzie usługi me-

dyczne świadczone są na najwyższym poziomie jakości (bądź oferta lecze-

nia nie jest osiągalna w stałym miejscu zamieszkania) czy też z chęci zaak-

centowania swojego statusu społeczno-zawodowego;  

2) z orientacji na koszt – jest to forma (oszczędnej) turystyki ukierunkowana 

na tych turystów medycznych, którzy pochodzą z państw o wysokiej stopie 

innowacyjności medycznej i zamożności gospodarczej i – ze względu na 

niższą cenę usług – podróżują do krajów, w których świadczone są tańsze 

usługi medyczne (np. Tajlandia, Indie, Polska, Węgry, Bułgaria).  

Wraz z rozwojem turystyki medycznej rośnie znaczenie wyboru miejsca 

realizacji wypoczynku turystyczno-medycznego oraz jakości świadczonych 

usług. Ważną rolę w tym zakresie pełnią działania marketingowe poszczegól-

nych podmiotów, których ideą jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań zarówno 

potencjalnych, jak i obecnych konsumentów usług turystyczno-medycznych. 

Poza różnymi instrumentami promocji turystyki medycznej najbardziej uzna-

nym przez branżę jest osoba – o profesji nowej w turystyce – zwana medical 

tourism facilitator
21

, czyli pośrednik organizujący i obsługujący ruch turystów 

medycznych. Do jego zadań należy m.in. stałe kontaktowanie się z turystą 

w poszczególnych etapach jego wycieczki, począwszy od wyjazdu (pomoc 

w wyborze placówki medycznej, formalności wizowe itp.), a skończywszy na 

powrocie do domu (dalsza organizacja opieki zdrowotnej w celach kontrol-

nych). Ponadto z badań Cormany i Baloglu wynika, że na amerykańskim (jak 

                                                      
19

 Zob. A.P. Lubowiecki-Vikuk, Turystyka medyczna jako forma globalnej opieki zdrowot-

nej w kontekście rekreacyjnej aktywności fizycznej obywateli krajów Unii Europejskiej, w: Roz-

wój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji, 

red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG, PSNARiT, Poznań 2010, s. 186.  

20 Zob. A. Białk-Wolf, op. cit., s. 655.  

21 D. Cormany, S. Baloglu, op. cit., s. 1.  
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i europejskim
22

) rynku usług pośrednicy turystyki medycznej wykazują tenden-

cję do generalizowania informacji na swoich oficjalnych stronach interneto-

wych, skupiając się bardziej na czynnikach mogących pomóc potencjalnemu 

turyście przyzwyczaić się do myśli o podróży w celu medycznym bądź dostar-

czają informacji, aby turysta wiedział czego może się spodziewać
23

. Na pozo-

stałych rynkach poszczególnych kontynentów pośrednicy turystyki medycznej 

skupiają się bardziej na osobistych informacjach dotyczących czasu, jaki turysta 

powinien spędzić w kraju przeznaczenia, zaś rzadziej koncentrują się na przy-

gotowaniach do takiego rodzaju wyjazdu turystycznego.  

W Polsce edukuje się specjalistów z zakresu turystyki medycznej
24

. Na 

krajowym rynku znajduje się kilkanaście podmiotów turystycznych (m.in.: 

MTA Poland, Meditravels.pl, Medinpoland, Biuro Podróży i Turystyki Almatur 

w Łodzi i inne) oraz dwa stowarzyszenia (Polskie Stowarzyszenie Turystyki 

Medycznej oraz Klaster „Medycyna Polska Południowy-Wschód”) działające 

na rzecz turystyki medycznej.  

2. Usługi turystyczno-medyczne – zakres, cechy i rodzaje  

Dokonując wyjaśnienia definicji usługi medycznej, należy oprzeć się na 

ogólnie przyjętej, która mówi o tym, że są to wszelkiego rodzaju działania słu-

żące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia-

łania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulu-

jących zasady ich wykonywania
25

. Usługi te – inaczej świadczenia zdrowotne  

– mogą być udzielane przez samodzielne publiczne lub niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny 

                                                      
22 Choć z pewną różnicą dotyczącą regulacji prawnych świadczenia usług medycznych 

w niektórych krajach europejskich. 

23 D. Cormany, S. Baloglu, op. cit., s. 7.  

24
 Uniwersytet Medyczny w Łodzi – w ramach nowatorskiego projektu „Koordynator opie-

ki nad turystą/pacjentem zagranicznym korzystającym z usług medycznych w regionie łódzkim  

– Pilot Wycieczek. Kurs szkoleniowy w zakresie wykonywania nowego zawodu dla pracowni-

ków sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim” wykształcił pracowników sektora ochrony 

zdrowia do wykonywania nowego zawodu, jakim jest pilot wycieczek medycznych. Osoby te 

(pielęgniarki, lekarze), zapoznały się z ogólną specyfiką pracy w charakterze pilota wycieczek, 
uczestniczyły w kursach języka obcego oraz komunikacji i dostosowania się do potrzeb pacjenta.  

25
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, art. 3 i 4.  
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bądź też przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, po-

łożnych. Zatem usługi medyczne są to wszelkiego rodzaju usługi opieki zdro-

wotnej świadczone przy udziale pracownika służby zdrowia. W odniesieniu do 

usług turystycznych są to: usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz 

wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym
26

. Należy do-

dać, że za usługi turystyczne uznaje się wszelkiego rodzaju czynności mające na 

celu zaspokojenie potrzeb turystów przed wyjazdem, w czasie jego trwania, jak 

również po powrocie, czyli odnoszące się w głównej mierze do usług: transpor-

towych, gastronomicznych, noclegowych i pozostałych. Co istotne, w kontek-

ście medycznym powstało pojęcie „świadczenia towarzyszącego”, które odnosi 

się do zakwaterowania i wyżywienia w zakładach opieki zdrowotnej całodobo-

wej lub całodniowej oraz usługi transportu sanitarnego
27

.  

Zakres usług medycznych jest szeroki, gdyż potrzeby zdrowotne (jak i tu-

rystyczne) i oczekiwania współczesnych konsumentów są coraz bardziej zin-

dywidualizowane. Do najważniejszych należy zaliczyć te usługi, które świad-

czone są w zakresie ogólnego przeglądu stanu zdrowia, czyli badania diagno-

styczne (konsultacja z lekarzem, badania laboratoryjne); chirurgii plastycznej  

– modelowanie twarzy: lifting, implanty warg, korekcje (m.in.: nosa, uszu, po-

wiek); modelowanie ciała: powłok brzusznych, piersi (zmniejszanie, powięk-

szanie, podnoszenie, rekonstrukcje), korekty wad wrodzonych, ginekomastia, 

odsysanie tkanki tłuszczowej (liposukcja), lipoliza iniekcyjna lub intralipotera-

pia, chirurgia bariatryczna (leczenie skrajnej otyłości); medycyny i dermatologii 

estetycznej
28

 – usuwanie zmarszczek, zabiegi „upiększające” twarz i/lub usta, 

usuwanie przebarwień skórnych, mezoterapie, leczenie nadpotliwości, leczenie 

zmian skórnych na twarzy i ciele, biorewitalizacja; ortopedii – diagnostyka, 

operacje narządów ruchu oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń, endoprote-

zoplastyka (najczęściej dotyczy stawu biodrowego lub kolanowego), chirurgia 

urazowa; okulistyki – diagnostyka, zabiegi operacyjne/zabiegi laserowe wad 

wzroku, m.in.: zeza, zaćmy, jaskry, krótko- i dalekowzroczności, pozostałych; 

stomatologii – profilaktyka, wybielanie zębów, stomatologia zachowawcza, 

chirurgia, protetyka, ortodoncja; laryngologii – zabiegi operacyjne leczenia 

                                                      
26

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o usługach turystycznych, art. 3. 

27
 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku 

placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 58.  

28 Zob. M. Sztorc, op. cit., s. 568–570.  
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przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, korekcja podniebienia, septopla-

styka nosa, usunięcie migdałków (adenotomia lub tonsillektomia), chirurgia 

szczękowa, chirurgia rekonstrukcyjna; ginekologii – diagnostyka, badania on-

kologiczne, zabiegi/operacje (metodą klasyczną lub laparoskopową), zaburzenia 

menstruacyjne, leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenie bezpłodno-

ści
29

; położnictwa, kardiologii, chirurgii, urologii i pozostałych.  

Istnieje problemem w zdefiniowaniu usług turystyczno-medycznych, gdyż 

usługi te są czynnościami „niewidocznymi”, cechującymi się: 

1) abstrakcyjnością – nie można ich zobaczyć, ani wypróbować; 

2) nietrwałością i niematerialnością – usług turystyczno-medycznych nie da 

się magazynować, transportować, przenosić; w przypadku ich niewykorzy-

stania – świadczenie takie przepada. Występują także trudności w kształ-

towaniu poziomu podaży i popytu, co może wynikać z ryzyka (fizycznego, 

funkcjonalnego, psychologicznego)
30

, jakie podejmuje turysta medyczny;  

3) komplementarnością, np. po wizycie u lekarza specjalisty turysta medycz-

ny najczęściej udaje się do punktów farmaceutycznych, w celu realizacji 

recepty; 

4) substytucyjnością, np. zamiast skorzystać z usługi stomatologicznej w ga-

binecie lekarskim w Berlinie, turysta medyczny może wybrać podobną, ale 

świadczoną w prywatnej klinice stomatologicznej w Poznaniu;  

5) sezonowością – popyt na usługi turystyczno-medyczne skoncentrowany 

jest w czasie i w przestrzeni;  

6) nierozdzielnością, co oznacza jednoczesność „produkcji” i konsumpcji 

usług turystyczno-medycznych (np. usługa przewodnicka); występuje bez-

pośredni lub pośredni (np. wypisanie recepty na „przedłużenie leków”) 

kontakt między usługodawcą a usługobiorcą; 

7) różnorodnością i niepowtarzalnością – usługa tego rodzaju za każdym ra-

zem będzie świadczona inaczej, gdyż jej jakość zależy w głównej mierze 

od danego usługodawcy, określonego czasu i miejsca; 

8) stresem i obawą – w odniesieniu do konsumpcji usług medycznych;  

                                                      
29

 Zob. F. Moghimehfar, M. Hossein Nasr-Esfahani, Decisive factors in medical tourism 

destination choice: A case study of Isfahan, Iran and fertility treatments, „Tourism Management” 
2011, doi:10.1016/j.tourman.2011.01.005. 

30 Zob. A. Białk-Wolf, op. cit., s. 658.  
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9) niemożnością nabycia prawa własności danej usługi
31

.  

Jak podkreśla A. Bukowska-Piestrzyńska, istotą współczesnych usług 

– w ujęciu marketingu partnerskiego – jest klient (w tym przypadku turysta 

medyczny), który powinien być zawsze w centrum uwagi, zaś kontakt pomię-

dzy nabywcą usług a wykonawcą powinien bazować na porozumieniu
32

. Autor-

ka wymienia cechy dobrych usług medycznych, opartych na koncepcji under-

standing
33

 (z ang. zrozumienie, porozumienie).  

W wyniku zaprezentowanej analizy można przyjąć, że za usługi turystycz-

no-medyczne należy rozumieć te, które będą oparte na świadczeniu podstawo-

wych usług turystycznych (transport, nocleg, wyżywienie) połączonych z jed-

noczesnym świadczeniem różnorakich usług medycznych. Adekwatnie miejsce 

świadczenia tego rodzaju usług odbywa się w różnego typu placówkach (za-

równo sektora publicznego, jak i prywatnego), takich jak: szpitale, kliniki, po-

radnie, gabinety, ośrodki typu spa i wellness oraz w tych, które usytuowane są 

                                                      
31 Zob. A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych…, s. 17.  

32
 A. Bukowska-Piestrzyńska, Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, CeDeWu, 

Warszawa 2010, s. 26.  

33
 (U) – undertake – lekarz zobowiązuje się do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zapo-

biegania chorobom, leczenia chorych oraz niesienia ulgi w cierpieniu, (N) – necessary – koniecz-

na jest specjalistyczna wiedza (ciągłe i systematyczne jej uzupełnianie) wszystkich członków 

personelu placówki zdrowotnej i postępowanie personelu medycznego zgodnie z etyką altruizmu, 

(D) – diversity – rozumiane jako zróżnicowanie oferty usługowej placówki medycznej – przez 

zastosowanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych oraz umiejętność w określeniu profilu 

społeczno-demograficznego pacjenta, jego potrzeb i oczekiwań, (E) – educate – istotne jest edu-

kowanie pacjenta, np. w zakresie higieny, profilaktyki zdrowotnej, a także wskazywanie korzyści 

z danej usługi i problemów, jakie mogą się pojawić w wyniku zaniechania leczenia, (R) – rela-

tionship – usługowe minimum minimorum to spotkanie dwóch osób, dzięki któremu zapośredni-

cza się relacja usługowa; więź między lekarzem a pacjentem ma wpływ na budowanie wzajemne-

go zaangażowania i zaufania (wpływa na aspekt stricte medyczny usługi) oraz na ocenę jakości 

usług (obejmuje również pozamedyczne aspekty usługi), (S) – synchronize – w trakcie realizacji 

świadczenia zdrowotnego konieczne jest zsynchronizowanie pacjenta i personelu medycznego 

w czasie i miejscu, (T) – trust – pacjent często nie jest w stanie określić złożoności swojego pro-

blemu zdrowotnego, dlatego relacja pacjent-lekarz musi być oparta na zaufaniu, (A) – act – usłu-

ga medyczna może być rozumiana jako szereg czynności – począwszy od pierwszego kontaktu 

chorego z placówką opieki zdrowotnej aż do jej opuszczenia – podejmowanych na zlecenie 

w celu zapewnienia zdrowia (…) lub wzbogacenia walorów osobistych, (N) – negotiate – dana 

usługa może powstać jedynie jako rezultat wzajemnych ustępstw i uzgodnień, (D) – dealing  

– traktowanie pacjenta jako partnera, (I) – interactive – długi przedział czasowy niezbędny do 

nawiązania relacji oznacza pewne continuum interakcji pacjent-personel placówki zdrowotnej, 

w którym strony doświadczają obopólnej wymiany wartości, (N) – non-stop – budowanie zaufa-

nia w relacji lekarz-pacjent jest procesem, a nie jednorazowym działaniem, (G) – good – usługa 
musi być dobrem dla pacjenta; zob. Tamże, s. 26–27.  
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w miejscowościach uzdrowiskowych
34

. Wymienione jednostki w sposób syste-

matyczny i ciągły powinny współpracować z podmiotami branży turystycznej. 

Celem tej współpracy powinno być nie tylko skupianie się na pozyskiwaniu 

turystów medycznych, ale także wymiana doświadczeń, udział we wspólnych 

projektach, szkoleniach i konferencjach, tworzenie jakości usług turystyczno-

medycznych (zdobywanie certyfikatów, akredytacji), stosowanie wszelkich 

innowacji oraz dbanie o interesy turysty medycznego poprzez zapewnienie mu 

komfortu i poczucia bezpieczeństwa.  

3. Tendencje w turystyce medycznej w kontekście megatrendów  

We wstępnej analizie problemu należy zwrócić uwagę, że megatrendów, 

trendów i tendencji nie powinno się utożsamiać z modą i stosować tych pojęć 

jako synonimy, bowiem megatrend służy interpretacji najnowszych trendów 

cywilizacyjnych – opisuje stałe tendencje, zjawiska, wydarzenia obejmujące 

przede wszystkim dziedziny ludzkiego życia. O megatrendzie mówimy wów-

czas, gdy dane zjawiska wykazują cechy względnej trwałości i nabierają cha-

rakteru uniwersalnego
35

 (są to trendy ekonomiczne, społeczno-kulturowe, de-

mograficzne, uwarunkowania polityczne i prawne, ekologia i zdrowie, bezpie-

czeństwo, technologia – w tym informatyczna, transport oraz handel międzyna-

rodowy). W odniesieniu do trendu chodzi o istniejący w danym momencie kie-

runek rozwoju w określonej dziedzinie, natomiast termin „tendencja” powinno 

odnosić się do prawidłowości zarysowujących się w dalszym rozwoju, np. tury-

styki, hotelarstwa itd.  

Na współczesnym rynku usług, w tym także usług turystyczno-

medycznych, pojawiła się konieczność zidentyfikowania potrzeb oraz określe-

nia nowych wzorców zachowań konsumenckich. Wobec tego należy pamiętać, 

że na taki rodzaj zachowań mają wpływ tzw. trendy średniego zasięgu
36

, które 

                                                      
34

 Zob. D. Dryglas, Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, w: Innowacyjne kie-

runki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymar-
czyk-Wajda, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica-Zdrój 2009, s. 171.  

35
 Zob. J. Naisbitt, Megatrendy, Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, 

ZYSK i S-ka, Poznań 1997. 

36 Trendy średniego zasięgu są niejako równoważone w całym systemie przeciwstawnych 

konttrendów, np. „korzystanie z życia” (co silnie związane jest ze wzmożoną konsumpcją, której 
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nie odnoszą się do ogółu konsumentów, a jedynie do większych grup, 

a w szczególności mikrotrendy (odnoszące się do małych grup, posiadających 

zindywidualizowane potrzeby i określony styl życia) unaoczniające, jak zmien-

ne są nastroje klientów i jak ewoluują ich wybory
37

 kształtowane przez różno-

rodne czynniki (m.in.: dostępność Internetu, zapożyczanie wzorców zachowań 

prezentowanych przez mass media – zwłaszcza telewizję, choroby cywilizacyj-

ne – otyłość, wydłużanie się cyklu życia). Trendy te, choć dotyczą niewielkich 

procentowo grup konsumenckich, to – biorąc pod uwagę wielkość populacji 

– tworzą znaczące rynki
38

.  

W świetle powyższych rozważań, należy stwierdzić, że tendencje w tury-

styce medycznej wynikają przede wszystkim ze wzrostu świadomości społecz-

nej na temat zdrowia, zmiany ich stylu życia i innych uwarunkowań
39

. Należy 

się zatem spodziewać, że w najbliższym czasie wyjazdy turystyczne, których 

celem jest skorzystanie z szerokiego zakresu usług turystyczno-medycznych, 

będą miały inklinację wzrostową. Na uzasadnienie powyższej hipotezy należy 

przytoczyć rozważania Berga
40

, których wymienia szczegółowe czynniki
41

, 

jakie będą miały wpływ na dalszy rozwój turystyki medycznej, a są to: 

– reformy systemów opieki zdrowotnej przewidujące dopłaty za wykona-

nie określonych usług poza granicami kraju;  

– niższe ceny dodatkowo zwiększające motywacje do wyjazdów; 

                                                                                                                                  
nie należy odkładać na później) jest kontrtrendem „dla przyszłości”, „nowy szowinizm” to reak-

cja na „transkulturowość” oraz „feminizację”, „non stop” przyczynia się do wzrostu przeciwstaw-

nego trendu „powrotu do źródeł”, a „w zgodzie ze sobą” jest po części tak silne dzięki „superlu-

dziom”. Zaprezentowane trendy są wynikiem szerszych rozważań K. Najdera na temat megatren-

dów kulturowych. Należy uznać, iż będą one silnie kształtowały sferę poglądów i wartości współ-

czesnych konsumentów, zob. Megatrendy kulturowe, „Marketing w praktyce” 2010, nr 10, 
http://marketingowiec.pl/artykul/megatrendy-kulturowe?subpage=2, 19.03.2011.  

37 A. Grabowska, A. Sora, A. Szułczyński, Konsumenckie mikrogrupy: komunikacyjny po-

ligon marketera, „THINKTANK” 2010/2011, nr 4(7), s. 59.  

38
 Tamże, s. 64. 

39 Zob. W. Alejziak, Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, „Episteme” 

2009, nr 8, t. 1, s. 126, 130–133; European Travel Commission, www.etc-corporate.org; B. Mar-
ciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 24–28.  

40 W. Berg, op. cit., s. 169.  

41
 Zaś za ogólne czynniki należy uznać: indywidualne, instytucjonalne oraz polityczne; zob. 

C. Liu, B. Watts, D. Litaker, Access to and utilization of healthcare: the provider’s role, „Expert 
Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research” 2006, Vol. 6, no. 6, s. 653. 
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– dążenia wielu państw do zmiany profilu turysty odwiedzającego ich kraj 

z tzw. taniego turysty na turystę o „wyższej jakości”, zostawiającego 

więcej pieniędzy;  

– możliwość polepszenia rentowności i obłożenia szpitali państw przyj-

mujących turystów;  

– słabo rozwinięta opieka medyczna w niektórych krajach;  

– długie kolejki oczekujących na zabiegi chirurgiczne.  

Ważną kwestią dotyczącą ekspansji turystyki medycznej jest fakt, że 

współcześnie zdrowy i estetyczny wygląd ciała przestał być domeną wyłącznie 

kobiet. Uprzedmiotowienie męskiej seksualności przez środki masowego prze-

kazu doprowadziło do pojawienia się generacji odznaczającej się niezwykle 

wysoką samoświadomością własnego ciała
42

. Stąd motywem podejmowania 

jakichkolwiek form aktywności fizycznej i/lub zabiegów z zakresu chirurgii 

plastycznej, medycyny i dermatologii estetycznej u młodych mężczyzn
43

 jest 

chęć posiadania zadbanej i szczupłej sylwetki, a nie stricte aspekt zdrowotny
44

. 

Tym samym rynek turystyki medycznej oferuje im oszczędność pieniędzy, po-

równywalną lub lepszą jakość opieki lekarskiej oraz dogodne terminy przyjęć 

i szybszy dostęp do usług
45

.  

Turystyka medyczna przedstawia także kontrowersyjne aspekty swojego 

dalszego ożywienia; jednocześnie pełni dysfunkcje
46

. Wyjazdy turystyczne 

                                                      
42

 Species. Praktyczny przewodnik po świecie młodych mężczyzn, Discovery Communica-

tions Europe Limited, London 2008, s. 30.  

43 Włosi, Francuzi i Hiszpanie charakteryzują się największą konsumpcją artykułów i usług 

kosmetyczno-medycznych, co jak twierdzą pomaga im m.in. w karierze zawodowej lub w budo-

waniu wizerunku swojej atrakcyjności fizycznej u płci przeciwnej. Do tej grupy konsumentów 

należy także zaliczyć mężczyzn ze Szwecji, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W przypadku 

Polaków, Rosjan oraz Rumunów w tego rodzaju stylu życia przeszkadzają im bariery kulturowe; 
zob. Tamże, s. 30.  

44 Tamże, s. 30.  

45 D. Cormany, S. Baloglu, op. cit., s. 1.  

46
 Hongkong stał się nowym kierunkiem wyjazdów turystyczno-medycznych dla ciężar-

nych kobiet z Chin kontynentalnych. Z różnych powodów – m.in. uniknięcia konsekwencji 

z niedostosowania się do tzw. polityki „jednego dziecka” (związanej często z przymusowymi 

aborcjami) – kobiety te decydują się na poród w tamtejszych szpitalach. W świetle najnowszych 

doniesień naukowych z Politechniki Hongkondzkiej wynika, iż turystyki medyczne traktowano 

w sposób nieprofesjonalny oraz „mało przyjazny”. Przedłużano im niektóre procedury medyczne, 

nie dostarczano pełnych informacji, zaś personel medyczny (różnych szpitali) prezentował mie-

szane postawy wobec swoich pacjentek. Część respondentek czuła się dyskryminowana w trakcie 

pobytu w badanej placówce; zob. B.H. Ye, H.Z. Qiu, P.P. Yuen, Motivations and experiences 
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mogą dotyczyć różnorakich motywów, np. w celach dokonania zabiegów abor-

cyjnych lub eutanazyjnych, skorzystania z usług reprodukcyjnych zastępczych 

matek (tzw. „surogatek”), a nawet – w przypadku arabskich kobiet – wyjazdów 

do ginekologicznych klinik celem odtworzenia błony dziewiczej
47

.  

Uwagi końcowe 

Podjęta w niniejszym artykule problematyka – związana przede wszystkim 

z ustaleniem definicji „turystyka medyczna”, a także z charakterystyką nowej 

gałęzi gospodarki turystycznej – pozwala na określenie następujących wnio-

sków:  

– turystyka medyczna jest istotnym (samoistnym) elementem turystyki 

zdrowotnej, odnosi się do globalnego (w tym lokalnego) ruchu tury-

stycznego i jest formą, w której turysta może zaspokoić potrzebę za-

chowania zdrowia lub/i estetyki ciała połączoną jednocześnie z chęcią 

realizacji wypoczynku poza swoim stałym miejscem otoczenia;  

– usługi turystyczno-medyczne są świadczone w szerokim zakresie, jed-

nakże brakuje ich standaryzacji, co – jak wynika z poczynionych ob-

serwacji – jest skutkiem niestabilności przepisów prawnych oraz nie-

licznych umów o partnerskiej współpracy pomiędzy branżą turystyczną 

a placówkami zdrowia.  

W perspektywicznym dążeniu do rozwoju turystyki medycznej należy 

mieć na względzie:  

– pozytywne i negatywne konsekwencje dla zdrowia współczesnego spo-

łeczeństwa;  

– kompleksową regulację systemów opieki zdrowotnej (w ujęciu global-

nym i lokalnym); 

– wsparcie intensyfikacji współpracy branży turystycznej i medycznej.  

                                                                                                                                  
of Mainland Chinese medical tourists in Hong Kong, „Tourism Management” 2010, 
www.sciencedirect.com, 5.02.2011.  

47
 Zob. A.P. Lubowiecki-Vikuk, Aspekty turystyki XXI wieku – nowe perspektywy, 

w: A.P. Lubowiecki-Vikuk, M. Paczyńska-Jędrycka, Współczesne tendencje w rozwoju form 

rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 38–39; część 

turystyki medycznej zostało uznane za jeden z pięciu „najdziwniejszych” trendów w turystyce. 

Nazwano ją mianem turystyki chirurgicznej, promowanej sloganem: „inny kraj – inna cena – inny 
nos”; D. Hliwa, Pięć najdziwniejszych trendów w turystyce, www.ithink.pl, 5.02.2011. 
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Regulacja turystyki medycznej jest niezbędnym priorytetowym elementem 

w dalszym jej rozwoju. Kilka czołowych krajów pochodzenia turystów me-

dycznych, takich jak: Kanada i Australia, obecnie nie posiada krajowych lub 

regionalnych wytycznych dla usługodawców i usługobiorców usług turystycz-

no-medycznych
48

. Istotne jest, aby zapewnić turystom medycznym szeroko 

pojmowane zdrowie, jakość i różnorodność oferowanych usług oraz bezpie-

czeństwo
49

.  

Przy określaniu dalszych tendencji w turystyce medycznej należy mieć na 

względzie rolę i wpływ wielu różnorodnych czynników, m.in.: wspomniane 

wcześniej koszty i jakość oferowanych usług medycznych, odległość, atrakcyj-

ność miejsc recepcji turystycznej pod względem bogactwa walorów i atrakcji 

turystycznych, rozwój technologiczny, kwalifikacje kadry medycznej, czynniki 

organizacyjno-prawne (w tym, szybkość realizacji świadczenia usługi medycz-

nej), moralne, religijne
50

, kwestie etyczne i pozostałe. Warto zwrócić także 

uwagę na to, że obecnie istnieje silne uzależnienie popytu na usługi turystycz-

no-medyczne uwarunkowane m.in. takimi czynnikami, jak: styl, jakość i po-

ziom życia, moda na zdrowy i estetyczny wygląd całej sylwetki (zachowanie 

młodości), postępy cywilizacyjne oraz szeroko dyskutowane skutki procesów 

globalizacyjnych.  

                                                      
48

 V.A. Crooks, J. Snyder, Regulating medical tourism, „The Lancet” 2010, Vol. 376, no. 

9751, s. 1465.  

49
 W świetle badań kanadyjskich naukowców podkreślono, iż w przypadku leczenia otyło-

ści metodą laparoskopową, turyści medyczni z przewlekłymi chorobami narażeni są na wiele 

powikłań. Stąd, ich zdaniem – wykonywanie tego rodzaju operacji jest niewłaściwe i pociąga 

kadrę medyczną do odpowiedzialności etycznej i moralnej; zob. D.W. Birch, L. Vu, S. Karmali, 

C. Johnson Stoklossa, A.M. Sharma, Medical tourism in bariatric surgery, „The American Jour-
nal of Surgery” 2010, Vol. 199, s. 604–608.  

50 U muzułmańskich par małżeńskich, w przypadku leczenia ich niepłodności metodami 

ART (ang. Assisted Reproduction Technology; metody rozrodu wspomaganego medycznie) zaob-

serwowano, że występuje powinowactwo religijne, które może mieć ogromne znaczenie w dal-

szym rozwoju reprodukcyjnej turystyki medycznej; zob. F. Moghimehfar, M. Nasr-Esfahani, op. 
cit. 
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MEDICAL TOURISM AS A FORM OF MANIFESTATION OF 

CONTEMPORARY TRENDS AND TENDENCIES IN TOURISM 

Summary 

The purpose of article is to draw attention to the emergence of a new and niche 

form of modern tourism, mainly Medical Tourism. Owing to EU regulations on new 

principles for the use of health care system, a new opportunity has been created for 

developing this particular form of tourism.  

The first part of the article is a compilation – providing the background concepts 

for the idea of Medical Tourism as seen from the point of view of representatives of 

various sciences, the author also prescribes his own concept for the definition of “Medi-

cal Tourism” and a   participant in this form of tourism, i.e. “medical tourist”.  

In the following part, medical tourism services have been described, with particu-

lar emphasis on their scope of providing services and features characterizing them. 

Moreover, important factors have been identified (e.g. individual, institutional, political 

factors) that are considered to be shaping the contemporary trends in Medical Tourism.  

Translated by Artur Gębka  

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

AGNIESZKA ŁOŚ 

Politechnika Opolska 

TURYSTYKA ZDROWOTNA – JEJ FORMY I MOTYWY. 

CZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ 

W POLSCE 

Wprowadzenie 

Turystyka medyczna (jedna z form turystyki zdrowotnej) jest szybko roz-

wijającym się globalnym sektorem rynku, w którym pacjenci podróżują do są-

siednich krajów w celu otrzymania pomocy medycznej w ramach światowego 

trendu łączenia leczenia z wypoczynkiem. Coraz więcej ludzi wybiera wyjazdy, 

które umożliwią im wspaniały relaks połączony z perspektywą zabiegów zdro-

wotnych i tych, poprawiających urodę. Zgodnie z danymi Medi-Tour rynek 

turystyki zdrowotnej w Polsce jest obecnie warty ok. 800 mln złotych, podczas 

gdy w skali międzynarodowej pod koniec 2010 roku osiągnął wartość 78.5 mld 

dol. Dane opracowane przez Grail Research, LLC podają, że jego wartość 

w 2012 roku ma wzrosnąć do 100 mld dol. 

1. Definicje turystyki zdrowotnej 

Zdrowie jest wartością samą w sobie. Jego poprawa każdorazowo przyno-

si bezpośrednie korzyści jednostce. Ponadto lepszy stan zdrowia zapewnia wyż-
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sze zarobki, po drugie poprawia stopień zaspokajania potrzeb społecznych
1
. 

Związek między zdrowiem a gospodarką narodową jest bardzo silny, a zdrowie 

stanowi podstawowy czynnik społecznej produktywności w perspektywie dłu-

gofalowej i jest fundamentem kapitału ludzkiego, który z kolei gwarantuje roz-

wój społeczeństw
2
. Definicja zdrowia jest problematyczna. Najczęściej cytowa-

ną jest ta, stworzona przez Światową Organizację Zdrowia, w myśl której 

zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, 

a nie jedynie brak choroby czy zniedołężnienia
3
. Definicja ta ujmuje zdrowie 

bardzo szeroko, w ujęciu funkcjonalnym zaś traktowane jest ono jako zdolność 

do pełnienia określonych ról i zadań społecznych (rola męża, żony, pracownika 

itd.)
4
. 

Turystykę zdrowotną można natomiast zdefiniować jako świadome i do-

browolne udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania w czasie wol-

nym od pracy w celu regeneracji ustroju dzięki aktywnemu wypoczynkowi 

fizycznemu i psychicznemu
5
. Definicja M. Tabacchi turystykę zdrowotną trak-

tuje znacznie szerzej i określa ją jako: każdy rodzaj podróży, który sprawia, że 

osoba wyjeżdżająca lub jej rodzina czują się zdrowsi
6
. Na potrzeby tej pracy 

przyjęte zostanie ujęcie definiujące turystykę zdrowotną jako: organizowany 

przez podmioty rynku turystycznego wyjazd na dobę lub dłużej poza miejsce 

zamieszkania w celu regeneracji zdrowia fizycznego, psychicznego, korekcji 

urody lub poddania się zabiegom i operacjom w placówkach opieki zdrowotnej. 

                                                      
1 Szerzej: P. Dolan, J.A. Olsen, Dystrybucja usług medycznych, CeDeWu Sp. z o.o., War-

szawa 2008, s. 23–25. 

2 Por:. Zdrowie dla wszystkich w 2000 r., Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, 2000 r. 

3 Definicja z 1947 r. 

4  Szerzej: V. Korporowicz, Zdrowie i jego promocja. Kształtowanie przyszłości, SGH, 
Warszawa 2005, s. 13–14. 

5 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 37. 

6
 Por.: M. Tabacchi, Sustaining tourism by managing health and sanitation conditions, In-

ter-American Travel Congress, San Jose 1997, za: I. Łęcka, Nowe (?) trendy w turystyce zdrowot-
nej, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa 2003, Tom 32, s. 173. 
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2. Formy i motywy turystyki zdrowotnej 

W literaturze przedmiotu nie ma pełnej zgodności, co do zakresu turystyki 

zdrowotnej. Często podkreśla się, że realizowana jest ona wyłącznie w uzdrowi-

skach ze względu na pełnione przez nie funkcje (leczniczą i turystyczną). Po-

nadto między pojęciami turystyka uzdrowiskowa, turystyka zdrowotna i tury-

styka lecznicza zazwyczaj stawiany jest znak równości. Prowadzi to do swo-

istego chaosu pojęciowego utrudniającego analizę tego obszaru zainteresowań 

turystyki. Zdaniem autorki do turystyki zdrowotnej należy zaliczyć
7
: 

– turystykę uzdrowiskową – jest to realizowana w turystycznych miej-

scowościach uzdrowiskowych działalność związana ze świadczeniem 

usług lecznictwa uzdrowiskowego, które obejmuje leczenie chorób 

przewlekłych, rehabilitację, profilaktykę, edukację i promocję zdrowia. 

Uzdrowiska zaś to wydzielone w celu ochrony i wykorzystania natural-

nych surowców leczniczych obszary, na których prowadzone jest lecz-

nictwo uzdrowiskowe
8
;  

– turystykę spa i wellness – w tej formie turystyki można wyróżnić ofer-

ty należące do dwóch grup. W pierwszej grupie znajdą się takie, których 

głównym celem jest dbanie o ciało i relaks (ang. pampering). Najczę-

ściej zabiegi upiększające obejmują masaże (suche i wodne), okłady 

z gliny i ziół, złuszczanie naskórka (ang. peeling), gimnastykę, siłow-

nię, naświetlania, krioterapię itp. Do drugiej grupy ofert zaliczyć można 

produkty turystyczne, których głównym celem jest dobrostan (ang. 

wellness, well-being). Zabiegi pozwalające go uzyskać to przede 

wszystkim różne metody walki ze stresem, kuracje odtruwające (tzw. 

                                                      
7
 Por:. A. Jagusiewicz, Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich, Instytut Turystyki, War-

szawa 2001, s. 10; Z. Szamborski: Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa, jako istotny element 

odnowy sił człowieka, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki nr 6, Warszawa 1978, s. 58; E. Wy-

socka: Turystyka uzdrowiskowa, „Rocznik Dydaktyczny” 1996; Z. Krasiński, Kondycja turystyki 

uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne w 1999, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI 
wieku, AE, Poznań 1999, s. 93. 

8 A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regio-

nie, AE, Wrocław 2001, s. 48; M. Mika, D. Ptaszycka-Jackowska, Formy turystyki zdrowotnej, 
w: Turystyka, red. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 279. 
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detoksykacje), a także terapie tlenowe, kuracje odchudzające i medyta-

cje
9
;  

– turystykę medyczną realizowaną w tradycyjnych centrach medycznych 

(instytuty badawcze, szpitale, kliniki, centra chirurgii plastycznej)
10

. Jest 

to turystyka połączona z leczeniem, rozumiana jako świadoma działal-

ność człowieka, w której podróżny (turysta medyczny) ma na celu uzy-

skanie szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej – zarówno we własnym 

kraju, jak i za granicą – polegającej przede wszystkim na zachowaniu 

(pozyskaniu) lepszego stanu zdrowia lub/i estetycznego wyglądu wła-

snego ciała, połączonego z wypoczynkiem, regeneracją sił fizycznych 

i psychicznych, zwiedzaniem atrakcji i walorów turystycznych oraz roz-

rywką
11

. 

Formy turystyki zdrowotnej kształtowane są przez motywy jej uprawiania 

i bezpośrednio z nich wynikają. Należy tu wymienić m.in.:  

– rekonwalescencję po przebytych chorobach i urazach; 

– pragnienie zniwelowania negatywnych skutków stresu; 

– zabiegi odmładzające i konserwujące urodę (w tym chirurgię plastycz-

ną); 

– walkę z nałogami; 

– decyzję poprawy stanu zdrowia dzięki poddaniu się specjalistycznym 

zabiegom lub operacjom w warunkach relaksu i w środowisku nieprzy-

pominającym warunków szpitalnych; 

– modę na korzystanie z coraz bardziej różnorodnej i niekonwencjonalnej 

oferty profilaktyki zdrowotnej
12

; 

– korzystanie z zabiegów niedostępnych w miejscu zamieszkania lub bar-

dziej atrakcyjnych cenowo. 

                                                      
9 Por.: J.N. Goodrich, Health Tourism: A New Positioning for Tourist Destinations, „Jour-

nal of International Consumer Marketing” 1994, Vol. 6, No 3–4, s. 227–238; I. Łęcka, Nowe..., 

op. cit., s. 179. 

10 E. Spivack, Health spa development in the USA: A burgeoning component of sport tour-

ism, „Journal of Vacation Marketing” 1998, Vol. 4, No 1, s. 65–77. 

11 Szerzej: A.P. Lubowiecki-Vikuk, Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój tury-

styki i rekreacji w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu nr 19, Poznań 2010, s. 93–104. 

12 Por.: I. Łęcka, Nowe..., s. 175. 
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3. Czynniki rozwoju turystyki medycznej  

Turystyka medyczna stanowi całokształt zjawisk społecznych, ekonomicz-

nych i kulturowych związanych z podróżami w celach zdrowotnych. Cel zdro-

wotny jest przy tym ograniczony do wykonania zabiegu i operacji chirurgicznej 

czy skorzystania z usług stomatologii estetycznej – bez rehabilitacji i rekonwa-

lescencji. 

Podstawową przyczyną wzrostu popytu na turystykę medyczną jest starze-

nie się społeczeństw państw wysoko rozwiniętych, a także wzrost oczekiwań, 

co do długości trwania – a przede wszystkim – jakości życia Dobrze sytuowani 

pacjenci rozwiniętych gospodarek, cierpiący na mniej lub bardziej poważne 

schorzenia (choroby przewlekłe) decydują się na rehabilitację, zabieg czy ope-

rację, aby poprawić swój stan zdrowia w warunkach odbiegających od szpital-

nych. Firmy turystyczne na całym świecie wychodzą naprzeciw takim właśnie 

oczekiwaniom. 

Drugą przyczyną wzrostu popytu na turystykę medyczną jest to, że syste-

my opieki zdrowotnej wielu państw starej Unii są przeciążone. Możliwość na-

tychmiastowej wizyty u specjalisty bez konieczności oczekiwania w długiej 

kolejce lub wykonania skomplikowanego zabiegu w niskiej cenie jest bardzo 

atrakcyjna. Występujące różnice w cenach niektórych zabiegów medycznych 

bądź stomatologicznych w poszczególnych krajach są czasami bardzo wysokie. 

Dodatkowym motywem skorzystania z produktu turystyki medycznej może być 

także możliwość poddania się w innym państwie procedurom medycznym nie-

dostępnym lub niedopuszczonym prawem w kraju pacjenta. Niektóre kliniki we 

współpracy z podmiotami rynku turystycznego tworzą ofertę dla takich klien-

tów, oferując – oprócz zabiegu –organizację podróży i pobyt, jeśli wymaga tego 

tok leczenia. W ostatnich latach widoczny jest nie tylko wzrost popytu, ale tak-

że istotne zmiany w samym popycie medycznym. Coraz bardziej popularne 

stają się realizowane w ramach turystyki medycznej skomplikowane zabiegi 

operacyjne (operacja serca, stawów), leczenie zaburzeń płodności czy leczenie 

chorób przewlekłych i śmiertelnych (rak). Internet umożliwia dotarcie z ofertą 

do większości zainteresowanych, a także daje potencjalnym klientom możli-

wość porównywania warunków oraz cen analogicznych usług medycznych 

w różnych miejscach na świecie. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost popytu, oprócz zmian de-

mograficznych i czynników ekonomicznych, są zmiany w stylu życia, a przede 
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wszystkim: fascynacja zdrowiem, dbaniem o kondycję fizyczną i zainteresowa-

nie alternatywnymi metodami utrzymania dobrego zdrowia i leczenia. W po-

wszechnym rozumieniu bowiem o sukcesie decyduje zdrowie, młodość i dobry 

wygląd. Takie przeświadczenie przyczynia się to do powiększania grupy poten-

cjalnych klientów prywatnego lecznictwa.  

4. Ocena potencjału i czynników rozwoju turystyki medycznej w Polsce  

Determinanty rozwoju turystyki medycznej w Polsce można podzielić na 

następujące grupy:
13 

 

1. Czynniki ekonomiczne: główna przyczyna wzrostu potencjału polskiej 

turystyki medycznej tkwi przede wszystkim w rosnących kosztach leczenia 

w krajach Unii Europejskiej. Niewydolności systemów ochrony zdrowia 

objawia się w pogorszeniem standardów opieki zdrowotnej oraz długimi li-

stami oczekujących na operacje i zabiegi w tych krajach. Atrakcyjność 

świadczeń medycznych w Polsce wynika często z kilkadziesiąt procent 

niższych cen w porównaniu z Niemcami czy Wielką Brytanią. Ponadto 

kryzys gospodarczy przyczynił się do spadku realnych dochodów obywate-

li państw Unii Europejskiej i spowodował poszukiwanie oszczędności 

w leczeniu. Największy popyt obserwowany jest na oferty łączące w sobie 

pobyt w Polsce z zabiegami dentystycznymi i operacjami chirurgii pla-

stycznej. Widać jednak wzrost zainteresowania produktami turystycznymi 

zawierającymi w swojej konstrukcji specjalistyczne zabiegi z takich dzie-

dzin medycyny, jak: ortopedia, chirurgia oka, rehabilitacja, kardiochirurgia 

czy bariatria. 

2. Czynniki społeczno-psychologiczne: związane są głównie ze wzrostem 

mobilności społeczeństw i stopniowym przełamywaniem niechęci do ko-

rzystania z opieki zdrowotnej poza miejscem (krajem) zamieszkania. Roz-

wojowi tego typu turystyki w naszym kraju, oprócz zmian demograficz-

nych (starzenie się społeczeństwa), sprzyja położenie geograficzne Polski 

zapewniające dostępność usług dla starszych osób z rozwiniętych krajów 

UE, a także moda na pozostawanie w zdrowiu i prowadzenie zdrowego 

stylu życia.  

                                                      
13 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP, Warszawa 1998, s. 61–76. 
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3. Czynniki podażowe: podróże mające na celu poprawę zdrowia wiążą się 

najczęściej ze stosunkowo wysokimi wydatkami, dlatego rozwojem tego 

typu turystyki zainteresowane powinny być wszystkie podmioty tego ryn-

ku. W inicjatywę wspierania rozwoju turystyki medycznej w Polsce włą-

czyła się m.in. Izba Gospodarcza Turystyki Medycznej, intensywnie pro-

mując ją zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Przed branżą turystyczną 

i medyczną stoją jednak ważne zadania związane z koniecznością opraco-

wania innowacyjnych produktów i usług oraz prowadzenie działań marke-

tingowych mających na celu utworzenie polskiej marki turystyki medycz-

nej w oparciu o renomę i potencjał krajowych placówek medycznych. 

Kompleksowa oferta leczniczo-wypoczynkowa powinna zastąpić indywi-

dualne poszukiwanie ofert przez pacjentów.  

Należy jednak pamiętać o tym, że turysta medyczny jest szczególnym 

klientem – oczekiwać może m.in. pomocy w dopełnieniu niezbędnych formal-

ności. Ponadto może się on znajdować w szczególnej kondycji fizycznej bądź 

psychicznej, będącej przyczyną lub konsekwencją zabiegu medycznego. Touro-

peratorzy z myślą o takich turystach powinni zatem oferować usługi turystyczne 

towarzyszące (zabiegi, konsultacje lekarskie, noclegi w dobrych, zapewniają-

cych intymność hotelach, a w wolnych chwilach zabiegi relaksacyjne lub od-

powiednio dobrane aktywności sportowe ułatwiające rekonwalescencję) czy np. 

dodatkową ofertę turystyczną stworzoną dla rodzin przybywających wraz 

z pacjentem.  

Wzrasta również liczba portali internetowych reklamujących polskie 

ośrodki medyczne wraz z dostarczaniem informacji o Polsce i jej atrakcjach 

turystycznych. Internet jako środek promocji umożliwia dotarcie do bardzo 

szerokich grup odbiorców.  

Polskie placówki medyczne oprócz atrakcyjnych cen oferują wysoki stan-

dard usług medycznych oraz profesjonalną wiedzę i doświadczenie personelu 

medycznego. Stoją jednak przed nimi wysokie wymagania zagranicznych tury-

stów dotyczące standardów opieki przed- i pooperacyjnej, standardów pokojów 

szpitalnych, wyposażenia i wyżywienia etc. Bardzo istotny wpływ na rozwój 

turystyki medycznej ma infrastruktura. Turystka medyczna najszybciej bowiem 

rozwija się w tych miastach, w których znajdują się lotniska oraz atrakcje tury-

styczne (Szczecin, Kraków, Warszawa, Katowice i Wrocław). 

Nie bez znaczenia są jest także proces przekształceń własnościowych 

w sektorze zdrowia, który postępuje. Szpitale, oddziały szpitalne, zakłady lecz-
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nictwa ambulatoryjnego oraz inne jednostki działające w strukturach publicz-

nych zakładów opieki zdrowotnej sukcesywnie zmieniają formę organizacyjno-

prawną z publicznej na niepubliczną. Przychody placówek prywatnych związa-

ne z turystyką medyczną mogą stanowić znaczące źródło kształtowania ich 

wyniku finansowego. Udział placówek publicznych w obsłudze turystów me-

dycznych jest utrudniony ze względu na niejasne i niejednolite przepisy doty-

czące transgranicznego refundowanego leczenia oraz opory opinii społecznej 

i presji, by świadczeniodawcy finansowani ze środków publicznych koncentro-

wali się na udzielaniu usług medycznych osobom ubezpieczonym, a nie zara-

biali na biznesie medycznym, utrudniając dostęp do usług pacjentom krajowym.  

Uwagi końcowe 

Turystyka medyczna stanowi jeden z celów polityki turystycznej Polski 

określonych w Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku
14

. Zgodnie z szacun-

kami Polskiej Izby Turystyki Medycznej wpływy z leczenia zagranicznych 

pacjentów regularnie rosły do poziomu ok. 900 mln zł rocznie w 2010 roku, gdy 

do Polski przyjechało ok. 300 tysięcy pacjentów. W roku 2011 liczba turystów 

korzystających tylko z polskiej opieki stomatologicznej ma wynieść 280 tys. 

osób i przyniesie 780 mln zł
15

. Z danych Izby Gospodarczej Turystyki Medycz-

nej wynika, że ok. 30% zagranicznych pacjentów korzystających z usług me-

dycznych w Polsce przy okazji leczenia zwiedza różne zakątki naszego kraju. 

Wśród obcokrajowców leczących się w naszym kraju dominują Niemcy i An-

glicy. Na kolejnych miejscach plasują się Włosi i Duńczycy
16

.  

Tak dynamiczny rozwój turystyki medycznej w Polsce wynika z: wyso-

kich standardów opieki, wykorzystania nowoczesnych technologii, atrakcyjnych 

cen zabiegów w porównaniu z krajami zachodniej Europy, wysokiej jakości 

kształcenia akademickiego gwarantującego dużą podaż wykwalifikowanej ka-

                                                      
14 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Turystyki i Sportu, Dokument 

Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. 

15 Izba Gospodarcza Turystyki Medycznej utworzona została w październiku 2008 r. przez 

podmioty działające w branży turystyczno-medycznej w celu reprezentowania interesów gospo-

darczych swoich członków wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecz-

nych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji. 

16
 Szerzej: H. Browińska, Chcą się leczyć w Polsce: turystyka zdrowotna, „Aktualności Tu-

rystyczne” 2007, nr 3, s. 24; E. Dubois, Nad Wisłą taniej nawet bez refundacji: turystyka zdro-
wotna, „Aktualności Turystyczne” 2007, nr 3, s. 25–26. 
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dry medycznej, dobrze rozbudowanej i ciągle rozwijającej się bazy klinik i szpi-

tali prywatnych, szerokiej oferty zakwaterowania turystów oraz atrakcyjnego 

położenia geograficznego Polski.  

Rozwojem turystyki medycznej w Polsce zainteresowane są także ośrodki 

uzdrowiskowe i sanatoryjne (łącznie ponad 50) zlokalizowane głównie w wo-

jewództwach: małopolskim, dolnośląskim, zachodnio-pomorskim i pomor-

skim
17

, oferujące usługi związane z zakwaterowaniem i rekonwalescencją po 

zabiegach medycznych. Choć do najczęściej wybieranych przez turystów usług 

medycznych wciąż należą przede wszystkim usługi stomatologiczne (pod tym 

względem turystycznym centrum usług medycznych jest Szczecin, który posia-

da ok. 800 klinik stomatologicznych na ok. 400 tys. mieszkańców)
18

, to stop-

niowo wzrasta zainteresowanie ofertami obejmującymi zabiegi z takich dzie-

dzin, jak: chirurgia estetyczna, dermatologia, laryngologia, laserowa korekcja 

wzroku, ortopedia, neurochirurgia, reumatologia, kardiochirurgia, diagnostyka 

czy rehabilitacja.  

Ponadto rosnący popyt wywiera pozytywny wpływ na kształtowanie stro-

ny podażowej rynku medycznego i podejmowania kolejnych przedsięwzięć 

zarówno przez inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Najwięksi uczestni-

cy rynku medycznego w Polsce, np. Lux Med Group, Medicover Group, CM 

Enel-Med (w roku 2009 podmioty te wygenerowały łącznie ponad 1,1 mld zł 

przychodów)
19

, planują podejmowanie w Polsce kolejnych inwestycji (głównie 

prywatnych szpitali specjalistycznych w największych miastach), w związku 

z niemożnością zaspokojenia wciąż wzrastającego popytu w ramach już istnie-

jących placówek. 

Turystyka medyczna jest wyjątkową szansą dla Polski, dlatego powinno 

się – przykładem Węgier – dążyć do zwiększenia ruchu turystycznego niezależ-

nego od sezonu, poprzez przyciągnięcie tej nowej i powiększającej się grupy 

turystów. Rozwój turystyki medycznej przyniesie ponadto wzrost przychodów 

z zabiegów medycznych dla polskich placówek ochrony zdrowia oraz pozwoli 

na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia dla dobrze wykształconej kadry me-

                                                      
17 Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005–2010, Główny Urząd Statystyczny, 

Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011. 

18 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2011 r. 

19
 Rynek usług medycznych 2011, „Med-info” 2011, nr 7; Rynek Usług Medycznych  

– Kierunki Rozwoju, Medicalnet&Med-info, 2010. 
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dycznej, dla której do tej pory jedyną alternatywa był wyjazd i poszukiwanie 

pracy za granicą
20

. Polskie kliniki i szpitale mają teraz szansę wypracować do-

brą renomę, która pozwoli pozyskać pacjentów na lata, a branża turystyczna 

zyska grupę stałych klientów. 

HEALTH TOURISM – ITS FORMS AND THEMES. FACTORS 

FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM 

IN POLAND 

Summary 

Medical tourism is a rapidly growing global market sector in which patients travel 

to neighboring countries in order to receive medical care as part of global trend of com-

bining treatment with relaxation. Article defines the concept of health, health tourism 

and medical tourism. It organizes concepts associated with this area of interests. Speci-

fies the factors of development of medical tourism in Poland (socio-psychological, 

economic and supply factors) and evaluates their potential.  

Translated by Agnieszka Łoś 

 

                                                      
20

 Por.: M. Prochorowicz, Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek 

służby zdrowia, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzy-
wacz, Rzeszów 2008, s. 133–138. 
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Wprowadzenie 

Pojęcie usług spa i wellness – choć relatywnie nowe – na stałe wpisało się 

do kanonu pojęć związanych z turystyką. W zasadzie każdy hotel posiadający 

trzy lub więcej gwiazdek dysponuje strefą odnowy biologicznej. Wynika to 

m.in. z faktu, że w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., w części dotyczącej wymagań odnośnie wy-

posażenia oraz zakresu świadczonych usług (w tym usług gastronomicznych) 

znajduje się zapis stanowiący, że w tego typu obiektach powinna znajdować się 

strefa odnowy biologicznej. Chodzi o zapewnienie takich udogodnień, jak: ba-

sen, sauna, siłownia, solarium, masaże i inne usługi rekreacyjne. W obiektach 

trzygwiazdkowych zlokalizowanych w miejscowościach wypoczynkowych 

muszą być oferowane co najmniej dwa rodzaje wyżej wymienionych usług
2
. 

                                                      
1 Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu „Uwarunkowania 

i perspektywy rozwoju rynku usług spa&wellness na Dolnym Śląsku”, N N112 394640. 

2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiek-

tów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DzU z 2004r. nr 
188, poz. 1945). 
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Powyższe zapisy powodują, że wiele ośrodków nie ogranicza się jedynie do 

dwóch udogodnień wskazanych w rozporządzeniu i rozszerza strefę spa i well-

ness, proponując kolejne świadczenia, dzięki czemu oferta staje się bardziej 

atrakcyjna dla klientów. Pozwala to również na ograniczenie zjawiska sezono-

wości w obiekcie. Obszar Dolnego Śląska ze względu na swoje atrakcyjne po-

łożenie charakteryzuje się występowaniem dużej liczby ośrodków spa i well-

ness, szczególnie w swej południowej części.  

W kontekście rosnącego popytu na usługi spa i wellness zasadnym staje 

się pytanie, czy i w jakim stopniu oferta ośrodków spa i wellness działających 

na Dolnym Śląsku odpowiada potrzebom zgłaszanym przez klientów tego typu 

usług. W tym celu przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród menedże-

rów ośrodków odnowy biologicznej i korzystających z nich turystów.  

1. Pojęcie usług spa i wellness oraz oferta obiektów odnowy biologicznej 

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych są nimi wszelkie świadczenia 

oferowane turystom i odwiedzającym
3
. Są one efektem pracy ludzkiej, a wyko-

rzystywany w ten sposób potencjał zaspokaja potrzeby turysty przed podróżą, 

podczas jej trwania, a także po jej zakończeniu
4
. Wśród usług tych znajdują się 

usługi spa i wellness, które są czynnościami mającymi zaspokoić potrzebę od-

nowy biologicznej, poprawy kondycji fizycznej, regeneracji sił, relaksu, zdro-

wego odżywiania, odpoczynku i rozwoju duchowego. Mają one głównie cha-

rakter niematerialny (np. poprawa kondycji fizycznej i psychicznej) i, choć 

w mniejszym stopniu, materialny (np. odpowiedni wystrój hotelu i jego otocze-

nie). 

Kategoria spa i wellness w szczególnych przypadkach może być stosowa-

na oddzielnie. W przypadku obiektu miejskiego Day Spa
5
 wellness będzie 

oznaczało de facto centrum fitness lub klub, gdzie oferowane będą zajęcia re-

laksacyjne, takie jak: pilates, tai chi, joga czy aspekt doradztwa z zakresu zdro-

                                                      
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych – tekst jednolity (DzU 

z 2004 r. nr 223, poz. 2268).  

4 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2006, s. 25. 

5 Day Spa oferuje różnorodne usługi z zakresu spa, wellness lub spa i wellness podczas 

jednodniowego pobytu. 
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wego stylu życia. Jest to przede wszystkim oferta skierowana do odbiorcy zbio-

rowego i wyraźnie ujednolicona. Klient takiego obiektu nie korzysta natomiast 

z zabiegów kosmetycznych lub masażu (np. relaksacyjnego).  

Luksusowy hotel wypoczynkowy, który proponuje zabiegi Spa, w sposób 

naturalny będzie proponował także atmosferę wellness. Pojęcie spa lub wellness 

występujące samodzielnie, w hotelach stanowi usługę uzupełniającą, a nie pod-

stawową (zazwyczaj np. w hotelach o charakterze konferencyjnym). W takim 

przypadku spa lub wellness oznaczają jedynie obszar bezpośrednich zabiegów 

lub sferę samoobsługową (wellness). Spa może także wystąpić rozdzielnie, gdy 

dookreśla hotele typu beauty i esthetique. Głównym zadaniem tego typu obiek-

tów jest pielęgnacja urody lub też, gdy jest to obiekt MedSPA będzie to medy-

cyna estetyczna. Dobre samopoczucie w tego typu ośrodkach jest wartością 

dodaną, nie jest priorytetem. Połączenie słów spa oraz wellness określa specjali-

styczne hotele wypoczynkowe, do których goście przyjeżdżają z powodu tych 

usług
6
. 

O tym, jaka część ośrodka ma charakter wellness, a jaki spa, świadczy za-

kres oferowanych usług. Przykładem może być obecność specjalisty w zakresie 

zdrowego trybu życia. W gabinecie typu spa obecność tego typu personelu nie 

będzie konieczna, inaczej w przypadku obiektu spa i wellness, gdzie doradztwo 

w tym zakresie jest niezbędne
7
. 

Oferta usług spa i wellness powinna oczywiście odpowiadać popytowi. 

Wpływa na nią wiele czynników, które można podzielić na dwie grupy: pierw-

sza związana jest z preferencjami konsumentów zarówno w ujęciu indywidual-

nym, jak i zbiorowym; do drugiej zaś grupy zaliczyć należy aspekty przypo-

rządkowane przedsiębiorstwom (np. hotelom) świadczącym usługi spa i well-

ness
8
. 

W ramach pierwszej grupy wyróżnić trzeba motywację oraz cele podróży 

turystów do obiektów spa i wellness. Do grupy tej zalicza się modę oraz trendy 

panujące w społeczeństwie, które reprezentują podróżujący. Grupa tych czynni-

ków, mimo swojej wyraźnej więzi ze stroną popytową rynku, jest niezwykle 

                                                      
6 N. Sallmann. Megatrend wellness&spa, Wydawnictwo. PAG, Kraków 2010, s. 78–79. 

7 Tamże, s. 79. 

8 A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2007, s. 39. 
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istotna, gdyż wpływa na strukturę podaży tworzonej z myślą o odbiorcach 

usług. 

Druga grupa czynników wpływających na podaż usług spa i wellness do-

tyczy wszelkich obiektów świadczących tego typu usługi (chodzi tu o małe, 

średnie i duże obiekty hotelarskie) i związana jest z podstawowymi kategoriami 

rachunku ekonomicznego. Do kategorii tych należą koszty implicite i explicite, 

czyli koszty wytworzenia usług odnowy biologicznej oraz należące do nich 

koszty specjalistycznego personelu i koszt alternatywny podjęcia działalności 

o charakterze spa&wellness. Szczególnie istotnym jest tu koszt alternatywny, 

czyli koszt najlepszej utraconej korzyści. W przypadku podaży usług spa i well-

ness kosztem tym jest podjęcie działalności o charakterze turystycznym uzna-

wanej za tradycyjną. 

Oferta usług spa i wellness stanowi w obiektach hotelarskich (głównie ho-

telach) produkt, który przybiera postać złożoną. Występuje w postaci kilku dóbr 

i usług, które nazywane są pakietem (np. nocleg wraz z ofertą zabiegową). Na 

gruncie teorii można stwierdzić, że produkt turystyczny spa i wellness jest pro-

duktem pakietowym, który obejmuje: 

1. Dobra i usługi, których czynnikiem popytotwórczym jest turystyka o cha-

rakterze spa i wellness (np. zabiegi spa, noclegi). 

2. Dobra i usługi, których zakup wiąże się z uprawianiem turystyki spa 

i wellness (np. ubiór, usługa gastronomiczna, kosmetyki). 

3. Dobra i usługi, które zaspokajają potrzeby zarówno turystów, jak i osób, 

które nimi nie są (np. ochrona zdrowia, kultura i rozrywka)
9
. 

Zdaniem V.T.C Middletona „z punktu widzenia turysty, produkt obejmuje 

kompletne przeżycia od czasu kiedy opuszcza dom do czasu kiedy do niego 

wraca”
10

. W tym ujęciu dla hotelu spa i wellness istotne będą takie kwestie, jak: 

– doświadczenie i odczucia podczas wyboru obiektu na stronie interneto-

wej; 

– doświadczenie wynikające z procesu rezerwacji 

– pierwsze wrażenie w hotelu; 

– wygląd i sprawność obsługi recepcji; 

                                                      
9 P. Kotler, Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, Wydaw-

nictwo Helion Gliwice, 2006, s. 169–170; K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rude-

lius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998, s. 381. 

10 Por. V.T.C Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, War-

szawa 1996, s. 88. 
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– standard pokoju oraz łazienki; 

– jakość wykonywanych zabiegów spa; 

– standard gabinetów odnowy biologicznej; 

– wygląd i jakość zaplecza wellness; 

– doświadczenia wynikające z kontaktów z personelem; 

– obsługa kelnerska; 

– sprawność wymeldowania. 

Są one związane z ofertą spa i wellness, wskazując jednocześnie na złożo-

ność tego produktu. ZdaniemT. Levitta „ludzie nie kupują produktów, kupują 

oczekiwane korzyści. To korzyści są produktem”
11

. Stwierdzenie to należy in-

terpretować niedosłownie. Nie tyle „korzyści są produktem”, co konsumpcja 

produktów (w tym przypadku spa i wellness) stanowi korzyść dla konsumenta, 

której ten oczekuje.  

Klient rozważający pobyt w obiekcie spa i wellness będzie najczęściej za-

interesowany
12

: 

– atrakcjami i środowiskiem miejsca o charakterze spa i wellness – atrak-

cjami naturalnymi, stworzonymi przez człowieka, kulturowymi i spo-

łecznymi; 

– infrastrukturą obiektu spa i wellness oraz proponowanymi usługami  

– bazą noclegową, infrastrukturą spa, infrastrukturą wellness, zapleczem 

gastronomicznym itp.; 

– dostępnością komunikacyjną obiektu spa i wellness – infrastrukturą 

transportową; 

– wizerunkiem ośrodka spa i wellness; 

– ceną płaconą przez konsumenta usług spa i wellness. 

Powyższe elementy podporządkowane są oczekiwaniom, które zgłaszają 

turyści. Stanowią one bazę do tworzenia produktu, a jest nim ogół wrażeń, 

przeżyć i doświadczeń, które pojawiają się na każdym etapie podróży. Turysta 

może jedynie z perspektywy czasu ocenić, czy jego potrzeby zostały zaspoko-

jone.  

                                                      
11 Tamże, s. 89. 

12 Cyt. za D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 17. 
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2. Oferta dolnośląskich ośrodków spa i wellness  

Sektor spa i wellness reprezentują podmioty branży nowoczesnych techno-

logii, branży kosmetycznej, Day Spa, a także ośrodki spa (obiekty hotelarskie 

oferujące zabiegi spa oraz strefę wellness wraz noclegami i gastronomią). 

Przedmiotem zainteresowania będą w dalszej części opracowania hotele spa 

i wellness.  

Pod koniec pierwszego kwartału 2011 roku na terenie Dolnego Śląska 

działało 41 obiektów, które w swojej ofercie poza noclegami wskazywały usłu-

gi spa i wellness – jako ważny element zachęcający do przyjazdów. Najwięcej 

ośrodków znajdowało się w południowej części województwa dolnośląskiego, 

szczególnie w miejscowościach górskich i uzdrowiskowych. Największa ich 

koncentracja występuje w Kotlinie Jeleniogórskiej (ponad połowa obiektów). 

Szczególne znaczenie mają tu miejscowości turystyczne, takie jak: Karpacz, 

Szklarska Poręba oraz Świeradów-Zdrój (uzdrowisko). Jest to związane przede 

wszystkim z dużym ruchem turystycznym, bogatą infrastrukturą turystyczną 

i popularnością regionu. Z kolei w Kotlinie Kłodzkiej były to następujące miej-

scowości uzdrowiskowe: Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój oraz Lądek-Zdrój. 

Podstawowym źródłem danych, które wykorzystano do charakterystyki 

oferty podmiotów rynku usług spa i wellness na Dolnym Śląsku, były wywiady 

bezpośrednie z 20 menedżerami i dyrektorami, strony internetowe oraz foldery 

informacyjne tych ośrodków.  

Oferta spa i wellness została przedstawiona z uwzględnieniem ośmiu ob-

szarów usługowych (wg koncepcji N. Sallmann)
13

. Będą to w ramach strefy 

wellness: otoczenie obiektu/wystrój, gastronomia, sport/ruch, edukacja oraz 

strefa spa, która obejmuje: zabiegi, obszar saun, strefę wypoczynkową i „świat 

wody” (tabela 1). 

                                                      
13 N. Sallmann. Megatrend…, s. 80. 
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Tabela 1 

Obszar spa oraz obszar wellness w dolnośląskich obiektach spa i wellness
14

 

Strefa Charakterystyka 

Odpowiedzi (%) 

Posiada 
Nie 

posiada 

O
b

sz
ar

 w
el

ln
es

s 

Otoczenie  

obiektu/ Wystrój 

Oznacza to, że klimat stworzony w ośrodkach 

stanowi równowagę pomiędzy funkcjonalno-

ścią a estetyką. Obszar zaprojektowany jest 

tak, aby było odpowiednie oświetlenie, mu-

zyka, zapach oraz spokojna kolorystyka. 

Poruszanie się po tej strefie jest relaksujące 

i odbywa się bez problemu. 

60 40 

Gastronomia/ 

Kuchnia  

wellness 

W ośrodkach spa i wellness powinna charak-

teryzować się odpowiednio przyrządzanymi 

posiłkami dietetycznymi, ofertą herbat 

ziołowych, soków i wód mineralnych. 

35 65 

Sport 

Oznacza to, że w hotelu powinny znaleźć się 

przede wszystkim sale gimnastyczne lub 

pomieszczenia fitness. Zlokalizowane są one 

z dala od pomieszczeń zabiegowych, są wyci-

szone, posiadają szatnie, odpowiednie oświe-

tlenie i wyposażenie. Są to także dodatkowo 

takie elementy, jak np.: ćwiczenia jogi, nordic 

walking czy możliwość gry w tenisa. 

80 20 

Edukacja 
Odpowiednia informacja, spotkania z dietety-

kami i lekarzami, ulotki informacyjne. 
10 90 

O
b

sz
ar

 s
p

a 

Zabiegi 

Masaże, kosmetologia. Pokoje zabiegowe 

powinny być przestrzenne, odpowiednio 

wyposażone, ogrzewane, mieć stosowne 

oświetlenie i muzykę. Dodatkowym atutem są 

szlafroki, ręczniki, kapcie, jednorazowa  

bielizna i odpowiednie zagłówki. 

100 0 

Sauny 
Sauny fińskie, parowe i infrasauny  

– przestrzenne i z odpowiednim wystrojem. 
100 0 

Wypoczynek 
Pomieszczenia relaksacyjne i pozabiegowe. 

Pokoje te są dobrze oświetlone i umeblowane. 
55 45 

Świat wody 

Strefa ta powinna być przestrzenna i odpo-

wiednio wyposażona. Materiał użyty do 

pokrycia ścian i podłóg musi być łatwy do 

utrzymania w czystości. 

100 0 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
14 W opracowaniu tabeli wykorzystano: J. Hałaczkiewicz, Koncepcja SPA w hotelarstwie, 

w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, 
Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 516. 
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Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że o ile obszar spa występuje 

w zasadzie w każdym obiekcie (niemal w 100%), o tyle jeśli chodzi o elementy 

wellness to ich występowanie kształtuje się różnie (w zależności od stref). 

W obszarze spa jedynym wyjątkiem jest strefa wypoczynku. Spośród przebada-

nych 20 ośrodków 11 posiada specjalne pomieszczenia wypoczynkowe, odpo-

wiednio wyposażone i umożliwiające relaks lub odpoczynek po zabiegach. Stre-

fę zabiegów spa można podzielić na: masaże, masaże orientalne, zabiegi leczni-

cze oraz kosmetykę. Zabiegi te wykonywane są przez wykwalifikowany perso-

nel w pokojach zabiegowych charakteryzujących się atmosferą relaksu oraz 

wypoczynku. Strefa ta wykazuje się wewnętrznym zróżnicowaniem, mimo że 

w ogólnym rozrachunku każdy z badanych obiektów posiada minimum jeden 

z powyższych elementów oferty zabiegowej (rysunek 1).  

 

Rys. 1. Oferta zabiegowa strefy spa w obiektach na Dolnym Śląsku 

Źródło: opracowanie własne. 

Obszar „świata wody” obejmuje m.in. baseny, które występują w 60% 

przebadanych ośrodków spa i wellness oraz jacuzzi w 80% obiektów. Warto 

zwrócić uwagę na strefę saun, która obejmuje m.in.: sauny suche (100%), sauny 

parowe (55%) i infrasauny (15%). Z powyższych danych wynika, że podsta-

wowa strefa spa w obiektach spa i wellness na Dolnym Śląsku wykazuje się 
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wysokim stopniem rozwoju. Przekłada się to na wysoką jakość wykonywanych 

usług. 

Obszar wellness, w przeciwieństwie do obszaru spa, jest bardziej zróżni-

cowany. Wśród ankietowanych ośrodków spa i wellness niemal wszystkie znaj-

dują się w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Jedynie jeden 

znajdował się w centrum miasta liczącego powyżej 25 tys. mieszkańców. Ponad 

połowa menedżerów hoteli zwraca uwagę na wystrój wnętrza i odpowiedni jego 

charakter. Najrzadziej w obiektach spa i wellness pojawia się element eduka-

cyjny. Nie ma organizowanych spotkań edukacyjnych dotyczących odpowied-

niej diety, konsultacji lekarskich i dermatologicznych. Spotkania takie powinny 

kształtować nawyki i zachowania klientów ośrodka spa i wellness, aby po po-

wrocie do domu mogli oni choć w części stosować się do zasad wellness. 

W hotelach z odnową biologiczną edukacja polega najczęściej na udzielaniu 

informacji na ulotkach i przez terapeutów, masażystów, kosmetyczki oraz inni 

pracowników. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że informowanie nie jest elemen-

tem edukacyjnym, a jedynie objaśniającym i instruktażowym. Kuchnia wellness 

to nowoczesny kierunek żywienia popularny jedynie w 35% ośrodkach na Dol-

nym Śląsku. Tego typu gastronomia wymaga, aby w odpowiedni sposób bilan-

sować posiłki oferowane gościom ośrodków spa i wellness, wzbogacając je 

w witaminy, minerały i substancje odżywcze. Strefa sportu w obiektach odno-

wy biologicznej to oprócz sal fitness i sal gimnastycznych możliwość uprawia-

nia nordic walkingu, korzystania z kortów tenisowych czy wypożyczalni rowe-

rów. Ofertę aktywnych form wypoczynku deklaruje 40% badanych obiektów na 

Dolnym Śląsku, podczas gdy osobna sala gimnastyczna występuje już w 80% 

ośrodków.  

3. Potrzeby klientów spa i wellness  na Dolnym Śląsku 

Podstawą oceny atrakcyjności oferty ośrodków spa i wellness działających 

na Dolnym Śląsku oraz stopnia spełniania oczekiwań klientów były badania 

przeprowadzone w miejscowościach: Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów-

Zdrój, Kudowa-Zdrój oraz Duszniki-Zdrój (w okresie czerwiec–sierpień 2011 

roku). Wykorzystane zostały dwa narzędzia badawcze: ankieta (badania ilo-

ściowe) oraz wywiad pogłębiony (badania jakościowe). Ankieta jest najbardziej 

powszechną i najczęściej stosowaną metodą gromadzenia informacji w bada-
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niach społecznych. Wywiad pogłębiony podzielony został na moduły i posiadał 

listę pytań. Ankieta pozwoliła uwzględnić w badaniach większą grupę respon-

dentów, natomiast wywiad pogłębiony pozwolił na pogłębioną ocenę badanych 

zagadnień. W badaniu ankietowym wzięło udział 607 osób, które korzystały 

w okresie wakacyjnym z usług ośrodków spa i wellness. Pytania dotyczyły ich 

potrzeb i motywacji, jakimi kierowali się wybierając dany ośrodek.  

Respondentów zapytano m.in. o przesłanki wyboru wypoczynku w ośrod-

ku spa i wellness (rysunek 2). Zdecydowanie największy procent odpowiedzi 

stanowiła potrzeba relaksu i odprężenia (93,9%). Nie ulega wątpliwości, że 

profilaktyka zdrowotna, dbałość o dobre samopoczucie, relaks oraz aktywny 

wypoczynek są nieodłącznym elementem turystyki XXI wieku. Ze względu na 

zmiany stylu życia ludzi to właśnie ośrodki spa i wellness są oazą spokoju, do 

której turyści przyjeżdżają, aby zregenerować siły i poprawić samopoczucie. 

Mniej, bo około 14,3% ankietowanych wskazało jako powód wyboru oferty 

usług spa i wellness możliwość odchudzenia się oraz modelowania sylwetki. 

Dla 13,3% respondentów jest to potrzeba oczyszczenia organizmu (dzięki spe-

cjalnym zabiegom, np. detoksykacji), podczas gdy motyw odmładzający wska-

zało jedynie 2,3% badanych. Nie każdy ośrodek o charakterze spa i wellness 

proponuje tego typu usługi. Wynika to z faktu, że zabiegi te najczęściej wyma-

gają konsultacji specjalistów (dietetyków, lekarzy lub kosmetyczek) oraz od-

powiedniego sprzętu. Niewiele poniżej 1/10 ankietowanych odwiedziło ośrodek 

oferujący usługi spa i wellness, dlatego, że otrzymały pobyt w nim w prezencie 

lub wygrały go w konkursie. Jest to jeden z elementów promocji ośrodków 

odnowy biologicznej, który pomaga w pozyskiwaniu nowych klientów. Najczę-

ściej w ten sposób sprzedawane są pobyty w tzw. okresie poza sezonem, tj. 

w listopadzie i marcu. 

Uwzględniając wcześniej zaproponowany podział na obszary spa, obszary 

wellness i osiem stref (tabela 1), dokonano analizy porównawczej ofert ośrod-

ków spa i wellness na Dolnym Śląsku z oczekiwaniami ich klientów. Ankieto-

wane osoby zapytano o to, czym się kierowały, dokonując wyboru miejsca wy-

poczynku. Jako najważniejszy powód badani wskazali bogatą ofertę masaży 

i rytuałów orientalnych (50,4%), podczas gdy zabiegi lecznicze były bodźcem 

motywującym dla 4,6% ankietowanych, a zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie dla 

2,3% badanych osób. Warto zauważyć, że wszystkie poddane analizie ośrodki 

na Dolnym Śląsku proponowały szeroką gamę masaży oraz usług kosmetycz-

nych zaliczanych do strefy zabiegów w obszarze spa. Dużą popularnością 
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wśród klientów usług spa i wellness cieszył się także obszar hydroterapii oraz 

baseny, sauny i łaźnie. Kurację z wykorzystaniem wody wybrało 21,1% osób. 

Strefa „świata wody” oraz saun występuje we wszystkich badanych dolnoślą-

skich ośrodkach spa i wellness. Dane te wskazują, że oferta obszaru spa w swo-

ich trzech najbardziej istotnych strefach odpowiada w pełni oczekiwaniom 

klientów tych ośrodków. Można przyjąć, że popyt na spa znajduje swoje od-

zwierciedlenie w podaży tych usług. 

 

Rys. 2. Przesłanki wyboru oferty usług spa i wellness przez turystów  

na Dolnym Śląsku 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę obszar wellness i jego cztery strefy podstawowe (wyłą-

czając piąty, niemal w pełni samodzielny obszar spa), należy zauważyć, że naj-

popularniejszą odpowiedzią wśród ankietowanych była lokalizacja ośrodka 

(9,8%) oraz estetyka i wygląd wnętrza (5,1%). Element ten oznacza, że teren 

obiektu zaprojektowany jest tak, aby poruszanie się po nim było relaksujące 

i zachęcało do wypoczynku. Wpływ na to ma odpowiednie oświetlenie, muzy-

ka, zapach oraz spokojna kolorystyka. O tego typu detale dba ponad połowa 

dolnośląskich ośrodków. W przypadku pozostałych trzech stref klienci mają 

niemal jednakowe oczekiwania – oferta sportu (3%), oferta edukacyjna (3,1%) 
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oraz oferta gastronomiczna (2,6%). Porównując wyniki badań ośrodków spa 

i wellness z wyborami ich klientów, można śmiało stwierdzić, że propozycje 

zajęć sportowych znacznie przewyższają zapotrzebowanie zgłaszane przez na-

bywców. Można jednak zauważyć, że jest to zjawisko pozytywne, gdyż praw-

dopodobnie wyprzedza znacznie trend spędzania wolnego czasu w formie ak-

tywnego wypoczynku (modę taką można obserwować na rynku amerykańskim). 

W związku z istniejącym niewielkim zainteresowaniem zarówno w obszarze 

kuchni wellness, jak i edukacji z tego obszaru ośrodki w niewielkim stopniu 

proponują tego typu ofertę. Można przypuszczać, że przemyślany rozwój strefy 

edukacji będzie z pewnością stopniowo kształtował popyt na usługi z gastro-

nomii wellness. Warto także zwrócić uwagę na polecanie ośrodka przez inne 

osoby, np. rodzinę, znajomych czy kolegów. Obszar ten jest znaczący dla około 

7,1% ankietowanych. Oznacza to, że element polecenia jest ważniejszy niż 

oferta sportowa, edukacyjna, zabiegi kosmetyczne czy też estetyka wnętrza. 

 

Rys. 3. Motywacje klientów przy wyborze ośrodka spa i wellness  na Dolnym Śląsku 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi końcowe 

Współczesny turysta jest świadomy swoich praw i przywilejów, posiada 

doświadczenie turystyczne i jest coraz bardziej zorientowany na jakość. Duże 
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znaczenie ma dla niego aspekt zdrowego stylu życia. Taki klient oczekuje naj-

wyższej jakości usług za atrakcyjną dla niego cenę. Zmiany te dostrzegają 

przedstawiciele branży hotelarskiej. Mowa tutaj o niszy rynkowej wcześniej 

zarezerwowanej jedynie dla turystyki zdrowotnej o charakterze uzdrowisko-

wym. Spa to już nie tylko moda, lecz także styl życia, a oferta tego typu usług 

stała się dla właścicieli wielu hoteli dobrym pomysłem na wydłużenie sezonu 

turystycznego. Indywidualizacja usług w oparciu o regionalną tradycję sprawia, 

że miejsca takie stają się wyjątkowe, a rosnąca konkurencja na rynku usług 

hotelarskich przyczyniła się do tego, że cenione są coraz bardziej miejsca mają-

ce swój niezapomniany charakter. Wiedza na temat kształtowania się popytu na 

rynku usług spa i wellness w warunkach gospodarki rynkowej wydaje się być 

elementem niezbędnym do prawidłowego zarządzania obiektami oferującymi 

tego typu usługi. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że podaż usług spa i wellness 

na Dolnym Śląsku odpowiada popytowi na te usługi. Nie ulega wątpliwości, że 

oferta usług spa i wellness w województwie jest szeroka, a szczególną dbałość 

można zaobserwować w obszarze spa. Oczekiwania nabywców mają swoje 

odzwierciedlenie w odpowiednio skonstruowanej ofercie. Upoważnia to do 

sformułowania następujących konkluzji: 

1. Oferta usługowa ośrodków z odnową biologiczną na Dolnym Śląsku 

w obszarze spa odpowiada zgłaszanemu przez klientów popytowi. 

2. Obszar wellness związany ze strefą sportu przewyższa w znacznym stop-

niu oczekiwania konsumentów, a rozwój pozostałych trzech stref nawiązu-

je do potrzeb nabywców. 

3. Przeważająca część turystów odwiedzających ośrodki spa i wellness prefe-

ruje potrzebę wypoczynku oraz relaksu. 

4. Wyjątek w obszarze wellness stanowi strefa sportu w ośrodkach spa 

i wellness, która jest dobrze rozwinięta, ale popyt w tym zakresie okazuje 

się zbyt niski. Oferta w tym przypadku wyprzedza znacznie prawdopodob-

ny przyszły trend spędzania wolnego czasu w zdecydowanie bardziej ak-

tywny sposób. 
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DEMAND FOR SPA&WELLNESS SERVICES AND 

POSSIBILITIES FOR MEETING IT BASED ON THE EXAMPLE 

OF LOWER SILESIA 

Summary 

The main objective of the hereby article is to analyze Lower Silesian 

spa&wellness market. Basic concepts of the marked are defined in its initial part and 

followed by the analysis of data collected in Summer 2011 as the result of survey which 

covered 49% of Lower Silesian hoteliers and 607 visitors of resorts. The paper also 

discusses fundamental relations between spa&wellness market and consumer expecta-

tions.  

Translated by Hanna Fujak 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

WALDEMAR CUDNY 

RAFAŁ ROUBA 

Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim 

FESTIWALE MUZYCZNE JAKO ELEMENT FUNKCJI 

KULTURALNO-ROZRYWKOWEJ ŁODZI 

Wprowadzenie 

Pierwsze badania nad festiwalami podejmowane były już w XIX wieku 

i w pierwszej połowie wieku XX. Wówczas analizy te prowadzone były przede 

wszystkim przez kulturoznawców i socjologów. Po II wojnie światowej konty-

nuowano ten wątek badawczy i dopiero w latach 80. XX wieku pojawił się no-

wy kierunek badań, czyli tzw. event studies. Opublikowano wtedy pierwsze 

bardziej współczesne opracowania dotyczące różnego rodzaju imprez, czyli 

tzw. events
1
. W ramach event studies analizie poddawane są m.in. festiwale 

traktowane jako jeden z rodzajów imprez. Badania nad festiwalami w ramach 

tego kierunku prowadzone są w trzech głównych nurtach: pierwszy z nich 

obejmuje analizę socjologiczną i odnosi się przede wszystkim do widzów festi-

wali, drugi nurt badawczy obejmuje analizę ekonomiczną, tj. skutki rozwoju 

festiwali dla gospodarki miast i regionów, a trzeci dotyczy zarządzania festiwa-

                                                      
1
 J. Ritchie, Assesing the impact of hallmark events: Conceptual and research issues, 

„Journal of Travel Research” 1984, nr 23(1), s. 2–11; D. Getz, Special events defining the prod-

uct, „Tourism Management” 1989, nr 10(2), s. 125–137; D. Getz, Festivals, special events, and 

tourism, Van Nostrand Reinhold, New York 1991; M. Hall, The definition and analysis of hall-

mark tourist events, „Geojournal” 1989, nr 19(3), s. 263–268; J.J. Goldblatt, Special events: the 
art and science of celebration, Van Nostrand Reinhold, New York 1990.  
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lami
2
. W niniejszym artykule przedstawione zostało zagadnienie roli, jaką od-

grywają główne łódzkie festiwale muzyczne w kształtowaniu funkcji kultural-

no-rozrywkowej miasta.  

1. Istota, rodzaje i rola festiwali na rynku turystycznym 

Należy podkreślić, że festiwale stanowią obecnie także przedmiot badań 

geografii miast i geografii kultury, są one bowiem ważną częścią usługowych 

funkcji miejskich. Poza tym są również istotnym elementem zagospodarowania 

czasu wolnego mieszkańców miasta
3
. Z kolei w badaniach prowadzonych 

w ramach geografii turyzmu wyróżniono nawet odrębny rodzaj turystyki, której 

celem jest udział w festiwalach. Jest to turystyka festiwalowa, traktowana nie-

kiedy jako część tzw. turystyki eventowej. Turystyka eventowa (imprezowa) 

związana jest m.in. z udziałem turystów w różnorodnych imprezach kulturalno-

rozrywkowych
4
, choć także sportowych czy handlowych

5
. Z uwagi na to, że 

festiwale przyciągają turystów, są także uważane za jeden z rodzajów antropo-

genicznych walorów turystycznych
6
. Poza tym często traktowane są również 

jako oferta odpowiadająca na popyt turystyczny, czyli tzw. produkt turystycz-

ny
7
. 

                                                      
2
 D. Getz, Event tourism: Definition, evolution, and research, „Tourism Management” 

2008, nr 29 (3), s. 403–428. 

3 E. Szafrańska, T. Napierała, Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodaro-
wanie czasu wolnego, „Turyzm” 2007, nr 17(1–2), s. 109–125. 

4
 Turystyka festiwalowa i eventowa jest traktowana często jako część szerszego dynamicz-

nie rozwijającego się zjawiska turystyki kulturowej (A.M. Von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. 

Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium w Gnieźnie, Gniezno 2008; A. Kowal-

czyk, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, w: Turystyka kultu-

rowa. Spojrzenie geograficzne, red A. Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii 
i Studiów Regionalnych, Warszawa 2008.  

5
 D. Getz, Festivals, special…,; Festivals and Tourism: Marketing, Management and Eval-

uation, red. P. Long, M. Robinson Sunderland, Business Education Publishers Ltd., 2004; 

G. Richards, Cultural tourism: global and local perspectives, Haworth Hospitality Press, New 
York 2007; A.M. Von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa… 

6 A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

7
 D. Getz, Special events…, s. 125–137; W. Cudny, Festiwal Dialogu Czterech Kultur jako 

przykład strategicznego produktu turystycznego dla Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo” 2006, nr 10, 

s. 117–128; J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, 

zarządzanie, PWE, Warszawa 2010; W. Cudny, Film festivals in Łódź as a main component of 
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Jeżeli chodzi o definicję, to w literaturze festiwale pojmowane są różno-

rodnie. Wynika to m.in. z faktu różnych podejść badawczych stosowanych do 

ich analizy. Najczęściej cytowaną w ramach event studies definicję festiwali 

opracował A. Falassi
8
, według którego pojęcie festiwal pochodzi od łacińskiego 

słowa festum oznaczającego święto. Zdefiniował on festiwal jako „okresowe 

powtarzalne wydarzenie społeczne, w którym, poprzez różnorodność form 

i szereg skoordynowanych działań, uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio 

i w różnym stopniu wszyscy członkowie danej wspólnoty, których łączą więzi 

etniczne, językowe religijne, historyczne i wspólny światopogląd”. W polskiej 

literaturze definicję festiwalu podaje m.in. P. Ratkowska
9
, według której festi-

wal jest „imprezą zorganizowaną, zawierającą cykl przedstawień teatralnych, 

pokazów filmowych, muzycznych itd., które są powiązane ze sobą tematycznie 

lub rodzajowo, ewentualnie reprezentujących konkretny nurt w sztuce lub będą-

cy przeglądem najlepszych prezentacji danego gatunku czy twórczości określo-

nego artysty. Może być imprezą prezentującą jedną lub wiele form sztuki. Może 

przyjmować formę konkursu bądź przeglądu. Charakteryzuje się poczuciem 

wyjątkowości, niezwykłości, a nawet odświętności zdarzenia – zarówno ze 

strony organizatorów, osób uczestniczących w jego realizacji oraz najwierniej-

szej publiczności. Może być cykliczny lub jednorazowy, zazwyczaj trwa przy-

najmniej dwa dni”. Podobną definicję festiwalu podaje także T. Jędrysiak
10

: 

„festiwale to cykl imprez artystycznych, przeważnie jednego typu (np. filmo-

wych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dzie-

dzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą, często ujętych 

w ramy konkursu”. Definicja Falassi ma bardziej uniwersalny charakter, według 

niej do festiwali można bowiem też zaliczyć takie wydarzenia, jak: uliczne pa-

rady, święta i imprezy religijne, niektóre wydarzenia związane z kulturą wiejską 

i ludową (tzw. festiwale wiejskie). Z kolei dwie ostatnie definicje koncentrują 

                                                                                                                                  
urban cultural tourism, “Bulletin of Geography Socio – Economic Series” 2011, nr 15,  

s. 131–141; W. Cudny, B. Gosik, R. Rouba, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi jako 
przykład produktu turystycznego – wydarzenie, Ekonomiczne Problemy Usług nr 66, s. 89–100.  

8
 A. Falassi, Festival: Definition and morphology, w: Time out of time, Albuquerque, red. 

A. Falassi, University of New Mexico Press, New Mexico 1987, s. 2.  

9
 P. Ratkowska, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz 

jeszcze, „Turystyka Kulturowa” 2010, nr 4–6, s. 109–129, www.turystykakulturowa.org, 
12.09.2011. 

10 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 71. 
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się głównie na imprezach związanych ze sztuką, tzw. festiwalach artystycznych. 

Festiwale muzyczne przyjęte do analizy w niniejszym opracowaniu są przykła-

dem takich właśnie festiwali artystycznych.  

Fenomen festiwali jest współcześnie bardzo rozpowszechniony na świecie. 

Przykładowo w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowa-

no ponad 12 tys. odbywających się corocznie różnego rodzaju festiwali
11

. 

Wśród imprez festiwalowych znaczną rolę odgrywają festiwale muzyczne. Jed-

nym z badaczy tego rodzaju festiwali jest B. Frey, który oszacował liczbę festi-

wali muzycznych organizowanych rokrocznie w Austrii na ok. 1000
12

. Także 

w polskich miastach w ostatnich latach wzrosła liczba organizowanych festiwa-

li, które odgrywają coraz istotniejszą rolę w rozwoju miejskiej kultury
13

. Roz-

wój festiwali przynosi ze sobą wiele pozytywnych skutków, jak np. wzrost ru-

chu turystycznego, kreacja dodatkowego dochodu, możliwość promocji miast 

i regionów poprzez festiwale. Bez wątpienia obecnie wiele miast stara się także 

wykorzystać rozwijające się festiwale dla uatrakcyjnienia swojej oferty tury-

stycznej. Dzięki temu możliwe jest bowiem przyciągnięcie większej liczby tu-

rystów i uzyskanie większych dochodów dla budżetu miejskiego. Także wiele 

miejscowości stara się polepszyć swój wizerunek i wypromować się poprzez 

organizację interesujących imprez, także takich jak festiwale muzyczne. Należy 

jednak podkreślić, że w literaturze spotyka się także opracowania wskazujące 

na przeszacowanie pozytywnej roli niektórych rodzajów festiwali dla lokalnego 

rozwoju gospodarczego
14

, kształtowania walorów turystycznych
15

 czy też pozy-

tywnego wpływu festiwali na wizerunek miast i regionów
16

. 

                                                      
11

 R. Janiskee, South Carolina's Harvest Festivals: Rural Delights for Day Tripping Urba-

nites, „Journal of Cultural Geography” 1980, nr 1(1), s. 96–104. 

12
 B. Frey, The economics of music festivals, „Journal of Cultural Economics”1994, nr. 18, 

s. 29–39.  

13
 A. Stanisławska, Imprezy kulturalne jako element identyfikacji turystycznej Łodzi, 

w: Kultura i Turystyka, razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 
Łódź 2007.  

14
 P. Long, R. Perdue, The economic impact of rural festivals and special events, assessing 

the spatial distribution of expenditures, „Journal of Travel Research” 1990, nr 29, s. 10–14. 

15
 B. McKarcher, W.S. Mei, T.S.M. Tse, Are short duration cultural festivals tourist attrac-

tions?, „Journal of Sustainable Tourism” 2006, nr 14(1), s. 55–66. 

16
 S. Boo, J.A. Busser, Impact analysis of a tourism festival on tourists destination images, 

„Event Management” 2006, nr 9(4), s. 223–237. 
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Niniejsze opracowanie odnosi się do festiwali muzycznych, tj. jednego 

z wielu istniejących na świecie i opisanych w literaturze rodzajów festiwali. 

Jeżeli chodzi o podział festiwali to dokonał go np. G. Visser
17

 na podstawie 

analizy przeprowadzonej wśród festiwali w Republice Południowej Afryki. 

Wyróżnił on, głównie w oparciu o tematykę, kilkanaście typów festiwali, m.in.: 

sztuki (w tym typie wyróżnił trzy podtypy), sztuki i muzyki, tańca, teatralne, 

filmowe, jazzowe, muzyczne, rolnicze, kulinarne, kulinarne i związane z wi-

nem, sera i wina, festiwale wina, festiwale bazujące na lokalnym i regionalnym 

dziedzictwie, turystyczne, sportowe, związane ze szczególnymi zainteresowa-

niami i inne. Z kolei P. Ratkowska
18

 badała festiwale związane ze sztuką i wy-

różniła następujące ich typy: teatralne, muzyczne, filmowe, literackie, multime-

dialne nowych technologii i inne, sztuk wizualnych.  

Jednym z bardzo interesujących miast w kontekście analizy zjawisk zwią-

zanych z festiwalami jest Łódź. Należy podkreślić, że Łódź stanowi obecnie 

doskonały przykład miasta poprzemysłowego i postsocjalistycznego
19

. Od roku 

1989 zachodzą tutaj bardzo dynamiczne przemiany społeczne, gospodarcze, 

a także związane z rozwojem kultury. W ostatnich latach władze miasta pro-

mowały wizerunek Łodzi jako dynamicznie rozwijającego się ośrodka kultury 

i sztuki. Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju miała być funkcja kultu-

ralno-rozrywkowa. Szczególnie duży nacisk kładziono na rozwój łódzkich fe-

stiwali, których rokrocznie w mieście organizuje się około 60
20

. Autorzy niniej-

szego opracowania postawili sobie za cel badawczy sprawdzenie, czy łódzkie 

festiwale muzyczne stanowią część produktu kulturowego miasta, czy można je 

uznać za istotny element funkcji kulturalno-rozrywkowej Łodzi i czy ich rola 

dla kreowania atrakcyjności turystycznej miasta nie jest przeszacowana
21

. 

                                                      
17

 G. Visser, Let’s be festive: exploratory notes on festival tourism in South Africa, „Urban 

Forum” 2005, nr 16 (2–3), s. 155–175.  

18
 P. Ratkowska, O festiwalu…, s. 109–129.  

19
 J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Łódź u progu XXI w., „Studia Miejskie” 2011, nr 4,  

s. 131–138; W. Cudny, Model przemian miasta postsocjalistycznego – przykład Łodzi, „Studia 

Miejskie” 2011, nr 4, s. 153–160.  

20
 P. Cuka, W. Cudny, Rozwój funkcji kulturalno-rozrywkowej Łodzi w okresie transforma-

cji, w: XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Tom 1. Duże i średnie miasta polskie w okresie 
transformacji, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009. 

21 W niniejszym artykule wykorzystano materiały uzyskane w 2010 roku w toku kwerendy 

przeprowadzonej w biurach organizatorów poszczególnych festiwali, dodatkowo wykorzystano 

także wywiady prowadzone z ich organizatorami i pracownikami Urzędu Miasta Łodzi. Poza tym 
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2. Główne łódzkie festiwale muzyczne  

Łódzkie festiwale muzyczne stanowiące przedmiot niniejszego artykułu są 

organizowane przez różne instytucje. Wiele z nich organizowanych jest przez 

stowarzyszenia, Filharmonię Łódzką, szkoły wyższe, domy kultury, muzea, 

fundacje. Imprezy te obejmują zarówno festiwale muzyki poważnej, studenc-

kiej, jak i młodzieżowej, żeglarskiej czy muzyki pop. W pierwszej kolejności 

zostaną tutaj zaprezentowane imprezy związane z muzyką poważną. Jednym 

z najbardziej prestiżowych łódzkich festiwali tego rodzaju jest Międzynarodo-

wy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych Tansmana. Festiwal ten 

organizowany jest w listopadzie (co dwa lata, począwszy od roku 1996) przez 

Stowarzyszenie Promocji Kultury i Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina. 

W trakcie festiwalu odbywa się konkurs na największą indywidualność mu-

zyczną przeznaczony dla kompozytorów oraz wykonawców muzyki poważnej. 

Innym festiwalem związanym z Łódzką Filharmonią jest Międzynarodowy 

Konkurs im. Karola Szymanowskiego. Jest to konkurs organizowany od roku 

1983, obejmujący dwie kategorie: śpiew solowy i skrzypce; jak dotąd odbyło 

się siedem edycji. W trakcie tego festiwalu wykonywane są głównie utwory 

K. Szymanowskiego, ale także innych kompozytorów, m.in.: F. Chopina, 

A. Mozarta, L. Van Beethovena. W konkursie rywalizują ze sobą młodzi muzy-

cy z różnych krajów świata. Impreza jest organizowana przez trzy instytucje: 

Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego, Akademię Mu-

zyczną w Łodzi oraz Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina. Ma ona cha-

rakter zbliżony do opisanego wcześniej festiwalu Tansmana i jest kolejną pro-

pozycją dla amatorów muzyki poważnej. 

Nieco innym przykładem imprezy muzycznej organizowanej również 

przez Filharmonię Łódzką jest Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej  

– „Kolory Polski”. Festiwal ten pierwotnie powstał w 1999 roku w Sieradzu 

jako festiwal muzyki poważnej: smyczkowej, organowej, fortepianowej i chó-

ralnej. Filharmonia Łódzka przejęła organizację imprezy pod obecną nazwą 

w 2003 roku. Festiwal ten jest ciekawy m.in. z uwagi na miejsce odbywania się 

koncertów organizowanych w zabytkowych obiektach, takich jak: zamki, pała-

ce, kościoły. Jest to interesująca impreza także z uwagi na pomysł umieszczania 

tych wydarzeń kulturalnych w różnych miejscowościach województwa, nie 

                                                                                                                                  
skorzystano ze stron internetowych dotyczących poszczególnych festiwali. Autorzy przyjęli do 
analiza wybraną przez siebie grupę 10 festiwali muzycznych organizowanych w Łodzi.  
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tylko w samej Łodzi. Przedstawione powyżej łódzkie festiwale muzyczne mają 

charakter wydarzeń związanych z tzw. wysoką kulturą
22

. W Łodzi organizowa-

nych jest jednak też wiele imprez muzycznych w nurcie kultury popularnej. 

Jedną z najstarszych takich imprez jest Ogólnopolski Studencki Przegląd Pio-

senki Turystycznej Yapa. Impreza ta ma długą historię, gdyż organizowana jest 

od 1974 roku. Ma ona także inny charakter, niż opisane wcześniej festiwale, jest 

to bowiem przegląd piosenki turystycznej połączony z konkursem na jej najlep-

sze wykonanie. Festiwal organizowany jest przez instytucje studenckie związa-

ne z Politechniką Łódzką, a jego widzami są głównie studenci.  

Imprezą muzyczną organizowaną w Łodzi i związaną z turystyką, podob-

nie jak opisana wcześniej Yapa, są działające od 1999 roku Łódzkie Spotkania 

z Piosenką Żeglarską Kubryk. Organizatorem festiwalu jest działający w Łódz-

kim Domu Kultury (dalej ŁDK) Ośrodek Muzyczny oraz Akademicki Klub 

Żeglarski w Łodzi. Pomysłodawcą i współorganizatorem imprezy jest łódzki 

zespół muzyczny Cztery Refy. Festiwal ma na celu upowszechnianie piosenki 

żeglarskiej, czyli tzw. szant oraz muzyki folk. Należy podkreślić, że jest to nie-

wielki festiwal skierowany do wąskiej grupy odbiorców związanych z turystyką 

wodną i żeglarstwem. Impreza ta miała też w ostatnich latach problemy z pozy-

skaniem sponsorów oraz partnerów organizacyjnych. 

Kolejna współorganizowana przez ŁDK impreza to Cantio Lodziensis 

(Śpiewy Łodzi) – Łódzki Festiwal Chóralny. Festiwal ten istnieje od 1998 roku; 

poza ŁDK festiwal organizują Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Akade-

mia Muzyczna w Łodzi. Impreza odbywa się corocznie w ŁDK, jej celem jest 

promowanie chóralistyki oraz prezentacja krajowego i zagranicznego repertu-

aru.  

Nieco innym od opisanych powyżej festiwali łódzkim wydarzeniem mu-

zycznym jest Festiwalu Muzyki Filmowej
23

. Celem imprezy organizowanej od 

1997 roku jest prezentacja twórczości najważniejszych polskich kompozytorów 

muzyki filmowej. Festiwal ten bazuje na długiej oraz bogatej historii i tradycji 

                                                      
22

 Podział na kulturę wysoką (elitarną), czyli bardziej wysublimowaną, wymagającą więk-

szej wiedzy, i tzw. kulturę niską (popkulturę, kulturę popularną) – przeznaczoną dla masowego 

odbiorcy (kulturę masową) rozpowszechnił się w XX w. Pomimo, że jest on obecnie krytykowa-

ny w wielu opracowaniach naukowych, wciąż jest stosowany i cytowany (A. Kłoskowska, Kultu-
ra masowa, PWN, Warszawa 2005).  

23 W Krakowie od 2008 roku organizowany jest podobny festiwal pod taką samą nazwą: 

Festiwal Muzyki Filmowej, jednak organizacyjnie nie ma on nic wspólnego z łódzkim festiwa-
lem.  
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Łodzi filmowej. Można uznać, że jest to swego rodzaju połączenie festiwalu 

muzycznego i filmowego. W trakcie festiwalu odbywają się koncerty muzyki 

wybranego twórcy związanego z filmem, któremu poświęcona jest dana edycja. 

Poza tym w kinie Kinematograf, zlokalizowanym w Muzeum Kinematografii, 

prezentowane są również filmy z jego muzyką. Jak dotąd odbyło się 13 festiwa-

li
24

 (pierwszy w 1997 roku). Impreza odbywa się corocznie w różnych miesią-

cach (ostatnie edycje w czerwcu i maju). Festiwal organizowany był pierwotnie 

przez Agencję TOTEM i pracowników Muzeum Kinematografii, a od 1999 

roku organizację imprezy całkowicie przejęło muzeum.  

 Festiwal Soundedit to impreza całkiem inna, niż wcześniej opisane fe-

stiwale. Jej głównym celem jest promowanie profesjonalnej pracy z dźwiękiem, 

prezentowanie dorobku producentów muzycznych, organizacja warsztatów 

pracy z dźwiękiem. Jest to przykład imprezy branżowej przeznaczonej głównie 

dla środowiska producentów muzycznych. Biorą w nim udział producenci mu-

zyczni oraz zespoły z całego świata. Do tej pory odbyły się dwie edycje festiwa-

lu – w latach 2009 i 2010. Impreza obejmująca koncerty i warsztaty muzyczne 

odbywa się we wrześniu. Podczas festiwalu uczestnicy mają możliwość obco-

wać ze światowej sławy producentami muzycznymi. Do współorganizatorów 

imprezy zalicza się też Urząd Miasta Łodzi oraz ToyaStudios i Klub Wytwór-

nia
25

.  

W Toya Studios oraz w Klubie Wytwórnia od 2005 roku organizowany 

jest także inny łódzki festiwal muzyczny – Vena Music Festival. Impreza ta ma 

na celu promocję młodych twórców muzyki pop i jest połączona z konkursem 

na najlepszego wykonawcę. Organizatorem jest Fundacja Kultury i Sportu Ve-

na, zaś głównym sponsorem większości edycji była firma PepsiCo. W edycji 

                                                      
24

 Bohaterami poszczególnych edycji Festiwalu Muzyki Filmowej byli: Wojciech Kilar, 

Krzysztof Komenda-Trzciński, Michał Lorenc, Zygmunt Konieczny, Krzesimir Dębski, Andrzej 

Korzyński, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Henryk Wars, Henryk Kuźniak, Andrzej Kurylewicz, Jerzy 

Duduś Matuszkiewicz, Jerzy Satanowski, Waldemar Kazanecki. Festiwal odbywał się do tej pory 

w różnych lokalizacjach, m.in. w Muzeum Kinematografii, Teatrze Wielkim, salach Państwowej 

Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej, łódzkich kinach, studiach ToyaStudios, 

a także w Klubie Wytwórnia.  

25 ToyaStudios to firma udźwiękowiająca produkcję filmową zlokalizowana w studiach 

dźwiękowych w dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi. Obecnie 

w studiach tych udźwiękowia się ponad połowę polskiej produkcji filmowej. Z kolei Wytwórnia 

to klub działający przy ToyaStudios, w którym organizowane są koncerty i różne rodzaje imprez 

muzycznych. W klubie organizowanych jest ok. 100 koncertów rocznie, które ogląda ponad 
30 tys. widzów. 
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2010 roku były to firmy: Carlsberg, Rossmann, Sharp, Hotel Andels w Łodzi 

i inne. Należy podkreślić, że festiwal ten był różnie odbierany z uwagi na małe 

zainteresowanie publiczności, częste zmiany kierownictwa oraz problemy 

(w edycji 2010 roku) we współpracy z władzami miejskimi.  

Kolejne wydarzenie kulturalne związane z muzyką to Międzynarodowy 

Festiwal Kultury Hiszpańskojęzycznej Viva Flamenco. Impreza ta organizowa-

na jest od roku 2002, trwa 10 dni i odbywa się co roku w drugiej połowie lipca. 

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, jego celem jest promocja kultury 

państw hiszpańskojęzycznych: Hiszpanii, Meksyku, Kuby, Argentyny, Chile, 

Peru
26

. Z uwagi na uczestnictwo artystów z tychże państw festiwal ma charakter 

międzynarodowy
27

. W jego trakcie odbywają się: koncerty flamenco, plenerowe 

fiesty hiszpańskie, warsztaty tańca, śpiewu i gry na gitarze, wieczory poetyckie, 

pokazy filmów itp.  

Zaprezentowane w artykule festiwale zostały podzielone według ich rangi 

i skali oraz powtarzalności (tabela 1). Zastosowano podział na kilka typów, tj.:  

– megawydarzenia (duża ranga i skala, obecne w światowych me-

diach, wpływają nawet na ekonomię kraju);  

– wydarzenia wyróżniające (duża ranga, mała skala, powszechnie 

rozpoznawalne i utożsamiane z duchem miasta czy regionu);  

– większe (duża skala, niska ranga, dość popularne, znane, z szeroką 

publicznością); 

– lokalne (niska ranga i mała skala, organizowane lokalnie przy ni-

skich nakładach). 

Dodatkowo opisane festiwale podzielono według powtarzalności na:  

– cykliczne,  

– nieregularne, 

–  jednorazowe
28

.  

                                                      
26 Festiwal – mimo swego interdyscyplinarnego charakteru – został przedstawiony w ni-

niejszym artykule z uwagi na dużą rolę, jaką odgrywa w nim muzyka związana z tradycją i kultu-
rą hiszpańską, w tym muzyka flamenco.  

27 Do najbardziej znanych twórców, którzy jak dotąd wzięli udział w festiwalu, należą 

m.in.: gitarzysta Oscar Guzman, śpiewak i instrumentalista Mateo el Gallito, słynna tancerka 

flamenco Carmen Segura.  

28 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, za-

rządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 107–110.  
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Tabela 1  

Główne łódzkie festiwale muzyczne 

Nazwa festiwalu Główny cel i charakter 

Data  

ostatniej  

edycji 

Typ wydarze-

nia wg rangi  

i skali oraz 

regularności 

1 2 3 4 

Międzynarodowy 

Festiwal i Kon-

kurs Indywidual-

ności Muzycz-

nych Tansmana 

promowanie indywidualności 

 muzycznych;  

festiwal międzynarodowy połączony 

z konkursem.  

listopad  

2010 roku  

wyróżniające/ 

cykliczne  

Międzynarodowy 

Konkurs im. 

Karola Szyma-

nowskiego 

popularyzowanie twórczości Karola 

Szymanowskiego, prezentacja i wspiera-

nie szczególnie uzdolnionej muzycznie 

młodzieży;  

charakter międzynarodowy połączony 

z konkursem. 

listopad/  

grudzień 

2009 roku  

wyróżniające/ 

nieregularne 

Wędrowny  

Festiwal  

Filharmonii 

Łódzkiej Kolory 

Polski 

promocja i umacnianie marki filharmonii 

łódzkiej, uruchamianie mechanizmów 

tworzących tzw. turystykę muzyczną; 

festiwal krajowy, organizowany także  

w zabytkowych lokalizacjach poza  

Łodzią 

lipiec/ 

wrzesień 

2010 roku  

większe/ 

cykliczne  

 

Ogólnopolski 

Studencki Prze-

gląd Piosenki 

Turystycznej 

Yapa 

propagowanie kultury i muzyki studenc-

kiej oraz promocja aktywnego spędzania 

wolnego czasu;  

festiwal krajowy połączony z konkursem 

marzec  

2010 roku  

wyróżniające/ 

cykliczne 

Łódzkie Spotka-

nia z Piosenką 

Żeglarską Kubryk 

promocja piosenki żeglarskiej, piosenki 

folkowej, wspieranie żeglarstwa; festiwal 

ma charakter krajowy 

maj  

2010 roku  

lokalne/ 

cykliczne 

Cantio Lodziensis 

Łódzki Festiwal 

Chóralny 

popularyzacja chóralistyki polskiej 

i zagranicznej; 

festiwal międzynarodowy połączony 

z konkursem  

listopad  

2010 roku  

lokalne/ 

cykliczne 

Festiwal Muzyki 

Filmowej  

promocja polskich kompozytorów  

muzyki filmowej; 

festiwal krajowy związany z tradycją 

łodzi filmowej 

maj  

2010 roku  

wyróżniające/ 

cykliczne 

Festiwal 

Soundedit 

promocja profesjonalnej pracy  

z dźwiękiem, prezentowanie dorobku 

producentów muzycznych, organizacja 

warsztatów; festiwal międzynarodowy 

połączony z warsztatami  

wrzesień  

2010 roku  

wyróżniające/ 

cykliczne 
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1 2 3 4 

Vena Music 

Festiwal 

promocja młodych wykonawców muzyki 

pop; festiwal międzynarodowy połączony 

z konkursem 

listopad  

2010 roku  

większe / 

cykliczne 

Międzynarodo-

wy Festiwal 

Kultury Hisz-

pańskojęzycznej 

Viva Flamenco 

promowanie i zapoznanie widzów z kulturą 

w tym muzyką Hiszpanii i krajów hiszpań-

skojęzycznych; międzynarodowa impreza  

lipiec  

2010 roku  

lokalne/ 

cykliczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych w toku kwerendy 

w biurach festiwalowych.  

Pięćdziesiąt procent analizowanych festiwali stanowią imprezy wyróżnia-

jące, 20% większe, a 30% lokalne. Wśród opisywanych festiwali nie wystąpiły 

megawydarzenia. Jeżeli chodzi o powtarzalność, to zdecydowana większość, bo 

aż 9 festiwali, odbywa się cyklicznie, a tylko jedna impreza ma charakter niere-

gularny. W analizowanej grupie festiwali nie wystąpiły imprezy jednorazowe. 

Spośród badanych festiwali połowa połączona jest z konkursem, a reszta to 

imprezy związane głównie z promocją różnego rodzaju muzyki. Co do tematyki 

reprezentowanej przez opisywane festiwale, to najwięcej – bo 30% – to imprezy 

związane z muzyką poważną. Reszta festiwali prezentuje muzykę studencką, 

żeglarską, chóralną, filmową, muzykę pop oraz muzykę i kulturę krajów hisz-

pańskojęzycznych. Szczególnym festiwalem jest Soundedit, który ma charakter 

zbliżony do akademii pracy z dźwiękiem i muzyką (tabela 1). 

Uwagi końcowe 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu festiwale muzyczne stanowią 

bez wątpienia istotny element funkcji kulturalno-rozrywkowej Łodzi. Łódzkie 

festiwale muzyczne stanowią interesującą ofertą zagospodarowania czasu wol-

nego dla mieszkańców miasta, a także walor turystyczny Łodzi. Można je rów-

nież traktować jako część produktu turystycznego miasta. Są one elementem 

ważnym dla kształtowania funkcji turystycznej Łodzi (strategicznej dla jej dal-

szego rozwoju), opartej m.in. na rozwoju festiwali. Poza tym stanowią także 

element przekształceń miasta postindustrialnego, jakim obecnie jest Łódź, 

w miasto opierające swój rozwój na usługach także związanych z kulturą i roz-

rywką. Dowodem na to jest m.in. fakt, że aż osiem spośród dziesięciu analizo-

wanych imprez powstało po 1989 roku.  
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Jednak nie wolno przeceniać znaczenia festiwali muzycznych dla rozwoju 

turystyki w Łodzi, mają one bowiem głównie znaczenie regionalne i lokalne. 

Niektóre z nich mają większą i lepiej ugruntowaną markę, jednak są znane je-

dynie wąskiej grupie pasjonatów i specjalistów związanych np. z muzyką po-

ważną. Większe znaczenie mają wyróżniające się i większe festiwale, natomiast 

znaczenie festiwali lokalnych dla rozwoju turystyki jest z pewnością mało istot-

ne, co m.in. było podkreślane w wywiadach prowadzonych z organizatorami 

festiwali oraz urzędnikami Urzędu Miasta Łodzi. Jeżeli chodzi o szanse dalsze-

go rozwoju scharakteryzowanych w artykule imprez, to należy zaznaczyć, że 

głównym ich zagrożeniem jest niedostateczne finansowanie. Wiele z festiwali 

muzycznych nie otrzymuje wystarczającej dotacji ze środków centralnych 

i lokalnych. Z uwagi na elitarność oraz ograniczoną publiczność wiele imprez 

ma także trudności w pozyskaniu sponsorów. Brak wystarczających środków 

przekłada się także na jakość wydarzeń festiwalowych, słabą promocję oraz 

brak stabilności zarządzania. W wywiadach z organizatorami podkreślano też 

fakt niezwykle późnego przyznawania dotacji dla imprez. To dodatkowo utrud-

nia wcześniejsze ich zaplanowanie.  

Należy podkreślić, że niektóre festiwale muzyczne mają też problemy or-

ganizacyjne, np. często zmienia się kadra zarządzająca, nie korzysta się z po-

mocy fachowych menagerów i specjalistów od promocji. Do pozytywów i szans 

rozwoju należy zaliczyć funkcjonowanie wielu instytucji wspierających festi-

wale muzyczne, takich jak np.: Filharmonia Łódzka, Akademia Muzyczna, 

Muzeum Kinematografii. Poza tym istotne jest także wsparcie wiernej publicz-

ności i pomoc władz miejskich. Bez wątpienia powiększenie puli środków fi-

nansowych i poprawa zarządzania imprezami muzycznymi przyczyniłyby się do 

ich dalszego rozwoju i możliwości szerszego zaistnienia na krajowym, a może 

i międzynarodowym rynku festiwali.  

MUSIC FESTIVALS AS AN ELEMENT OF CULTURAL 

 – ENTERTAINMENT FUNCTION OF ŁÓDŹ 

Summary 

Festivals are a very important part of culture. They were present in the life of hu-

man societies since ancient times, and with time their role was growing. The first re-
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search on festivals derive from sociology and anthropology, and were made in the late 

nineteenth and early twentieth century. After the World War II festivals became the 

subject studied by cultural geography, urban geography and tourism. Besides, in the 

80‟s developed a new discipline known as event studies. Within its framework the fes-

tivals were analyzed in terms of their social, economic importance and management. 

This article is about the arts-related festivals, and is especially devoted to the music 

festivals. The authors chosen for this analyze 10 music festivals held in Lodz. The anal-

ysis was based on materials gathered from the festival offices and from other urban 

institutions in 2010.  

The article main aim was to characterize selected musical events and evaluate 

their role in shaping the contemporary cultural and entertainment functions of Lodz. It 

should be emphasized that festivals described in the article are an important element of 

cultural – entertainment functions of Łódź. They are offering cultural product addressed 

to the inhabitants and tourists. It gives them possibility to spend free time in an interest-

ing way, some of the festivals also attract audiences and artists outside of Lodz. There-

fore, these festivals can also be treated as one of the urban tourism products. But the 

importance of described music festivals should not be overestimate. Greater signific-

ance have the large, distinctive festivals but the importance of small, local festivals for 

tourism development in this case is rather small. 

Translated by Waldemar Cudny 
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OFERTA WYBRANYCH SKANSENÓW W OPINII 

ZWIEDZAJĄCYCH 

Wprowadzenie 

W marketingu atrakcji turystycznych, a takimi niewątpliwie są skanseny, 

zarządzający nimi powinni nieustanie troszczyć się o przyciągnięcie i zadowo-

lenie gości; ważne jest zrozumienie ich motywacji
1
. Wraz z rozwojem turystyki 

rośnie liczba podmiotów działających na tym rynku, jak również liczba ofero-

wanych przez nich produktów. Wobec bogactwa ofert konsumenci stają przed 

podejmowaniem niełatwych decyzji rynkowych
2
. Ludzie zdają się toczyć walkę 

z dwiema przeciwstawnymi siłami motywacyjnymi. Dzień wolny od pracy mo-

że być przez nich postrzegany jako ucieczka od rutyny, stresu, poszukiwanie 

spokoju bądź też kojarzony z poszukiwaniem niespodzianki, przygody. Badania 

nad motywacjami w turystyce wskazują, że jest wiele rodzajów motywacji, 

począwszy od potrzeby oderwania się od nudnej codzienności, a skończywszy 

na poszukiwaniu sensu życia
3
.  

                                                      
1 B. Richards, Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększyć frekwencje i dochody, Pol-

ska Organizacja Turystyczna, Warszawa 1992, s. 5. 

2 J. Berbeka, A. Niemczyk, M. Makówka, Badanie rynkowych zachowań konsumentów, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2004, s. 7. 

3 B. Richards, Marketing atrakcji turystycznych…, s. 5.  
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Pośród różnych motywów podróży rozwinęła się chęć obcowania z kultu-

rą, co przyczynia się do coraz częstszego kontaktu ze środowiskiem kulturo-

wym i rozwojem turystyki kulturowej. W ogólnej definicji turystyka kulturowa 

to podróżowanie ludzi z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc atrakcji 

kulturowych w celu poszerzenia wiedzy, zdobywania nowych doświadczeń czy 

zaspokojenia własnych potrzeb poznawczych
4
. To także poznawanie miejsco-

wej ludności, ich życia, zwyczajów, autentyczności miejsca, uczestnictwo 

w imprezach plenerowych, zwiedzanie wiejskich szlaków tematycznych i wiele 

innych. Istota turystyki kulturowej opiera się przede wszystkim na „4H”, co 

oznacza: habitat (miejsce zamieszkania), history (historia), heritage (dziedzic-

two), handicrafts (rękodzieło)
5
. Miejscem, w którym znaleźć można te elemen-

ty, jest muzeum na wolnym powietrzu, potocznie zwane skansenem. Termin 

„muzeum na wolnym powietrzu” oznacza muzeum, które zawiera zbiór obiek-

tów architektonicznych, urządzenia, narzędzia służące jako eksponaty, które 

znajdują się na otwartej przestrzeni
6
. 

Muzea wsi lub też parki etnograficzne to bardzo specyficzny rodzaj muze-

ów, w którym eksponatami są obiekty budownictwa wiejskiego przeniesione 

w jedno miejsce z najbliższej okolicy
7
. Rolą tych placówek jest przede wszyst-

kim zachowanie dla przyszłych pokoleń przejawów kultury materialnej wsi, 

która stała się zbędna dla właściciela, zbyt droga do utrzymania w wyniku cze-

go popada w ruinę i ulega zatraceniu. Zadaniem skansenu jest przekaz wiedzy, 

ale także dostarczenie zabawy, wypoczynku i przeżyć. Muzea tego typu uczą 

turystów, ale i bawią nie tylko dzięki eksponatom, a również poprzez imprezy 

folklorystyczne, pokazy dawnych rzemiosł, degustacje
8
. Często w skansenach 

                                                      
4  T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 

2008, s. 25. 

5
 A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa, w: Turystyka kulturowa. Spojrzenie 

geograficzne, Geografia Turyzmu tom 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych, Warszawa 2008, s. 36–49. 

6 E. Zacharyasz, Kształtowanie się idei skansenowskiej i powstanie pierwszych muzeów na 

wolnym powietrzu w Europie, w: Konferencja naukowo-dydaktyczna. Rola edukacji regionalnej 

w kształtowaniu postaw patriotycznych, Muzeum Miejskie Siemianowicach Śląskich, 2007, s. 42–
46.  

7 J.P. Piotrowski, W. Idziak, Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, Fundacja Wspomaga-

nia Wsi, Warszawa, 1997, s. 49. 

8 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, op. cit., s. 124–128. 
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organizowane są imprezy ludowe, plenerowe, festyny, festiwale gwarantujące 

dobrą zabawę i edukujące odwiedzających.  

Muzea na wolnym powietrzu są właściwe obiektami sezonowymi 

i w okresie zimowym obserwuje się spadek liczby zwiedzających. Wynika to 

z faktu, że są to ekspozycje plenerowe, bez ogrzewania i oświetlenia obiektów, 

aby zachować autentyczność. Czynniki te nie zapewniają odwiedzającym kom-

fortu całorocznego zwiedzania placówki muzealnej. Dostrzec można wzrost 

zainteresowania skansenami w okresie roku szkolnego, kiedy przybywają tu 

liczne wycieczek edukacyjne różnych grup wiekowych. Sezon turystyki indy-

widualnej to szczyt urlopowy, który przypada na czerwiec, lipiec i sierpień, 

dzięki czemu można wnioskować o sezonowości
9
. 

1. Metody i cel pracy 

Celem niniejszego artykułu było określenie tego, czy oferta wybranych 

skansenów na terenie województwa wielkopolskiego spełnia oczekiwania tury-

stów. Obiekty te pełnią bardzo ważną rolę w zakresie ochrony dziedzictwa kul-

tury ludowej, ale również są jedną z atrakcji turystycznych na danym terenie.  

Badania były przeprowadzone w dwóch skansenach w Wielkopolsce: 

w Wielkopolskim Parku Etnograficznym (WPE) w Dziekanowicach oraz Skan-

senie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski (SBLZW). Muzea te 

posiadają zbliżoną tematykę eksponatów. Ankiety przeprowadzono w sezo-

nie letnim w lipcu i sierpniu 2010 roku.  

Materiał źródłowy zebrano metodą ankietową. Podstawową techniką ba-

dawczą był kwestionariusz ankiety, który zawierał zestaw pytań otwartych 

i zamkniętych oraz metryczkę. Na potrzeby badań skonstruowano dwa kwestio-

nariusze: pierwszy skierowany był do osób rozpoczynających zwiedzanie, 

a drugi – do kończących. Badania miały charakter anonimowy i były dobrowol-

ne, a warunkiem koniecznym do ich przeprowadzenia było wyrażenie zgody 

przez odwiedzającego skansen. W sumie zebrano 296 ankiet: od turystów roz-

poczynających zwiedzanie skansenu w Dziekanowicach i w Wolsztynie uzy-

                                                      
9 A. Pelczyk, Wielkopolski Park Etnograficzny miedzy tradycyjną wsią a teoria i praktyką 

skansenologiczną, Biblioteka Studiów Lednickich Tom XI, Poznań, 2002, s. 95. 
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skano odpowiedznio75 i 71 ankiet, zaś od kończących zwiedzanie w Dzieka-

nowicach w Wolsztynie po 75 ankiet. 

Do opracowania zgromadzonego materiału empirycznego wykorzystano 

metodę analizy statystycznej, a wyniki przedstawiono w postaci tabel i rysun-

ków. Niezbędne analizy przeprowadzono w programie STATISTICA 9. 

2. Wyniki badań 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ofertą skan-

senów interesują się osoby obu płci: w WBE wśród osób badanych, które roz-

poczynały zwiedzanie, 54,7% stanowiły kobiety, zaś 45,3% to mężczyźni, na-

tomiast w SBLZW odsetek odpowiedzi udzielonych przez kobiety wyniósł 

59,2%, a przez mężczyzn – 40,8%. Podobna sytuacja występowała wśród osób 

kończących zwiedzanie (tabela 1). Ta przewaga kobiet wynika prawdopodobnie 

z większej przychylności wobec wzięcia udziału w badaniu.  

Tabela 1 

Płeć respondentów odwiedzających badane skanseny (%) 

Skansen  Rozpoczynający zwiedzanie Kończący zwiedzanie 

Kobiety Mężczyźni  Kobiety Mężczyźni  

WPE 54,7 45,3 53,3 46,7 

SBLZW 59,2 40,8 58,7 41,3 

Źródło: badania własne.  

Jeśli chodzi o wiek respondentów, to w obu skansenach dominowały oso-

by należące do dwóch grup wiekowych: 26–35 lat i 36–45 lat (54% wszystkich 

odwiedzających). Następną grupą wiekową odwiedzającą licznie te obiekty 

były osoby pomiędzy 46. i 65. rokiem życia, które stanowiły 32% odwiedzają-

cych (tabela 2).  
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Tabela 2 

Wiek respondentów odwiedzających badane skanseny (%) 

Zwiedzający Skansen 
Grupy wiekowe 

do 25 26–35 36–45 46–55 56–65 pow. 66 

Rozpoczynający  

zwiedzanie 

WPE 16 21,3 28 17,3 16 1,4 

SBLZW 7 32,4 25,5 15,5 16,9 2,7 

Kończący zwiedzanie WPE 14,7 21,3 28 20 14,7 1,3 

SBLZW 8 29,3 30,7 13,3 14,7 4 

Źródło: badania własne. 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki badań dotyczące wykształcenia respon-

dentów. Zdecydowanie największą grupę – zarówno wśród rozpoczynających, 

jak i kończących zwiedzanie – stanowiły osoby z wyższym wykształceniem. 

Otrzymane wyniki świadczą o tym, że ofertą skansenów zainteresowane były 

osoby posiadające takie wykształcenie. 

Tabela 3 

Wykształcenie respondentów (%) 

Zwiedzający Skansen 
Wykształcenie 

podstawowe zawodowe średnie wyższe 

Rozpoczynający 

zwiedzanie 

WPE 4 12 30,7 53,3 

SBLZW 14,1 11,2 25,4 49,3 

Kończący zwiedza-

nie 

WPE 4 12 29,3 54,7 

SBLZW 13,3 10,7 28 48 

Źródło: badania własne. 

Skanseny, w których przeprowadzone zostały badania, znajdują się na te-

renie województwa wielkopolskiego, dlatego też duża część respondentów po-

chodziła z tego województwa (rysunek 1).  
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Rys. 1. Miejsce zamieszkania zwiedzających krajowych  

Źródło: badania własne. 

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie 

graniczy z województwem lubuskim, toteż poza odwiedzającymi z Wielkopol-

ski odnotowano zwiedzających z tego województwa. Pozostali zwiedzający 

pochodzili z następujących województw: kujawsko-pomorskiego, mazowiec-

kiego, dolnośląskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, 

łódzkiego i opolskiego.  

Odnotowano także turystów z Anglii i Niemiec (w WPE zwiedzało sześć 

osób z Anglii i cztery z Niemiec, zaś w SBLZW zwiedzały dwie osoby z Nie-

miec). 

2.1.  Osoby rozpoczynające zwiedzanie 

Zapytano respondentów o to, co według nich oznacza słowo „skansen”. 

W obu placówkach ankietowani w prawie 82% zaznaczyli, że wiedzą, co to jest 

skansen (WPE – 77,3%, SBLZW – 85,9%). Pytani potrafili trafnie wyjaśnić to 

pojęcie, tłumacząc, że jest to muzeum wsi lub park etnograficzny. 
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Ważną informacją był motyw przyjazdu do skansenu. Ponad 82% (WPE 

 – 82,7%, SBLZW – 83,1%) respondentów w obu obiektach odpowiedziało, iż 

interesuje się tą tematyką i przyjeżdża do muzeum, aby poszerzyć swą wiedzę 

lub porównać ekspozycję z obiektami wystawionymi w innej placówce. Dla 

12% pytanych w WPE i 8,9% w SBLZW odwiedziny skansenu były przypad-

kowe, a 5,3% zapytanych zwiedzających w WPE i 7,1% w SBLZW nie potrafi-

ło podać motywu przyjazdu.  

Badane osoby odwiedzały już w przeszłości podobne obiekty, aż 69,3% 

ankietowanych WPE i 77,5% w SBLZW było chociaż raz w zbliżonych miej-

scach, natomiast dla 30,7% pytanych zwiedzających WPE i 22,5% ankietowa-

nych w SBLZW były to pierwsze odwiedziny takiej placówki.  

Skanseny najczęściej odwiedzane były przez osoby podróżujące z rodziną 

(WPE – 36%, SBLZW – 56,3%) oraz ze znajomymi (WPE – 49,3%, SBLZW  

– 29,6%), rzadko przyjeżdżano samotnie (WPE – 8%, SBLZW – 11,3%). 

W 6,7% badanych w WPE i 2,8% w SBLZW przyjechało w ramach wycieczki 

lub grupy zorganizowanej. Sezon letni sprzyja wyjazdom indywidualnych tury-

stów.  

Zapytano respondentów także o to, czy odwiedzany skansen był powodem 

przyjazdu w to konkretne miejsce (rysunek 2). W obu placówkach dla ponad 

90% badanych muzeum na wolnym powietrzu było czynnikiem decydującym 

o wyborze tej destynacji.  

Wielkopolski Park Etnograficzny znajduje się na Szlaku Piastowskim, któ-

ry powstał z połączenia miejscowości związanych z początkiem państwa pol-

skiego. Jednym z ważniejszych miejsc odwiedzanych przez turystów jest Mu-

zeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W Wolsztynie poza Skansenem Budow-

nictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski popularną atrakcją jest parowo-

zownia mająca bogatą historię, w której odbywa się cyklicznie parada parowo-

zów. Na imprezę przyjeżdżają turyści nie tylko z Wielkopolski, ale miłośnicy 

zabytkowych lokomotyw z całej Polski i Europy.  
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Rys. 2. Skansen jako determinanta przyjazdu do regionu 

Źródło: badania własne. 

Przeprowadzono korelację Pearsona, na podstawie której zauważono, że 

istnieje dodatnia korelacja o słabej sile
10

 między wiekiem (r = 0,127) i wy-

kształceniem (r = 0,118) osób uczestniczących w badaniach a skansenem de-

terminującym wybór odwiedzanego miejsca. 

Ankietowanym zadano pytanie, czy w związku z ich pobytem w skansenie 

planują jeszcze zwiedzić inne atrakcje turystyczne w okolicy (rysunek 3). Aż 

43% spośród badanych w WPE i 32,4% w SBLZW już było w innych interesu-

jących miejscach w okolicy skansenu, zaś 38,7% odwiedzających WPE i 53,5% 

w SBLZW dopiero zamierzało zwiedzać inne miejsca, a skansen był pierwszym 

punktem ich podróży. Jedynie 18,6% pytanych w WPE i 14,1% w SBLZW nie 

planowało dalszych etapów krajoznawczych podróży.  

                                                      
10 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach 

z medycyny. Tom 1. Statystyki podstwowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2006, s. 293. 
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Rys. 3. Dalsze plany respondentów  

Źródło: badania własne. 

Zapytano respondentów o to, jakie są ich oczekiwania względem oferty 

skansenu. Najczęściej badani odpowiadali, że poprzez odwiedziny w muzeum 

chcieliby pogłębić swoją wiedzę (WPE – 57,4%, SBLZW – 70,4%), dla części 

oferta skansenu była źródłem rozrywki (WPE – 24%, SBLZW – 12,7%), zaś dla 

innych źródłem przeżycia nowych emocji (WPE – 17,3%, SBLZW – 12,7%). 

Była też niewielka grupa osób niepotrafiących wskazać swoich oczekiwań 

względem oferty skansenu.  

2.2.  Osoby kończące zwiedzanie 

Osoby kończące zwiedzanie zapytano o to, czy według nich skansen po-

siada ciekawą ofertę turystyczną. W obu placówkach w zdecydowanej większo-

ści respondenci ocenili, że przygotowana przez muzeum oferta była ciekawa 

(WPE – 82,7%, SBLZW – 89,2%).  

Przeprowadzono korelację Pearsona, na podstawie której zauważono, że 

występuje korelacja między wykształceniem badanych a oceną atrakcyjności 

oferty skansenów na poziomie p = 0,04 (r = 0,1678). Osoby z wyższym wy-
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kształceniem wysoko oceniały ekspozycję przygotowaną przez pracowników 

muzeum i zdawały sobie sprawę, że we współczesnych czasach trudno znaleźć 

w naturalnych warunkach podobne obiekty i przedmioty.  

Zasadniczą funkcją skansenu jest edukacja poprzez poznanie poruszanej 

tematyki. Oferta skansenu spełniła oczekiwania zdecydowanej większość re-

spondentów i była dla nich atrakcyjna (WPE – 85,3%, SBLZW – 90,7%). Pozo-

stali jako przyczyny swojego niezadowolenia wskazywali: słaby przekaz infor-

macji (brak przewodników lub tabliczek informujących o eksponatach) i małą 

liczbę dodatkowych rozrywek.  

 

Rys. 4. Elementy oferty skansenów atrakcyjne według respondentów  

Źródło: badania własne. 

Na pytanie: czy ankietowanych, byliby skłonni jeszcze raz przyjechać do 

odwiedzanego muzeum, zdecydowana większość badanych odpowiedziała po-

zytywnie (WPE – 85,3%, SBLZW – 92%), podobny odsetek przejawiał pra-

gnienie ponownego przyjazdu z powodu imprezy, którą skansen zorganizował-

by za rok. Przygotowywanie cyklicznych imprez tematycznych w skansenach 

powoduje, że turyści wracają do już odwiedzanych miejsc.  
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Osoby kończące zwiedzanie wymieniły te elementy oferty skansenów, któ-

re uważały za najbardziej atrakcyjne (rysunek 4). Dla większości respondentów, 

którzy już obejrzeli eksponaty w obu muzeach, najbardziej istotna była archi-

tektura (81,3%), która jest walorem samym sobie i głównym magnesem przy-

ciągającym turystów w dane miejsce. Na drugim miejscu (11,3%) wymieniano 

imprezy plenerowe np.: żywy skansen, które dodatkowo uatrakcyjniają ofertę 

muzeum, ale też ożywiają zgromadzone w nich eksponaty. Wyjątkowość, nie-

powtarzalność miejsca była atrakcyjna dla 2% ankietowanych, zaś serdeczność 

pracowników, ich pomoc i kompetencje były atrakcyjne dla 5,4% responden-

tów. 

Dla zdecydowanej większości badanych obecność skansenów uatrakcyjnia 

teren, na którym są zlokalizowane (WPE – 89,3%, SBLZW – 96%). Muzea na 

wolnym powietrzu mogą poprzez niepowtarzalny klimat zachęcić turystę do 

poznania ich okolicy i stanowić promocję regionu. Respondenci bardzo często 

po zapoznaniu się z tematyką skansenu skłonni byli odwiedzić pozostałe atrak-

cje turystyczne obecne na danym terenie.  

Po przeprowadzeniu analiz statystycznych zauważono występowanie kore-

lacji istotnie statystycznej na poziomie alfa = 0,08 (r = 0,144) między wiekiem 

badanych a oceną wpływu obecności skansenów na atrakcyjność turystyczną 

danego obszaru. Starsze osoby, w związku ze swoim doświadczeniem i przeży-

ciami, lepiej oceniają wpływ oferty skansenów; dla tych osób walor rustykalny 

odgrywał dużą rolę.  

Uwagi końcowe 

Skanseny to instytucje ponadczasowe pełniące różnorakie funkcje, jednak 

zasadnicze to: konserwatorska i edukacyjna. Przeprowadzone badanie pokazały, 

że muzea na wolnym powietrzu są obiektami, które przyciągają wielu zwiedza-

jących, wśród których znajdują się osoby różne pod względem wieku, wy-

kształcenia i miejsca zamieszkania. Jak zauważono na podstawie wyników 

przeprowadzonych badań, wiek i wykształcenie wpływają znacząco na odbiór 

oferty tych placówek.  

Większość badanych respondentów była usatysfakcjonowana przygotowa-

ną w skansenie ofertą turystyczną i wyrażała chęć ponownego przyjazdu. Po-

winno to wpłynąć na zarządzających tymi obiektami i zachęcić ich do przygo-

towania różnego rodzaju imprez, które dodatkowo uatrakcyjniają ofertę mu-
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zeum, ale również sprawiają, że turysta powróci już do znanego miejsca. Naj-

większą atrakcję w skansenie stanowiło budownictwo drewniane, które prawie 

całkowicie zniknęło z polskich wsi. Jest ono magnesem przyciągającym tury-

stów i sprawiającym, że miejsce staje się autentyczne. 

Oferta turystyczna skansenów, organizowanie imprez cyklicznych spra-

wia, że zwiedzający zostaje na dużej w okolicy, korzysta z usług noclegowych, 

gastronomicznych, handlowych, transportowych itp., dzięki czemu można za-

obserwować efekt mnożnika turystycznego. Ma to wpływ na lokalną społecz-

ność, a przede wszystkim na jej budżet. Odwiedzający skanseny nie tylko ko-

rzystają z oferty tych placówek, ale po ukończeniu zwiedzania skansenu chętnie 

poznają inne atrakcje turystyczne w okolicy. Ponadto są oni konsumentami 

różnorodnych dóbr i usług (także nieturystycznych), co powoduje zwiększenie 

wpływów do lokalnych budżetów (również i centralnych). Dzięki ich wydatkom 

zwiększają się wpływy gospodarstw domowych, podnosi się jakość życia 

mieszkańców, gospodarka regionu się rozwija, powstają nowe przedsiębiorstwa 

i nowe miejsca pracy.  

SELECTED OPEN-AIR MUSEUMS OFFER IN THE OPINION  

OF VISITORS 

Summary 

The marketing organizers in open-air museums should continually attract visitors. 

It is important to understand the visitors One of the motives of tourism is to travel from 

the place of permanent residence to the place of cultural attractions, in order to broaden 

knowledge, to gain new experiences and to satisfy cognitive needs. One of such places 

are open-air museums, which play a very important role in protecting the heritage of 

folk culture and they are also one of the tourist attractions in the area.  

The aim of the article is to determine whether the offer of selected open-air mu-

seums in the Wielkopolska province satisfied tourists‟ expectations.  

The visitors of open-air museums not only benefit from these tourist attraction of-

fers, but they are also consumers of various products in this area. The visitors willingly 

use other attractions after exploring the museum. In this way the tourist village offer is 

enriched.  

Translated by Anna Jęczmyk 
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ZNACZENIE MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO 

W CZARNOLESIE W ROZWOJU RUCHU TURYSTYKI 

KULTUROWEJ MAZOWSZA 

Wprowadzenie 

Kultura i turystyka są ze sobą powiązane od początków istnienia człowie-

ka oraz jego wędrówki po świecie
1
. Według UNWTO kultura jest „siłą napę-

dową turystyki”. Turystyka i kultura mogą funkcjonować oddzielnie, jednak 

razem są w stanie stworzyć atrakcyjną i wartościową ofertę spędzenia czasu 

wolnego. Turystyka kulturowa jest jednym z trendów turystycznych XXI wie-

ku. Podejmują ją turyści dociekliwi, którzy przygotowują się do podróży oraz 

lubią podążać nowymi szlakami, aby poznawać dziedzictwo kulturowe, które 

jest całością dorobku kulturowego. Jednym z kluczowych elementów dziedzic-

twa kulturowego są zabytki, w tym zabytki ruchome, które dla lepszego pozna-

nia i obcowania z nimi udostępniane są głównie w różnego rodzaju placówkach 

muzealnych
2
. Muzea pełnią ważną rolę w poznawaniu danego regionu, jego 

                                                      
1
 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań 

2008, s. 10. 

2 Tamże, s. 5. 
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znaczenia oraz historii. Szczególną uwagę należy zwrócić na muzea położone 

na obszarach wiejskich, bardzo często oddalonych od głównych ośrodków czy 

centrów krajoznawczych
3
. 

Według T. Lijewskiego i in.
4
 muzea jako obiekty materialne zaliczane są 

do grupy walorów krajoznawczych antropogenicznych, zwanych też kulturo-

wymi. Mogą one być również składnikiem produktu turystycznego. Jak podają 

A. Stasiak i B. Włodarczyk
5
 w produkcie turystycznym mieści się wiele różno-

rodnych kategorii towarów oferowanych turystom, tj.: usługi, rzeczy, wydarze-

nia, obiekty (w tym muzea) oraz imprezy. Możliwość zwiedzania w placówce 

muzealnej jest ofertą dla konsumenta i dostrzegalnym materialnym produktem 

turystycznym.  

Występowanie muzeów w regionie podnosi jego atrakcyjność turystyczną 

i wpływa bezpośrednio na liczbę odwiedzających
6
. Jak pokazuje przedstawiony 

poniżej przykład, wielkość ruchu turystyki kulturowej związanego z odwiedza-

niem muzeów może mieć znaczący udział w strukturze ruchu turystycznego 

regionu lub miejscowości. Z punktu widzenia ekonomiki turystyki ruch tury-

styczny jest jednym z powszechnie stosowanych mierników efektywnego popy-

tu turystycznego
7
.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli, jaką spełnia jednostka mu-

zealna w rozwoju ruchu turystycznego w regionie, na przykładzie Muzeum Jana 

Kochanowskiego w Czarnolesie. Szczegółowa analiza obejmuje charakterysty-

kę ruchu turystycznego – jego wielkości, struktury i sezonowości w latach 

2006–2010. Opracowano ją na podstawie materiałów źródłowych (faktur, zapi-

sków, rocznych i miesięcznych zestawień) udostępnionych przez muzeum. Da-

ne przedstawiono na tle wartości dla powiatu i województwa mazowieckiego. 

                                                      
3
 M. Rodacka, Ruch turystyczny w muzeach biograficznych w Polsce i ich znajomość wśród 

społeczeństwa, „Turyzm” 2002, nr 12/1, s. 52. 

4 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warsza-

wa 2002, s. 111. 

5
 A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny – miejsce, „Turyzm” 2003, nr 13/1, s. 56. 

6
 I. Janowski, Muzeum jako produkt turystyczny i obiekt dydaktyczny, w: Kultura i turystyka 

razem, czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, WSTiH w Łodzi, Łódź 2007, s. 135–136.  

7 D. Milewski, Popyt turystyczny, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 97.  
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1. Muzeum jako czynnik rozwoju ruchu turystyki kulturowej 

Według ustawy o muzeach
8
 instytucja ta jest „(…) jednostką organizacyj-

ną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała 

ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze 

materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach groma-

dzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki 

i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i este-

tycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”.  

Muzeum to także kategoria walorów turystycznych kojarzona powszechnie 

z życiem, pracą i działalnością człowieka; fragment dziedzictwa kulturowego 

charakterystyczny dla danego miejsca, regionu, kraju. Gromadzone zbiory pre-

zentują stan wiedzy na temat przeszłości i dziedzictwa kraju oraz jego miesz-

kańców. Muzea dają możliwość rozwoju turystyki kulturowej. Jej pojęcie jest 

wieloznaczne i różnie rozumiane w kręgach teoretyków
9
. Jest to przede wszyst-

kim odwiedzanie miejsc o dużych wartościach turystycznych i historycznych, 

składających się na dziedzictwo kulturowe człowieka, jak również zwiedzanie 

zabytków architektonicznych, wykopalisk archeologicznych, miejsc związa-

nych ze sławnymi ludźmi, wystaw artystycznych, galerii sztuki
10

.  

Turystyka kulturowa jest trwałym segmentem usług turystycznych. Głów-

nym celem i motywem podjęcia turystyki kulturowej jest poznawanie dziedzic-

twa kulturowego-duchowego i materialnego ludzkości. Wyróżnia się następują-

ce rodzaje turystyki kulturowej
11

: 

– klasyczne podróże kulturowe, tzw. turystyka kultury wysokiej (m.in.: 

turystyka dziedzictwa kulturowego, muzealna, literacka); 

– turystykę edukacyjną (m.in.: podróże edukacyjne, tematyczne, języko-

we, seminaryjne); 

                                                      
8
 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (DzU z 1997 r. nr 5, poz. 24 z późn. zmia-

nami). 

9 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Wyd. 

KulTour, Poznań 2010, s. 26–47; W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010, s. 65–72. 

10 M. Marczak, Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, Politech-
nika Koszalińska, Koszalin 2000, s. 47. 

11
 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, s. 68. 
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– powszechną turystykę kulturową (m.in.: turystyka miejska, kulturowa 

turystyka obszarów wiejskich, regionalna). 

Turystyką kulturową można określić wyprawy o charakterze turystycz-

nym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami 

i innymi walorami kultury, albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym 

przez człowieka świecie, jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi 

rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu 

w niej udziału. W jej ramach wyróżniona została turystyka muzealna, określana 

jako przedsięwzięcie o charakterze turystycznym, w której głównym motywem 

podjęcia podróży oraz celem jest wizyta w jednym lub kilku obiektach muzeal-

nych. Turystyka muzealna znajduje się obecnie w okresie największych prze-

mian oraz posiada dobre perspektywy rozwoju
12

. Odnosi się ona do turystyki, 

gdzie muzeum jest głównym motywem podjętej podróży. 

Oprócz turystyki muzealnej można wyróżnić kolejną formę turystyki kul-

turowej – turystykę literacką. W encyklopedycznej definicji R. Butler
13

 podaje, 

że celem realizacji tej formy turystyki jest „(…) docieranie do konkretnych 

miejsc związanych w różny sposób z literaturą, która polega na zwiedzaniu 

dawnych i obecnych domów pisarzy i poetów (żyjących i zmarłych), prawdzi-

wych i wymyślonych miejsc opisywanych w literaturze oraz miejsc nawiązują-

cych do postaci i wydarzeń literackich”. A. Mikos von Rohrscheidt
14

 definiuje 

turystykę literacką jako „podróż o charakterze turystycznym, w której tematem 

wiodącym jest osoba i dzieło twórcy literatury lub kilku twórców, zaś odwie-

dzane miejsca stanowią do refleksji nad jego (ich) dziełem”. 

Według P. Zmyślonego
15

 turystyka literacka obejmuje „(…) wszystkie 

czynności towarzyszące czasowemu, krótkotrwałemu przemieszczaniu się osób 

do miejsc docelowych związanych z dziełami literackimi i ich twórcami, poza 

miejscem stałego zamieszkania i pracy oraz pobytowi w tych miejscowo-

ściach”. Inną definicję podaje K. Buczkowska
16

, której zdaniem turystyka lite-

                                                      
12 Tamże, s. 77. 

13
 R. Butler, Literary tourism, w: Encyklopedia of tourism, red. J. Jafari, Londyn 2000, 

s. 360. 

14 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, s. 84. 

15 P. Zmyślony, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy 

Turystyki” 2001, XXIV, nr 1–2, s. 22–23. 

16 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa…, s. 58. 
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racka to „(…) forma turystyki kulturowej, której główną motywacją jest docie-

ranie do określonych miejsc związanych w różnorodny sposób z literaturą 

umożliwiającą szeroki kontakt z kulturą”. 

Placówki muzealne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród różnych tu-

rystów. W Polsce często odwiedzane są muzea literackie, które gromadzą spu-

ściznę, pamiątki i dokumenty związane z polskimi literatami. Dzięki dostępnym 

zbiorom pełnią funkcje nie tylko poznawcze, ale również naukowe, wycho-

wawcze i dydaktyczne. 

2. Działalność Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 

Jan Kochanowski urodził się 22.06.1530 roku w Sycynie niedaleko Rado-

mia. W 1559 roku otrzymał w spadku Czarnolas, gdzie zamieszkał na stałe. 

Tutaj powstała znacząca część dorobku literackiego poety, przekład Psałterza 

Dawidów, Treny, Fraszki, Pieśń Świętojańska o sobótce, Odprawa posłów 

greckich. Jan Kochanowski zmarł w 1584 roku w Lublinie. Został pochowany 

w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, gdzie mieszczą się 

groby rodziny Kochanowskich. 

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zostało otwarte 16 września 

1961 roku, jako muzeum literackie i biograficzne – Odział Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego w Radomiu
17

. Pierwsza ekspozycja w dworku urządzona zosta-

ła przez kustoszy Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach. Na wystawie pokaza-

ne zostały fotografie, portrety, starodruki, rzeźby, mapy, tkaniny oraz unikatowe 

dokumenty obrazujące twórczość Jana Kochanowskiego
18

. Z okazji jubileuszu 

450. rocznicy urodzin Kochanowskiego oraz 400. rocznicy śmierci opracowano 

nową ekspozycję, która ostatecznie zajęła sześć sal i funkcjonuje z drobnymi 

zmianami do dziś
19

. 

Działalność muzeum ma charakter oświatowy – skoncentrowana jest na 

udostępnianiu i upowszechnianiu wystaw dla grup zorganizowanych, jak rów-

                                                      
17

 T. Palacz, Człek Boże igrzysko. Jan Kochanowski w Radomskiem, Stowarzyszenie Miło-

śników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”, Radom 1998, s. 8. 

18 M. i J. Półturzyccy, Ślady i pamiątki Jana Kochanowskiego, Stowarzyszenie Oświatowe 

Sycyna 2003, s. 46. 

19 M. Jaskot, Obchody 475 rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego, „Głos Ziemi Zwoleń-

skiej” 2006, nr 41, s. 3–4. 
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nież dla osób indywidualnych. Oprócz prezentacji ekspozycji organizowane są 

tu imprezy kulturalne, wśród których można wymienić: odczyty, wieczorki 

poetyckie z udziałem poetów, malarzy, pisarzy, koncerty muzyki kameralnej. 

Prowadzone są liczne konkursy literackie i plastyczne, które cieszą się dużym 

zainteresowaniem. Co roku w ramach Czarnoleskich Dni Kultury odbywają się 

seminaria naukowe, w których biorą udział znani uczeni oraz młodzież akade-

micka. Tradycyjnie w trzeciej dekadzie czerwca odbywają się imprezy na cześć 

Kochanowskiego – tzw. Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe. Od 1992 roku 

podczas uroczystości sobótkowych rozstrzygany jest Ogólnopolski Konkurs 

Poetycki O dzban Czarnoleskiego miodu
20

.  

W Czarnoleskim Ośrodku Dokumentacyjnym gromadzi się dzieła poety, 

tłumaczenia na języki obce oraz prace naukowe o Janie Kochanowskim na te-

mat jego życia i twórczości. Dzięki tej działalności w Czarnolesie będzie mógł 

powstać ośrodek badawczy zajmujący się twórczością i życiem Kochanowskie-

go. 

Zorganizowano również czytelnię oraz salę audiowizualną. Odwiedzający 

muzeum mogą dotrzeć do licznych pism, wydawnictw, literatury poświęconej 

poecie. Sala audiowizualna posiada bogaty dostęp do obrazów, rysunków, fil-

mów, płyt, zapisków filmowych, nagrań taśmowych ważnych uroczystości, 

konferencji, spotkań. 

W roku 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego, który zakłada poprawę oferty kulturalnej i wzrost 

dostępności do kultury dla podniesienia atrakcyjności regionu, podpisana zosta-

ła umowa na realizację projektu dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarno-

lesie pod nazwą: Jan Kochanowski – inspiracją kulturową Mazowsza. Poprawa 

jakości oraz atrakcyjności oferty kulturalnej jest szansą dla rozwoju turystyki 

kulturowej i regionu. Projekt na charakter wielokierunkowy – zakłada między 

innymi modernizację i rewaloryzację zespołu parkowego, modernizację starych 

i budowę nowych obiektów (kordegardy i amfiteatru) oraz wprowadzenie no-

woczesnych technologii muzealnych. 

                                                      
20 M. i J. Półturzyccy, op. cit., s. 60–89. 
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3. Znaczenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie dla ruchu 

turystycznego w regionie 

Muzeum Jana Kochanowskiego położone jest w województwie mazo-

wieckim. Jak wynika z danych statystycznych GUS w 2010 roku było to naj-

chętniej odwiedzane przez turystów województwo w Polsce (liczba korzystają-

cych z noclegów wynosiła 3,2 mln
21

). 

Natężenie i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego na Mazowszu są 

nierównomierne. Ponad 74% osób korzystających z noclegów wybiera War-

szawę, która jest głównym ośrodkiem rozrządowym turystyki w regionie. Na 

tym tle powiat zwoleński, w którym znajduje się omawiane muzeum, wypada 

bardzo słabo i z liczbą 120 osób korzystających z noclegów zajmuje przedostat-

nie miejsce w województwie (zaledwie 0,004%)
22

. 

Dane te nie odzwierciedlają jednak rzeczywistej liczby odwiedzających 

powiat. Można ją oszacować na podstawie statystyk dotyczących liczby osób 

odwiedzających muzea tego obszaru. Uzyskane wartości pozwolą wskazać zna-

czenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie dla wielkości ruchu tury-

stycznego na omawianym obszarze.  

Powiat zwoleński z liczbą 32089 odwiedzających znajduje się na 9. miej-

scu wśród 42 powiatów województwa mazowieckiego. Ranking ten wygląda 

identycznie, jeśli pod uwagę weźmie się tylko dane dla Muzeum Jana Kocha-

nowskiego w Czarnolesie – 27474 odwiedzających (tabela 1). Świadczy to 

o dużej popularności tej placówki wśród odwiedzających oraz o jej znaczącym 

wpływie na skalę ruchu turystycznego w regionie, co pozwala jej konkurować 

z placówkami znajdującymi się w trzech dużych miastach Mazowsza: Warsza-

wie, Radomiu i Płocku (tabela 1). 

                                                      
21 Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, 9.01.2012. 

22 Tamże. 



626 Renata Krukowska, Agnieszka Kula, Ewa Skowronek, Andrzej Tucki 

 

Tabela 1 

Powiaty o największej liczbie zwiedzających muzea w województwie mazowieckim 

w 2010 roku 

L.p. Jednostka administracyjna Liczba muzeów 
Liczba  

zwiedzających 

MAZOWIECKIE 115 4 685 546 

1 Warszawa 61 3 886 571 

2 Powiat sochaczewski 4 294 246 

3 Powiat sierpecki 1 67 256 

4 Radom 4 65 677 

5 Płock 2 52 348 

6 Powiat sokołowski 1 49 615 

7 Powiat ciechanowski 3 39 697 

8 Powiat warszawski zachodni 2 38 048 

9 
Powiat zwoleński 

(w tym Muzeum Kochanowskiego) 

2 

(1) 

32 089 

27 474 

10 Powiat węgrowski 2 24 672 

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych z Banku Danych Lokalnych, 

www.stat.gov.pl, 4.11.2011. 

Wysokość frekwencji rocznej w muzeum w Czarnolesie nie dorównuje 

liczbie zwiedzających w najbardziej popularnych muzeach w Polsce, ale jak na 

obszar wiejski jest znacząca. Opierając się na danych z lat 2006–2010, można 

zauważyć, że liczba odwiedzających omawiane muzeum utrzymuje się na po-

ziomie około 30 tys. (tabela 2, rysunek 1). 

W analizowanym okresie najwięcej turystów (35316 osób) przyjechało 

zwiedzić muzeum w roku 2009, natomiast najmniej w roku 2010 – zaledwie 

27474 osoby (spadek o ponad 20%). W latach 2007–2009 liczba turystów nie 

spadała poniżej 32 tys. osób odwiedzających (tabela 2, rysunek 1) i dopiero rok 

2010 przyniósł znaczne obniżenie frekwencji. Szacuje się, że w roku 2011 licz-

ba ta jednak wzrośnie z uwagi na fakt 50-lecia istnienia muzeum. 
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Tabela 2 

Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Muzeum Jana Kochanowskiego  

w Czarnolesie 

Rok Łącznie 

w tym: 

zwiedzający 

indywidualnie 
% 

w grupach zorganizo-

wanych 
% 

2006 29840 11811 39,6 18029 60,4 

2007 33303 13466 40,4 19837 59,6 

2008 32631 14927 45,7 17704 54,3 

2009 35316 16604 47,0 18712 53,0 

2010 27474 12009 43,7 15465 56,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych muzeum, 2011 r. 

 

Rys. 1. Struktura odwiedzających Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych muzeum, 2011r. 

Biorąc pod uwagę formę organizacji przyjazdu, można zauważyć, że pro-
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i grup zorganizowanych utrzymują się na mniej więcej stałym poziomie – od-

powiednio około 45% i 55%. W ciągu pięciu analizowanych lat placówkę mu-

zealną odwiedziło łącznie ponad 68 tys. turystów indywidualnych, w tym 37413 

osób dorosłych oraz 31404 młodzieży szkolnej (tabela 2). Najwięcej osób od-

wiedzających muzeum indywidualnie zanotowano w roku 2009, co stanowiło 

37% ogółu zwiedzających. W latach 2006 i 2007 grupy zorganizowane stanowi-

ły około 60% zwiedzających. W kolejnych latach wartość ta uległa zmniejsze-

niu (tabela 2, rysunek 1). 

Analiza sezonowości ruchu turystycznego w Muzeum Jana Kochanow-

skiego w Czarnolesie wskazuje, że miesiącami, w których liczba turystów jest 

największa, są maj i październik, niezależnie od roku (rysunek 2). Jest to uwa-

runkowane frekwencją grup szkolnych, które najczęściej odwiedzają placówkę 

na początku i końcu roku szkolnego. Rekordową liczbę zwiedzających zanoto-

wano w maju 2009 roku – 7199 osób (rysunek 2). 

 

Rys. 2. Zestawienie miesięczne ogólnej liczby przyjazdów w latach 2009–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych muzeum, 2011 r. 
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wakacyjnym (lipiec, sierpień) notuje się mniejsze zainteresowanie obiektem 

wśród turystów. Jednak liczba przyjazdów nie spada poniżej 3 tys. miesięcznie. 

Okres zimowy, czyli miesiące od listopada do marca, to czas bardzo niskiej 

frekwencji. Liczba turystów nie przekracza 1 tys. zwiedzających i dopiero 

w kwietniu zaczyna powoli wzrastać (rysunek 2). Porównując frekwencję z lat 

2009–2010, można zauważyć, że rok 2009 dominował w ogólnej liczbie przy-

jazdów w każdym z miesięcy.  

Tabela 3 

Zasięg geograficzny przyjazdu grup zorganizowanych do Muzeum  

Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w latach 2007–2009 

Województwo 
2007 2008 2009 

ogółem % ogółem % ogółem % 

dolnośląskie 241 5,5 146 2,2 28 0,4 

kujawsko-pomorskie 95 2,2 80 1,2 102 1,3 

lubelskie 1145 25,9 1996 30,1 1708 21,8 

lubuskie 47 1,1 0 0,0 90 1,2 

łódzkie 522 11,8 676 10,2 672 8,6 

małopolskie 170 3,8 465 7,0 377 4,8 

mazowieckie 866 19,6 1419 21,4 2417 30,9 

opolskie 0 0,0 36 0,5 45 0,6 

podkarpackie 135 3,1 206 3,1 218 2,8 

podlaskie 0 0,0 76 1,1 46 0,6 

pomorskie 176 4,0 399 6,0 278 3,6 

śląskie 179 4,1 230 3,5 131 1,7 

świętokrzyskie 269 6,1 176 2,7 598 7,6 

warmińsko-mazurskie 3 0,1 126 1,9 158 2,0 

wielkopolskie 490 11,1 607 9,1 913 11,7 

zachodniopomorskie 80 1,8 0 0,0 43 0,5 

Łącznie 4418 100,0 6638 100,0 7824 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych przez dyrekcję muzeum 

faktur z lat 2007–2009, rok 2010. 

Zasięg przestrzennego oddziaływania muzeum określono, wykorzystując 

niepublikowane materiały udostępnione przez dyrekcję. Analizie poddano miej-

sce zamieszkania turystów oraz liczbę przyjazdów. Na podstawie danych doty-

czących grup zorganizowanych z lat 2007–2009 zaobserwowano, że najwięcej 

turystów grupowych przyjeżdża do Czarnolasu z województw: mazowieckiego, 
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lubelskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego (tabela 3). Wynika to głównie 

z dobrej dostępności komunikacyjnej i sąsiedztwa województw (z wyjątkiem 

wielkopolskiego). W analizowanych latach udział odwiedzających pochodzą-

cych z terenów województw lubelskiego i mazowieckiego stanowił łącznie 

około 50% przyjezdnych (tabela 3). 

Najmniejszy udział stanowią przyjazdy z województw: dolnośląskiego, 

opolskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego. Łącznie liczba grup turystów 

z tych województw w 2009 roku nie przekroczyła 3%. 

Muzeum odwiedzają również turyści zagraniczni, głównie Niemcy i An-

glicy, choć brak jest dokładnych danych na ten temat. Liczba oraz zasięg przy-

jazdów turystów stanowi o wysokiej randze i roli, jaką dla regionu Mazowsza 

spełnia Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w aspekcie rozwoju ru-

chu turystyki kulturowej. 

Uwagi końcowe 

W ostatnich latach turystyka kulturowa jest chętnie wybieraną formą spę-

dzania czasu wolnego. Coraz częściej realizowana jest ona w obiektach muze-

alnych, takich jak muzea literackie oraz biograficzne, które gromadzą spuściznę 

i pamiątki po słynnych poetach, pisarzach. Muzeum Jana Kochanowskiego 

w Czarnolesie to jedyne w Polsce muzeum literackie i biograficzne poświęcone 

życiu i twórczości jednego z najwybitniejszych poetów epoki renesansu.  

Przedstawione dane dotyczące wielkości ruchu turystycznego potwierdzają 

opinię o wpływie placówki na atrakcyjność turystyczną miejscowości i regionu 

Mazowsza. Jest to ważny miernik świadczący o istniejącym popycie w zakresie 

turystyki kulturowej, który powinien być dostrzegany zarówno przez organiza-

torów turystyki, jak i lokalne władze samorządowe. 

Niekorzystnym zjawiskiem w funkcjonowaniu placówki jest wyraźna se-

zonowość ruchu turystycznego oraz przewaga grup zorganizowanych (szkol-

nych). Ważne jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty muzeum poprzez stwo-

rzenie innowacyjnych produktów, które umożliwią lepsze i bardziej kreatywne 

przekazywanie informacji, zainteresują większą liczbę turystów oraz wydłużą 

sezon turystyczny. 

Bardzo ważnym dla przyszłości placówki przedsięwzięciem jest projekt 

Jan Kochanowski – inspiracją kulturową Mazowsza, dzięki któremu muzeum 

będzie miało większe możliwości rozwoju, stanie się bardziej dostępne i przy-
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jazne dla zwiedzających. Realizacja projektu poprawi atrakcyjność turystyczną 

regionu, zatrzymując turystę w Czarnolesie na dłużej. Wykonanie zaplanowa-

nych działań wpłynie pozytywnie na stan środowiska oraz umożliwi ciekawsze 

zapoznanie się z ofertą kulturalną. Działania zaplanowane w ramach projektu 

zwiększą wartość infrastruktury muzeum i jej oferty programowej, a przez to 

zasobów kultury powiatu zwoleńskiego, zmniejszając w ten sposób negatywną 

polaryzację regionu Mazowsza. Wszystko to wpłynie na zwiększenie ruchu 

turystycznego, a dzięki temu nastąpi ożywienie gospodarcze regionu. 

 

THE IMPORTANCE OF JAN KOCHANOWSKI MUSEUM FOR 

THE CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT IN MAZOVIA 

Summary 

The cultural tourism, including museum tourism, is one of the tourism trends in 

XXI c. Museums have a special importance in exploring the region and learning of it‟s 

history. 

The article presents analysis of tourist traffic in Jan Kochanowski Museum in 

Czarnolas in the years 2006-2010. The biggest annual attendance in this museum was in 

2009 – over 35 thousands, the smallest one in 2010 – about 27,5 thousand visitors. 

About 60% of visitors there were organised groups (in 2006 and 2007); in 2009 it de-

creased till 53%. Analysis of seasonality of tourist traffic shows that the peak seasons at 

Museum are May and October. Conducted studies showedthat most of all groups are 

residents of Masovian, Lublin, Łódź, and Wielkopolska Voivodeships. The study re-

vealed signifficant relatonship between visitors at musem and it‟s influence on tourist 

attractiveness of the village and the region. 

Translated by Renata Krukowska 
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TURYSTYKA WINIARSKA (ENOTURYSTYKA)  

– KORZYŚCI I KOSZTY
1
 

Wprowadzenie 

Wiele regionów wiejskich na świecie rozwija się dzięki turystyce winiar-

skiej. Wzrost popularności tej formy podróżowania łączy się z ogólnym zwięk-

szeniem zainteresowania kulturą i stylem życia oraz tzw. podróżami ekspery-

mentalnymi (ang. experiential)
2
. Wino jest postrzegane jako produkt kojarzony 

ze stylem życia ludzi, kulturą duchową regionu. Osoby, które interesują się 

winem, często odkrywają ten trunek poprzez degustacje, a także przy okazji 

pobytu w różnych restauracjach. Często preferują też kupno wina bezpośrednio 

z winnic zapewniających im kontakt z przyrodą, osobami wytwarzającymi wino 

oraz z kulturą kulinarną wybranego regionu winiarskiego. Zintensyfikowanie 

działań nakierowanych na takie osoby oraz zwiększające się obszary uprawy 

winorośli spowodowały wyłonienie się turystyki winiarskiej
3
. Hall uważa ten 

rodzaj turystyki za fenomen, który rozwinął się na początku pierwszej dekady 

                                                      
1 Publikacja powstała w ramach projektu uczelnianego PU. 23, Rozwój enoturystyki na ob-

szarach wiejskich. 

2
 D. Getz, J. Carlsen, G. Brown, M. Havitz, Wine Tourism and Consumers, w: Tourism 

management: analysis, behaviour and strategy, Arch G. Woodside, CABI, 2007, s. 245–268. 

3 N. Macionis, B. Cambourne, Wine Tourism: just what is it all about?, „The Australian 

and New Zealand Wine Industry Journal” 1998, nr 13(1), s. 41–47. 
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XXI wieku
4
. Turystyka winiarska rozwija się w wielu regionach świata, co 

spowodowane jest postrzeganiem jej jako źródła dochodów i istotnego czynnika 

stanowiącego o przewadze konkurencyjnej regionu, w którym uprawiana jest 

winorośl
 5
. Wzrost zainteresowania turystyką winiarską w ostatnich latach może 

wynikać również z innych przyczyn, np. z rządowej lub regionalnej strategii 

promocji (np. w Hiszpanii) czy zmian oczekiwań społeczeństwa. W wielu kra-

jach obserwuje się wzrost zainteresowania ekologią i środowiskiem naturalnym, 

dlatego też rozszerza się fascynacja turystyką wiejską, a w tym ekoturystką 

i enoturystyką. Niewątpliwy wpływ może mieć również moda. Rosnące zainte-

resowanie jedzeniem, gotowaniem, różnymi programami kulinarnymi oraz mo-

da na wspólne przygotowywanie posiłków, powodują wzrost zainteresowania 

także trunkami, w tym winem, które często stanowi nie tylko komponent potra-

wy, ale także niezbędne uzupełnienie posiłku. Wreszcie wzrost areału winnic 

powoduje zintensyfikowane działania na rzecz poprawy sprzedaży i budowania 

znajomości marki win danego regionu, co może stanowić ważny czynnik kon-

kurencyjności dla regionu
6
. Celem publikacji jest próba wielowymiarowego 

przedstawienie korzyści i kosztów wynikających z rozwoju turystyki winiar-

skiej. Ze względu na fakt, że w Polsce ten rodzaj aktywności dopiero zaczyna 

się rozwijać, brakuje doświadczeń i badań krajowych związanych z enoturysty-

ką. Dlatego też autorka publikacji wykorzystała w pracy wyniki badań opubli-

kowanych w literaturze światowej, głównie anglojęzycznej. 

1. Istota enoturystyki – przegląd definicji 

W literaturze przedmiotu pojęcie enoturystyka definiowane jest w dwojaki 

sposób. Pierwsza grupa definicji akcentuje przede wszystkim konsumentów, 

traktując turystykę winiarską jako zespół czynności polegających m.in. na 

                                                      
4 M.C. Hall, Introduction, Culinary tourism and regional development: From slow food to 

slow tourism?, “Tourism Review International” 2006, nr 9(4), s. 333–347. 

5 C.M. Hall, G. Johnson, B. Cambourne, N. Macionis, R. Mitchell, L. Sharples, Wine tour-

ism: an introduction, w: Wine Tourism Around the World, Development, Management and Mar-

kets, red. C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis, Butterworth-Heinemann: Oxford, 

UK, 2002, s. 1–23. 

6  L. Thach, Trends in Wine Tourism, “Wine Business Monthly”, 15 sierpnia 2007 r., 

www.winebusiness.com, 22.10.2009. 
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zwiedzaniu winnic, braniu udziału w festiwalach wina i innych imprezach 

związanych z winiarstwem, na których degustuje się trunki oraz ogląda atrybuty 

wykorzystywane w ich produkcji
7
. Komisja ds. Turystyki Południowej Australii 

(1997) stawia warunek czasowy, zgodnie z którym, aby podejmowaną aktyw-

ność zaliczyć do turystyki winiarskiej, odwiedziny w winnicy lub udział w im-

prezie związanej z winiarstwem powinny trwać minimum jeden dzień
8
. Podkre-

śla się tutaj przede wszystkim aktywność turystów, stąd istotne wydaje się 

ogromne znaczenie badań konsumenckich osób zwiedzających winnice 

i uczestniczących w degustacjach, imprezach, festiwalach win. Odmienne po-

dejście prezentowane jest w definicjach, które traktują enoturystykę jako pro-

dukt mający istotny wpływ na cały region. W wielu bowiem regionach stwier-

dzono związek pomiędzy wysokością przychodów z turystyki winiarskiej 

a wzrostem przychodów z innych obszarów działalności gospodarczej (dotyczy 

to nawet terenów miejskich). Zwiększone przychody wiążą się bezpośrednio ze 

wzrostem liczby turystów zainteresowanych winem
9
. Stwierdzono zatem, że 

rdzeniem produktu w przypadku enoturystyki jest nie tylko wino, ale także inne 

cechy regionu, takie jak: sztuka kulinarna, kultura duchowa i materialna, które 

wspólnie tworzą szczególną atmosferę, jakiej poszukują enoturyści. W innych 

ujęciach odnoszących się do turystyki winiarskiej wyraźnie akcentuje się nie 

tylko podróże do winnic i związane z tym uroki krajobrazu krajów winiarskich, 

ale także możliwość rozwoju regionu oraz szansę na sprzedaż bezpośrednią 

wina i akcesoriów winiarskich, jak również marketingu terytorialnego. Turysty-

ka winiarska postrzegana jest również jako podróże, których celem jest do-

świadczanie przez turystów uroku winnic i rosnących winorośli oraz obszarów 

winiarskich, dająca możliwość rozwoju regionu i stwarzająca szansę bezpo-

średniej sprzedaży wina, a przez to będąca ważnym czynnikiem rozwoju prze-

                                                      
7 E. Jaffe, H. Pasternak, Developing Wine Trails as a Tourist Attraction in Israel, „Interna-

tional Journal of Tourism Research” 2004, nr 6, s. 237–249; J. Carlsen, A Review of Global Wine 

Tourism Research, „Journal of Wine Research” 2004, Vol. 15, No 1, s. 5–13; L. Poitras, D. Getz, 

Sustainable Wine Tourism: The Host Community Perspective, „Journal of Sustainable Tourism” 

2006, Vol. 14, No. 5; C.M. Hall, Wine Tourism in New Zealand, w: Tourism Down Under II: 

Towards a More Sustainable Tourism, red. G. Kearsley (Conference Proceedings, Centre of 

Tourism, University of Otago, 1996, s. 109–119. 

8
 SATC- South Australian Tourism Commission, www.tourism.sa.com. 

9 J. Carlsen, A Review of Global Wine Tourism Research, „Journal of Wine Research” 

2004, Vol. 15, No 1, s. 5–13. 
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mysłu winiarskiego
10

. Enoturystykę traktuje się również jako formę niszy mar-

ketingowej i rozwoju destynacji turystycznej oraz szansę dla bezpośredniej 

sprzedaży i marketingu przemysłu winiarskiego
11

. Przeżycia turystyczne obej-

mują wiele wymiarów, m.in.: doświadczanie określonego stylu życia, edukację, 

łączność ze sztuką, wino i żywność, testowanie i sprzedaż w piwnicach winiar-

skich, wycieczki winiarskie. Turystyka winiarska umożliwia zaprezentowanie 

wizerunku danego obszaru winiarskiego, stwarza marketingową szansę, która 

obejmuje ekonomiczne, społeczne i kulturalne wartości danego terytorium
12

. 

W literaturze polskiej turystykę winiarską traktuje się wyłącznie jako podróże 

w regiony winiarskie, podczas których zwiedzający mają możliwość: poznania 

miejsc związanych z produkcją wina, degustacji, wysłuchania opowieści o wi-

nie, uczestnictwa w imprezach o profilu winiarskim lub jako wyjazdy do regio-

nów winiarskich, podczas których turysta odwiedza miejsca związane z produk-

cją wina (bodegi/winnice, przetwórnie wina, gospodarstwa winiarskie itp.) lub 

uczestniczy w imprezach o profilu winiarskim, np. cata (fachowe kursy oceny 

win), degustacje, różnego rodzaju prezentacje win, święta winiarskie, itp. Jed-

nocześnie podkreśla się, że warunkiem tej aktywności turystycznej jest otwar-

tość uczestników na zdobywanie wiedzy związanej z winem, jego wyrobem 

i szeroko pojętą kulturą winiarską. Prawdziwi enoturyści nie mogą przypadko-

wo trafić do winnicy – dla nich pobyt w gospodarstwie winiarskim czy udział 

w degustacji wiąże się z chęcią rozwoju wiedzy o winie, poznania tradycji 

upraw winorośli oraz historii regionu.  

Można wskazać minimum trzy perspektywy spojrzenia na turystykę wi-

niarską: z punktu widzenia producentów win, agencji turystycznych (reprezen-

tujących dany obszar, na którym rozwija się enoturystyka) i konsumentów. Re-

asumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że turystyka winiarska to:  

– forma zachowań konsumentów;  

– strategia, dzięki której rozwija się dany region; 

–  atrakcje związane z winiarstwem i wizerunkiem regionu;  

                                                      
10 E. Jaffe, H. Pasternak, Developing Wine…, s. 237–249. 

11 D. Getz, Explore Wine Tourism: Management Development and Destinations, Cognizant 

Communication Corporation: New York, 2000. 

12  S. Charters, J. Ali-Knight, Who is the wine tourist?, „Tourism Management” 2002, 

nr 23(3), s. 311–319. 
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– marketingowa szansa dla winnic i producentów win, stworzona dzięki 

możliwości edukowania i sprzedaży produktów bezpośrednio konsu-

mentom
13

. 

2. Korzyści z turystyki winiarskiej 

Powtarzające się opinie oraz liczne dane statystyczne pokazują, że dyna-

mika rozwoju turystyki winiarskiej jest bardzo wysoka i stanowi obecnie naj-

szybciej rozwijającą się gałąź światowego przemysłu turystycznego
14

. Enotury-

styka może przynosić duże zyski zarówno na poziomie krajowym, jak i regio-

nalnym. Charakteryzuje się ona dużym potencjałem umożliwiającym uzyskanie 

przewagi konkurencyjnej regionu, w którym znajdują się winnice i odbywa się 

produkcja wina. Turystyka winiarska może generować zyski nie tylko w przy-

padku przedsiębiorstw związanych z samym winiarstwem, ale również przed-

siębiorstw związanych z branżą i obsługujących turystów
15

. W związku z tym 

wiele osób zaczęło postrzegać uprawę winorośli i produkcję wina jako poten-

cjalne źródło dochodów. Rozwój małych gospodarstw winiarskich może przy-

nieść korzyści dla regionu wynikające z większego nasilenia ruchu turystyczne-

go oraz usług związanych z obsługą turystów, a co za tym idzie – większej licz-

by miejsc pracy i wyższych dochodów dla samorządu lokalnego. Możliwości te 

doceniono w wielu krajach, wpisując rozwój enoturystyki w strategię rozwoju 

regionu – np. w Hiszpanii i Australii zapewniono fundusze na budowę centrów 

win oraz wprowadzono zachęty dla inwestorów chcących tworzyć miejsca noc-

legowe, restauracje, szlaki winiarskie oraz inne elementy infrastruktury stwarza-

jące lepsze warunki dla rozwoju enoturystyki
16

. Inne badania wskazują turysty-

kę winiarską jako motor rozwoju regionalnego, przyciągający nowych inwesto-

rów do regionu i powodujący zwiększenie zatrudnienia w regionie i turystyce
17

. 

                                                      
13 K.K. Sharma, Tourism and Development, Sarup&Sons, New Delhi 2005, s. 48. 

14 W. Bosak, Wino i turystyka, Polski Instytut Winorośli i Wina, www.instytutwina.pl, 

10.04.2010. 

15 D. Getz za: K.K. Sharma, Tourism and Development, op. cit., s. 56. 

16 L. Thach, Trends in… 

17 J. Carlsen, A Review of Globar Wine Tourism Research, „Journal of Wine Research” 

2004, vol. 15, nr 1, s. 5–13; E. Jaffe, H. Pasternak, op. cit., s. 237–249. 
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Uprawa winorośli i produkcja wina może pomóc obszarom wiejskim w przepro-

jektowaniu ich gospodarki poprzez stworzenie nowych miejsc pracy zarówno 

w obszarze produkcji wina, jak i turystyki żywnościowej. Funkcjonowanie tras 

winiarskich, turystyka winiarska i turystyka bazująca na smacznych produktach 

pochodzących ze wsi mogą odgrywać istotną rolę w uatrakcyjnianiu pobytu 

turystycznego na obszarach wiejskich. Gospodarce lokalnej i jej społeczności 

coraz częściej zyski przynoszą takie wydarzenia, jak festiwale wina czy żywno-

ści dające szansę tworzenia wizerunku regionu poprzez promowanie lokalnych 

zasobów turystycznych na zewnątrz
18

. Na całym świecie rozwija się coraz wię-

cej nowych regionów winiarskich
19

 oraz tradycyjnych regionów, które podupa-

dały, ale produkcja wina spowodowała ich rewitalizację. Nie konkurują one na 

rynku globalnym, ale wzmacniają gospodarkę lokalną na małą skalę, poprzez 

turystykę winiarską
20

. Enoturystyka to ważny element przemysłu turystycznego 

ze względu na inwestycję w rozwój gospodarki polegającą na zakładaniu no-

wych winnic i sprzedaży piwnicznej, tzw. cellar doors
 21

.  

Śledząc współczesną literaturę ekonomiczną na temat rozwoju regionalne-

go i wyniki badań dotyczących rozwoju ekoturystyki, można wskazać przede 

wszystkim pozytywne opinie w odniesieniu do wpływu turystyki winiarskiej na 

rozwój regionów winiarskich. Korzyści wynikające z rozpowszechnia turystyki 

winiarskiej jako formy wypoczynku można rozpatrywać z punktu widzenia 

różnych podmiotów w niej uczestniczących, a mianowicie: właścicieli winnic, 

turystów, czyli konsumentów, lokalnej społeczności oraz władz lokalnych. Jed-

nak podmioty te, nie tylko czerpią z niej korzyści, ale także współuczestniczą 

w rozwoju
22

 enoturystyki w regionie (rysunek 2). 

                                                      
18 R. Inbakaran, M. Jakson, Marketing regional tourism: how Belter to target and adress 

community attitudes to tourism, „Journal of Vacatio Marketing” 2005, 11, s. 323–339. 

19 L. Sharples, Wine tourism in Chile, A brave New step for a brave New world, „Interna-
tional Journal of Wine Marketing” 2002, nr 14, s. 43–53. 

20 P. Scherrer, A. Alonso, L. Sheridan, Expanding the Destination Image: Wine Tourism in 

the Canary Islands, „International Journal of Tourism Research” 2009, nr 11, s. 451–463. 

21 D. Sanders, Wine Tourism and Regional Development: A Case Study of the Margaret 

River Region, Western Australia, Proceedengs of the International Wine Tourism Conference, 

May 2004, Margeret River, Western Australia, za: E. Cohen, L. Ben-Nun, The Important dimen-

sions of wine tourism experience from potential visitors’ perception, „Tourism and Hospitality 
Research” 2009, vol. 9, nr 1, s. 20–31. 

22 Proces ten może być intencjonalny bądź nie. Na pewno właściciele winnic świadomie 

i intencjonalnie rozwijają turystykę winiarską, natomiast jej konsumenci uczestnicząc w niej, 
stanowią niezbędny element jej rozwoju. 
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Rys. 2. Podmioty współuczestniczące w rozwoju enoturystyki w regionie 

Źródło: opracowanie własne. 

Podmioty uczestniczące w rozwoju turystyki winiarskiej można podzielić 

na te, które są bezpośrednio zaangażowane w ten proces, czyli właściciele win-

nic i producenci win oraz pośrednio zaangażowane, np. społeczeństwo lokalne, 

władze, gmina. Niemniej jednak wspólne wysiłki prowadzą do wyodrębniania 

wizerunku regionu jako obszaru o charakterze winiarskim, poprawy jego rozpo-

znawalności, poprawy infrastruktury (celem zapewnienia odpowiednich warun-

ków turystom), rozwoju usług turystycznych i paraturystycznych, większej ak-

tywności i konieczności budowania współpracy wśród lokalnej społeczności.  

Rosnąca konkurencja zmusza wielu małych producentów wina do przenie-

sienia środków marketingowych w kierunku sprzedaży i degustacji win bezpo-

średnio w winiarniach (u producenta). Turystyka winiarska jest wykorzystywa-

na przez nich jako narzędzie budowy lojalności marki, uzyskiwanie informacji 

marketingowych i poprawianie świadomości o produktach winiarskich
23

. Do 

najczęściej wymienianych korzyści z odwiedzin turystów w winnicy, z punktu 

widzenia producentów win, zalicza się m.in.: możliwość dowolnej ekspozycji 

wina, budowanie świadomości marki i lojalności poprzez budowanie relacji 

producent-konsument, zwiększenie marży dzięki eliminowaniu pośrednich ka-

nałów dystrybucji oraz sprzedaż dodatkowej ilości wina jako uzupełnienie po-

średnich kanałów dystrybucji, możliwość uzyskania informacji o produkcie 

bezpośrednio od konsumentów oraz uzyskanie wiedzy na temat ich oczekiwań, 

                                                      
23 T. Dodd, Opportunities and pitfalls of tourism in a developing wine industry, „Interna-

tional Journal of Wine Marketing” 1995, nr 7(1), s. 5–16. 
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a także jako szansa edukowania nabywców
24

.
 
Rozpatrując korzyści wynikające 

z enoturystyki dla właścicieli winnic, najczęściej wymienia się możliwość 

zwrócenia uwagi na wino, budowania świadomości marki, edukacji konsumen-

tów, łatwość przeprowadzenia badań marketingowych, dzięki bezpośredniemu 

kontaktowi z nabywcą, tworzenie baz danych o nabywcach
25

. Niebagatelne 

znaczenie ma również możliwość interakcji właściciel winnicy–nabywca, która 

powoduje nie tylko lepsze poznanie potrzeb i preferencji konsumentów, ale 

również pozwala na budowanie z nim długotrwałych relacji oraz wykorzystanie 

kanałów społecznych do promocji własnych trunków. Wskazuje się też na szan-

sę budowania nowych kanałów dystrybucji, dzięki temu, że wielu turystów po 

powrocie do swojego miejsca zamieszkania poszukuje wina, którego spróbowa-

li w winnicy. 

Otwarcie władz regionu na turystykę winiarską i żywnościową może przy-

nieść zyski nie tylko producentom win i turystom, ale także całej społeczności. 

Jedną z popularnych form wykorzystywanych w enoturystyce są wycieczki 

z przewodnikiem. Ich prawidłowe zaplanowanie i zorganizowanie, zgodnie 

z określonymi kryteriami, stanowi nieoceniony wkład w utrzymanie i ochronę 

lokalnego produktu i jego wizerunku. Do korzyści, które mogą być osiągnięte 

dzięki takim imprezom, należą
26

: 

– możliwość pokazania turystom procesu produkcyjnego, wyjaśnienia 

wszelkich nieporozumień lub sprostowanie błędnych informacji na te-

mat produkcji określonego produktu lub wina; 

– impreza może być skutecznym narzędziem komunikacji prowadzącym 

do jasnego i spójnego wizerunku rzemiosła i regionu, w którym się od-

bywa; 

– edukacja odwiedzających odnośnie odpowiedniego smaku produktu 

i nauka jak najlepszego jego wykorzystania; 

– wzrost sprzedaży, wzrost dochodu jako efekt dywersyfikacji oferty; 

– prowadzenie użytecznej bazy danych klientów, turystów i rynku w ogó-

le oraz informacja zwrotna o wielu aspektach produktu (np. smaku); 

                                                      
24 C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis, Wine Tourism around the World. 

Development Management and Markets, 2000. 

25 Tamże. 

26 E. Croce, G. Perri, Food and Wine Tourism, integrating food, travel and territory, CABI 

2010, Cambridge University Press, 2010, s. 87. 
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– budowanie pożądanych relacji z konsumentami i klientami; 

– stymulowanie konkurencyjności rynku poprzez stałą poprawę produktu 

(np. poprzez stosowanie tradycyjnych metod produkcji albo wprowa-

dzanie najnowocześniejszych technologii do poprawy smaku produk-

tów); 

– kreowanie szansy zatrudnienia i rozwoju firm; 

– bycie odpowiedzialnym za ustalenie pionowych i poziomych powiązań 

z regionalnymi instytucjami i przedsiębiorcami; 

– komunikowanie wizerunku regionu poprzez jego produkty; 

– wzmocnienie tożsamości regionu (poprzez większą łączność z regionem 

lokalnych mieszkańców i osób zaangażowanych w produkcję żywności 

i wina, zauważanie interesu całego regionu) i wizerunku regionu (jak tu-

ryści postrzegają region); 

– podtrzymywanie i rozwój metod produkcji rolnej i lokalnego rzemiosła; 

– wzrost uznania (szacunku) wśród odwiedzających dla regionu i uroku 

krajobrazu. 

Roberts i Sparks
27

 prowadzili badania dotyczące czynników zwiększają-

cych atrakcyjność turystyki winiarskiej. Badania fokusowe pozwoliły zdiagno-

zować dziewięć czynników zwiększających pozytywne doznania korzystają-

cych z turystyki winiarskiej. Należą do nich
28

: autentyczność przeżyć, stosunek 

jakości do ceny, interakcja usług, oprawa i otoczenie, oferta produktu, upo-

wszechnienie wiedzy o winnicach, profesjonalny personel oraz styl życia. 

3. Korzyści dla obszarów wiejskich z turystyki winiarskiej 

Turystyka winiarska stwarza przede wszystkim możliwość wypracowywa-

nia większych zysków, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla nowo powstałych 

małych i średniej wielkości winnic, dla których w pierwszym etapie istnienia 

bezpośrednia sprzedaż w winnicy stanowi podstawowe źródło przypływu go-

                                                      
27 Badania stanowią część większego projektu prowadzonego przez Australian Sustainable 

Tourism Cooperative Research Centre (www.crctourism.com.au) pt. Good Living Tourism. 

28 L. Roberts, B. Sparks, Enhancing the wine tourism experience: the customers’ viewpoint, 

w: Global Wine Tourism: Research, red. J. Carlsen, S. Charters, Management and Marketing, 

CABI, UK, Wallingford 2006, s. 47–55. D. Getz, J. Carlsen, G. Brown, M. Havitz, Wine Tourism 

and Consumers, w: Tourism management: analysis, behaviour and strategy, red. A.G. Woodside, 
CABI, 2007, s. 245–268. 
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tówki. Produkcja wina może pomóc obszarom wiejskim redefiniować ich go-

spodarkę poprzez kreowanie miejsc pracy zarówno w obszarze produkcji, jak 

i turystyki związanej z regionalnym jedzeniem. W tym kontekście funkcjono-

wanie szlaków winiarskich, turystyki winiarskiej oraz turystyki bazującej na 

regionalnych produktach jest ważne, gdyż odgrywa główną rolę w uatrakcyj-

nianiu pobytu turystom odwiedzającym obszary wiejskie, przynosząc zyski 

lokalnej gospodarce i społeczności. Ponadto takie wydarzenia, jak festiwale 

wina i żywności dostarczają szans dla lokalnej społeczności do tworzenia toż-

samości destylacji, umożliwiając promocję lokalnej turystyki poza regionem. 

Coraz częściej na całym świecie rozwijają się nowe regiony winiarskie i szlaki 

winiarskie oraz rewitalizowane są tradycyjne regiony winiarskie, aby konkuro-

wać nie tyle na rynku globalnym, co w celu wzmocnienia gospodarki lokalnej
29

. 

Wiele badań pokazuje, że turystyka winiarska wnosi wkład do rozwoju wiej-

skiego i stanowi dobrodziejstwo dla społeczności lokalnej na wiele sposobów. 

Jednak w wielu przypadkach podkreśla się konieczność wzmacniania relacji 

wśród osób zajmujących się uprawą winorośli i produkcją wina oraz zajmują-

cych się turystyką, aby zwiększyć szansę rozwoju obszarów wiejskich
30

. Po-

większanie globalnej mapy wina wskazuje obecne i przyszłe szanse dla obsza-

rów wiejskich, turystyki i wina
31

. 

Jednym z niezbędnych elementów rozwoju enoturystyki są szlaki winiar-

skie. Są one postrzegane jako znaczące atrakcje turystyczne w wielu dużych 

krajach produkujących wina, takich jak: Francja, Włochy, Hiszpania i USA. Te 

cztery kraje produkują około 61% całej światowej produkcji wina i odpowiadają 

za 46% jego konsumpcji. Dodatkowo kraje takie jak: Portugalia, Australia 

i Kanada – pomimo że produkują mniejsze ilości wina – również z sukcesem 

rozwijają szlaki winiarskie. W przybliżeniu 11% z 5 mln międzynarodowych 

turystów w Australii odwiedza winnice. Narodowa strategia turystyki winiar-

skiej Australii opublikowana w 1999 roku i oszacowano w niej, że do 2008 

roku dochód z turystyki winiarskiej będzie wynosił rocznie 1,8 bilionów dola-

                                                      
29 P. Scherrer, A. Alonso, L. Sheridan, Expanding the Destination Image, Wine Tourism in 

the Canary Islands, “International Journal of Tourism Research” 2009, nr 11, s. 451–463. 

30 C.M. Hall, R. Mitchell, Wine Tourism in the Mediterranean: a tool for restructuring and 

development, „Thunderbird International Business Review” 2000, nr 42, s. 445–465, za: 

A.D. Alonso, J. Northcote, Small Winegrowers’ Views on their Relationship with Local Commun-
ities, “Journal of Wine Research” 2008, vol. 19, nr 3, s. 143–158. 

31 A.D. Alonso, J. Northcote, Small…, s. 143–158. 
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rów australijskich. W Kanadzie oszacowano wzrost odwiedzających winnice 

o 300 tys. rocznie w regionie Niagara. Zatrudnienie w przemyśle turystyki wi-

niarskiej wzrosło trzykrotnie w ciągu trzech lat poprzedzających 1998 rok
32

. 

Dlatego w literaturze ocenia się, że szlaki winiarskie mogą odgrywać znaczącą 

rolę w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
33

. Warto podkreślić również 

zalety enoturystyki dla całego regionu, w którym działa przemysł winiarski 

i rozwija się turystyka, gdyż winnice stanowią czynnik przyciągający turystów, 

a co za tym idzie –tworzone są nowe miejsca pracy, niezbędne dla właściwej 

obsługi turystycznej.  

4. Koszty rozwoju enoturystyki 

Połączenie produkcji wina z turystyką w turystykę winiarską to połączenie 

dwóch różnych branż ulokowanych na dwóch krańcach przemysłu. Kombinacja 

ta dostarcza potencjału do znacznej synergii, takiej jak: promocja regionów 

winiarskich i możliwości otwierania nowych firm. Należy jednak podkreślić, że 

warunki ekonomiczne produkcji wina i turystyki są zasadniczo różne w relacji 

do czynników takich jak: podaż i popyt, cena, kreowanie produktów, koszty 

i zyski i kreowania bogactwa
34

. Pojęcie enoturystyka obarczone jest nieuniknio-

nym napięciem, które przejawia się w relacjach pomiędzy plantatorami win-

nic/zarządzającymi winnicami a operatorami turystycznymi i turystami. Nie-

mniej jednak koncepcja turystyki winiarskiej prowadzi do uświadomienia po-

trzeby zachowania na obszarach wiejskich aspektów tradycyjnego życia wiej-

skiego i produkcji rolnej oraz utrzymywania krajobrazu wiejskiego
35

. 

Pomimo niewątpliwych korzyści płynących z rozwoju enoturystyki, niesie 

ona za sobą również koszty. Dla właścicieli winnic wiążą się one z konieczno-

ścią poświęcania czasu turystom i wzrostem kosztów
36

 związanych z zapewnie-

                                                      
32 Wine Council of Ontario, 1999. 

33 E. Jaffe, H. Pasternak, Developing…, s. 237–249. 

34 J. Carlsen, A review of global wine tourism research, „Journal of Wine Research” 2004, 
nr 15(1), s. 5–13. 

35 R. Mitchell, C.M. Hall, Wine Tourism research: the state of play, „Tourism Review In-

ternational” 2006, nr 9, s. 307–332. 

36 C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis, Wine Tourism… 
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niem gościom odpowiednich warunków (np. przygotowanie pomieszczeń do 

degustacji oraz dodatkowa obsługa, konieczna przy odwiedzinach większych 

grup turystów). W gospodarstwach planujących możliwość dłuższego pobytu 

potrzebne są inwestycje w infrastrukturę, czyli odpowiednio przygotowane 

i wyposażone pokoje oraz zagospodarowany teren wokół miejsca pobytu tury-

stów. 

Koszty dla najbliższego otoczenia to przede wszystkim większa uciążli-

wość codziennego funkcjonowania ze względu na zwiększenie liczby turystów, 

a wraz z nimi większej liczby samochodów, hałas i większe natężenie ruchu 

lokalnego. W niektórych regionach wzrost przemysłu winiarskiego (np. Napa 

Valley w Kaliforni) tworzy negatywne implikacje dla środowiska. Wzrost licz-

by turystów powoduje zwiększony ruch uliczny i nadmierne przemieszczanie 

się. W Nowej Zelandii na niektórych obszarach wiejskich nastąpił znaczny 

wzrost cen wiejskich nieruchomości, który zmienił lokalną społeczność do-

świadczającą nagle szybkiego rozwoju i sukcesu ich lokalnego przemysłu wi-

niarskiego. Ostatecznie zwiększony popyt na wino wymusza zatrudnianie siły 

roboczej, która może być rekrutowana spoza rynku lokalnego, a w konsekwen-

cji może wpływać na lokalną społeczność i jej zasoby
37

. 

Uwagi końcowe 

Turystyka winiarska jest obecnie gałęzią turystyki rozwijającą się dyna-

micznie w wielu regionach świata. Wynika to zapewne z korzyści, które od-

czuwają regiony w związku z uprawą winorośli. Do najczęściej wymienianych 

pozytywów zalicza się m.in.: kreowanie wizerunku regionu poprzez markę wi-

na, wzrost konkurencyjności regionu, pobudzanie aktywności lokalnej społecz-

ności oraz wzrost zatrudnienia. W wyniku rozwoju turystyki winiarskiej poja-

wiają się również zjawiska negatywne, do których zalicza się: nasilenie ruchu 

samochodowego, hałas oraz znaczna liczba ludzi pojawiających się w regionie. 

Próbując zbilansować rachunek korzyści i kosztów, należy stwierdzić, że 

w literaturze przedmiotu podkreślana jest jednak przewaga zysków zarówno dla 

regionu, jak i lokalnej społeczności. W tym kontekście wydaje się, że trend 

rozwoju gospodarstw winiarskich w Polsce powinien być podtrzymywany, 

a władze lokalne powinny być zainteresowane jego rozwojem, zwłaszcza 

                                                      
37A.D. Alonso, J. Northcote, Small…, s. 143–158. 
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z uwagi na fakt, że w ostatnich latach liczba podróży, których główną motywa-

cją jest chęć poznawania lokalnych potraw i trunków, wzrasta. Wydaje się, że 

regiony z odpowiednim poziomem zasobów jedzenia (w Polsce mogą to być 

obszary, na których dominują tzw. produkty regionalne wpisane na listę prowa-

dzoną przez Ministerstwo Wsi i Rozwoju Rolnictwa) i wina będą w stanie roz-

wijać się, co może prowadzić do powstawania turystyki „smakoszy”. 

WINE TOURISM – BENEFITS AND COSTS 

Summary 

Wine tourism in recent years has become very popular in many regions of the 

world, including Australia, New Zealand, the United States or European countries, for 

example France, Germany or Hungary. Seen from different perspectives it is defined as 

a form of consumer behaviour, regional development strategy or marketing opportunity 

for the development of vineyards and wine production. The increase of popularity of 

this form of travel is connected with generally increased interest in culture and lifestyle, 

and so-called experimental travel. Wine tourism can be profitable at both national and 

regional level. It is characterized by high potential that enables regions with vineyards 

and winemaking to gain the competitive advantage. The subject of wine tourism has 

been more often discussed in scientific and professional literature. It has become impor-

tant not only for researchers but also for wine industry. This trend should not be surpris-

ing, taking into account the successful development of small vineyards. Visiting vine-

yards, especially small ones, brings significant benefits. It is a chance to try out a new 

product, build brand loyalty, higher margin, additional sales, the ability to gather mar-

keting information and consumer education on wine. The article is an attempt to present 

the variety of benefits and costs resulting from the development of wine tourism. 

Translated by Anna Mazurkiewicz-Pizło 
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POPYT PRODUKTU INCENTIVE W POLSCE  

– STUDIUM PRZYPADKU 

Wprowadzenie 

Polska stanowi atrakcyjne miejsce dla uczestników biznesowego ruchu tu-

rystycznego, przyciąga wielu kontrahentów i inwestorów zarówno krajowych, 

jak i z zagranicy. Krajowe imprezy biznesowe wyjazdowe oraz przyjazdy do 

Polski są przedmiotem zainteresowania licznych przedsiębiorców. Wygórowane 

wymogi dotyczące tych imprez w znacznej mierze przyczyniają się do rozwoju 

stosownej infrastruktury miast – powstają centra biznesowe, hotele o najwyż-

szym standardzie, centra wystawiennicze, w których organizowane są targi, 

pokazy czy prezentacje. 

Turystyka motywacyjna jest jednym z rodzajów turystyki biznesowej  

– imprezy motywacyjne stanowią znaczną część sektora, wprowadzając od-

mienny charakter wyjazdów turystycznych powiązanych w większym bądź 

mniejszym stopniu z pracą.  

Dla prawidłowego rozwoju tego typu produktu turystycznego niezbędna 

jest diagnoza i przedstawienie problematyki związanej z rynkiem turystyki mo-

tywacyjnej w Polsce – formami i kategoriami produktu turystyki motywacyjnej, 

kierunkami wyjazdów imprez incentive, wymaganiami z nimi związanymi, 

zmianami zachodzącymi w potrzebach na przestrzeni lat. 
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Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z produktem 

turystyki motywacyjnej na polskim rynku turystycznym, omówienie jej funkcji, 

cech charakterystycznych i specyfiki oraz trendów rozwoju. 

Badania (wywiady, studium przypadku) przeprowadzono w 11 wybranych 

biurach podróży zajmujących się organizacją imprez szeroko pojętej turystyki 

biznesowej krajowej, zagranicznej wyjazdowej oraz zagranicznej przyjazdowej. 

Podmioty te zostały wybrane na podstawie przeprowadzonych konsultacji 

w Polskiej Organizacji Turystycznej. W skład wybranych przedsiębiorstw 

wchodzą biura rekomendowane przez Poland Convention Bureau, Program 

Ambasadorów Kongresów Polskich oraz Forum Turystyki Przyjazdowej. 

1. Rola i miejsce produktu typu incentive w strukturze produktów 

turystycznych 

Specyficznym rodzajem turystyki, determinowanym przez cel podróży, 

jest turystyka biznesowa, która rozwija się bardzo dynamicznie na całym świe-

cie. Jest to segment turystyki stosunkowo młody, na powstanie którego znaczą-

cy wpływ miała globalizacja gospodarki światowej i narastanie procesów inte-

gracyjnych w skali całego świata, które stwarzają potrzebę kontaktów między 

różnymi podmiotami społeczno-ekonomicznymi
1
. 

Na rynku turystycznym wśród ogromnej palety produktów turystycznych 

bardzo ważne miejsce zajmuje właśnie sektor turystyki biznesowej. Jednym 

z produktów turystyki biznesowej są podróże motywacyjne – incentive, charak-

teryzujące się swoistą specyfiką wynikającą z celów, dla których imprezy są 

realizowane, a także z elementów zawartych w programie. Znaczenie incentive 

dla polskiego rynku turystycznego jest ważne, ponieważ podróże motywacyjne 

przyciągają wielu nowych usługodawców, a także ogromną rzeszę zlecenio-

dawców imprez, którzy nie szczędzą pieniędzy na pokrycie wysokich kosztów 

realizacji programów eventów. Obejmuje ona wszystkie podróże i imprezy, 

których cele są związane z pracą bądź interesem podróżującego. Jest to sektor 

turystyki bardzo dochodowy (ok. 5 razy bardziej dochodowy niż turystyka wy-

poczynkowa), charakteryzujący się bardzo dużą dynamiką rozwoju w skali 

                                                      
1 Kształcenie następnego pokolenia profesjonalistów dla turystyki biznesowej: problemy 

i rozwiązania, Monografia pokonferencyjna, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, War-
szawa, 2009, s. 5. 
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międzynarodowej, a podróże finansowane są przez firmy delegujące. Warto 

również dodać, iż ten segment turystyki nie podlega sezonowości, jest aktywny 

przez cały rok. W skład produktu turystyki biznesowej wchodzą takie elementy, 

jak: konferencje, kongresy, wyjazdy motywacyjne szkolenia, targi i wystawy, 

turystyka korporacyjna. Przedstawione powyżej rodzaje imprez biznesowych 

często nie mają ani ściśle, ani ogólnie określonych granic, lecz nakładają się na 

siebie, tworząc przeróżne konfiguracje, a uczestnicy imprez często korzystają 

z obiektów rekreacyjnych, które są specjalnie dla nich rezerwowane
 2
. 

Turystyka biznesowa odgrywa w strukturze turystyki zagranicznej przy-

jazdowej ogromne znaczenie – przyjazdy służbowe stanowią najliczniejszą 

grupę wśród wszystkich zagranicznych podróży do Polski. W roku 2010 Polskę 

odwiedziło 12,5 mln turystów, z czego ok. 3,1 mln w interesach, podczas gdy 

w celach wypoczynkowych przyjechało 2,8 mln turystów; w odwiedziny przy-

było 2,3 mln; na zakupy – 1,3 mln; tranzyt – 1,2 mln oraz inne – 1,8 mln tury-

stów
3
. 

Struktura przyjazdów w interesach przedstawiała się następująco: targi, 

wystawy – 3%, udział w kongresach i konferencjach – 10%, samodzielne inte-

resy – 27%, interesy dla firmy – 29%, transport – 20%, inne służbowe – 11%
4
. 

Przemysł spotkań biznesowych w wielu krajach został zidentyfikowany 

jako ogromna szansa na rozwój oraz poprawę wizerunku państwa – jako nowo-

czesnego i atrakcyjnego rynku mogącego przyciągnąć wielu zagranicznych 

inwestorów. Jest to zjawisko powszechne, szczególnie teraz, gdy zakończyła się 

era przemysłowa i nastąpiło przejście do społeczeństwa informatycznego i sie-

ciowego
5
.  

Sektor ten podlega stałemu, dynamicznemu rozwojowi, który w znacznym 

stopniu jest wynikiem wielu zmian zachodzących w otaczającym świecie. Moż-

na zatem powiedzieć, że stanowi on próbę dostosowania się do warunków panu-

jących w obecnej rzeczywistości.  

                                                      
2 Nowy incentive w Polsce, red. A. Świątecki, ELECT, Warszawa 2006, s. 11. 

3 Badania Instytutu Turystyki w 2010 r. 

4 Tamże. 

5 I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa 2001, s. 48. 
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2. Formy i kategorie produktu incentive 

Tak jak w przypadku całego sektora turystyki biznesowej, również pro-

dukty incentive dzielą się na poszczególne formy i kategorie. Ich zastosowanie 

zależy przede wszystkim od założonego celu wyjazdu oraz elementów progra-

mu, których realizacja jest przewidziana.  

Coraz większą popularnością cieszą się wyjazdy wybranych pracowników 

na ważne światowe wydarzenia, takie jak: imprezy kulturalne (koncerty zna-

nych zespołów muzycznych, występy rozpoznawanych na całym świecie grup 

tanecznych) czy wielkie imprezy sportowe (olimpiady, mistrzostwa świata 

w piłce nożnej, tenisowy turniej Wimbledon). Bardzo często osobom uczestni-

czącym w tego rodzaju podróżach towarzyszą członkowie ich najbliższej rodzi-

ny
6
. 

Najbardziej klasyczną i najczęściej stosowaną formą wyjazdu motywacyj-

nego jest turystyczny wyjazd incentive. Ponieważ wyjazd ma charakter nagro-

dy, osoby uczestniczące w tego rodzaju imprezach to najbardziej wyróżniający 

się pracownicy. Program tego najpopularniejszego typu imprezy motywacyjnej 

jest unikatowy, twórczy, zaskakujący, pełen pomysłów i niespodzianek, przygo-

towany wyłącznie i specjalnie dla określonych uczestników, niekiedy przenosi 

ich do innego świata, do którego najczęściej chcą powrócić. Program jest dosto-

sowany do kultury organizacyjnej firm i przygotowany specjalnie dla konkret-

nej grupy, uwzględniając jej specyfikę (również branżę zawodową). 

Polska szkoła incentives & meetings, która jest swoistym połączeniem 

geografii motywacyjnej polskich zasobów kulturowych, strategii działania oraz 

logistyki stosowanej w przemyśle spotkań, dokonała gatunkowego podziału 

podróży motywacyjnych. W podziale tym wyodrębniono trzy główne kategorie 

incentive, determinowane poprzez dominantę, czyli element, który dla zlece-

niodawcy jest najważniejszy. Kategoriami tymi są: Old Polish Incentives 

& Meetings, Green Incentives & Meetings i Modern Polish Incentives & Meet-

ings
7
. 

W przypadku Old Polish Incentives & Meetings dominantę stanowią zaso-

by kultury materialnej, takie jak: zamki, ich ruiny, pałace, dwory, klasztory czy 

miejsca historyczne. Kategoria ta wykorzystuje obiekty zabytkowe (głównie 

                                                      
6 Nowy incentive…, s. 15. 

7 Tamże, 75–77. 
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zamki i pałace), które mają zdolność recepcyjną i świadczą usługi hotelarskie 

i gastronomiczne o najwyższych europejskich standardach. W ramach tej kate-

gorii występują dwie specjalizacje programowe: Cultural Incentives & Events 

i Treasure Incentives & Meetings. 

Cultural Incentives & Events opiera się na inspiracji kulturowej oraz pol-

skiej tradycji. Elementami programu w tym przypadku mogą być: bale kostiu-

mowe, turnieje rycerskie, zabawa w przedstawienia, plener malarski i wiele 

innych. 

Z kolei programy Treasure Incentives & Meetings tworzone są w oparciu 

o miejsca niezwykłe, będące skarbami dziedzictwa kulturowego w skali całego 

kontynentu, np. zwiedzanie kopalni srebra w Zabrzu czy konferencja w kopalni 

soli w Wieliczce.  

Dominantą dla Green Incentives & Meetings są zasoby naturalne: parki 

narodowe, rezerwaty, uzdrowiska, osobliwości przyrody. Polska ma wyjątkowo 

duży potencjał w tym zakresie, oferując atrakcje w 23 parkach narodowych. 

W tej kategorii wyodrębnionych zostało pięć specjalizacji:  

1) Agro Incentives & Events – specjalizacja, której programy oparte są na 

wykorzystaniu agrogospodarstwa oraz możliwościach obcowania z lo-

kalną społecznością, przez co umożliwiają poznanie życia i pracy 

w rolnictwie; 

Folk Incentives & Events – specjalizacja inspirowana folklorem i impre-

zami biesiadnymi, której program przewiduje liczne inscenizacje oraz udział 

w różnego rodzaju obrzędach, takich jak na przykład: kaszubskie wesele czy 

wypas owiec na górskich halach; 

2) Eko Incentives & Meetings – specjalizacja inspirowana osobliwościami 

natury i obcowaniem z nimi;  

3) Adrenaline & Adventure Incentives & Events – specjalizacja oparta na 

aktywnych programach przeznaczonych głównie dla amatorów sportu. 

Przewiduje ona wykorzystanie profesjonalnego sprzętu oraz obecność 

instruktorów; 

4) Health Incentives & Meetings – domeną tej specjalizacji jest utrzyma-

nie dobrej kondycji psychofizycznej.  

Realizacja tego rodzaju imprez odbywa się w miejscowościach posiadają-

cych status uzdrowiska, z wykorzystaniem m.in. kurortów i spa. 

Ostatnia kategoria, posiadająca najkrótszą historię, to Modern Polish In-

centives & Meetings. Opiera się ona na zasobach kulturalnych i emocjonalnych. 
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Jest bardzo perspektywiczna i zgodna ze światowymi tendencjami; podkreśla 

nadrzędną rolę rodziny. 

Pierwszym typem programu tej kategorii jest Family Incentives & Me-

etings, który przewiduje uczestnictwo członków rodziny pracownika w impre-

zie, a także wykorzystanie miejsc i obiektów, w których rodziny mogą spędzać 

czas razem. 

Mentor Incentives & Meetings to kolejny typ programu kategorii Modern 

Polish Incentives & Meetings. Umożliwia on kontakt z doświadczonymi przed-

stawicielami nauki, kultury i biznesu. 

Free Style Incentives & Meetings jest ostatnim i najbardziej oryginalnym 

przykładem programu, który jest dostosowywany do oczekiwań pojedynczych 

osób, co sprawia, że uczestnicy zyskują przekonanie o tym, że mają bezpośredni 

wpływ na sposób wykorzystania przyznanej im przez firmę nagrody. Ta war-

tość dodana znacząco wpływa na podwyższenie wymiernej wartości podróży
8
.  

3. Rynek imprez incentive w Polsce 

Polski rynek incentive charakteryzuje się występowaniem charaktery-

stycznych procesów, kształtowanych przez podmioty tworzące stronę popytu. 

Jego charakter, jak i wszystkie pozostałe elementy wynikają przede wszystkim 

ze specyfiki samego produktu turystycznego, jakim są podróże motywacyjne. 

Rynek ten w znacznym stopniu różni się od rynku turystycznych podróży wy-

poczynkowych, gdyż strategia oferentów w zakresie pozyskania klienta, jak 

i tworzenia produktu opiera się na zupełnie innych działaniach. Zleceniodawcy 

wykazują inne wymagania wobec imprezy, sam przebieg eventu również od-

znacza się większą precyzją procesów logistycznych, a często są one wykorzy-

stywane na potrzeby programu w niespotykany sposób. Wszystkie te elementy 

decydują o wyjątkowym charakterze rynku incentive, jak i produktów na nim 

oferowanych.  

W toku przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami biur podróży 

ujawniły się różnice poglądowe rozmówców w zakresie wielu zagadnień. Wy-

nikały one przede wszystkim ze skali oraz obszaru działań poszczególnych or-

                                                      
8 Tamże, 78–80. 
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ganizatorów, a także uwarunkowane były tym, czy dane biuro zajmowało się 

organizacją imprez przyjazdowych, czy wyjazdowych. 

Różne odpowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych zajmują-

cych się organizacją turystyki biznesowej dotyczyły przede wszystkim zmian 

potrzeb zleceniodawców, najczęściej: obsługiwanych destynacji (ze względu na 

obszar działalności biura), dostosowywania obszarów do zmieniających się 

potrzeb czy zasad wyboru poddostawców usług tworzących produkt.  

Przedstawiciele przedsiębiorstw podawali niemal identyczne (lub bardzo 

podobne) odpowiedzi dotyczące zmian wielkości i struktury popytu rynku in-

centive, etapów przygotowania produktu, narzędzi pozyskiwania klienta oraz 

budowania jego lojalności, różnorodności oferowanych produktów, najczęst-

szych branż zleceniodawców imprez incentive (tworzących stronę popytu), cech 

łączących imprezy motywacyjne z wypoczynkowymi wyjazdami turystyczny-

mi, celów organizowanych imprez oraz pożądanych warunków regionu dla 

imprez motywacyjnych. 

Odpowiedzi w zakresie dalszych perspektyw dla produktu incentive 

w Polsce oraz potencjału Polski jako destynacji wyjazdów motywacyjnych po-

legały na subiektywnej ocenie rozmówców i w większości przypadków różniły 

się. 

4. Popyt na formy incentive 

Do skuteczności produktu incentive jako narzędzia motywowania pracow-

ników przekonało się bardzo wiele firm. Liczba organizowanych podróży mo-

tywacyjnych rosła systematycznie od momentu pojawienia się turystyki moty-

wacyjnej w Polsce, a szczególny wzrost liczby realizowanych imprez przypada 

na okres po roku 2003
9
. Warto również wspomnieć, że stały wzrost liczby orga-

nizowanych wyjazdów motywacyjnych został zahamowany pod koniec roku 

2008, gdy odnotowano drastyczny spadek liczby realizowanych imprez (nawet 

o ok. 50% – szczególnie w pierwszej połowie 2009 roku), na co największy 

wpływ miał ówczesny kryzys ekonomiczny, którym (nieznacznie wprawdzie) 

                                                      
9 Opracowano na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych wywiadów w wybra-

nych biurach podróży. 
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dotkniętych zostało wiele gałęzi polskiej gospodarki
10

. Jednak stale panująca 

obawa przed pogorszeniem sytuacji wpłynęła również na przemysł imprez in-

centive. Z końcem roku 2010 liczba realizowanych programów incentive po-

nownie wzrosła i w krótkim czasie zbliżyła się liczbą do okresu sprzed kryzysu 

ekonomicznego. 

Z danych uzyskanych w czasie wywiadów z przedstawicielami biur podró-

ży wynika, że obecnie przeciętne biuro organizujące podróże motywacyjne 

obsługuje rocznie od 20 do 50 imprez, w których jednorazowo uczestniczy na-

wet do 150 osób. Największe zainteresowanie zleceniodawcy wykazują tury-

stycznymi formami incentive, a także wyjazdami na ważne wydarzenia kultu-

ralne i sportowe, których uczestnikami są pracownicy nagradzani za wyniki 

osiągnięte w pracy. Imprezy, których program obejmuje elementy związane 

z pracą uczestników, znajdują się na drugim planie i są realizowane znacznie 

rzadziej. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, nieporównywalnie większym za-

interesowaniem cieszą się wyjazdy za granicę, szczególnie do odległych kra-

jów. Obecnie najbardziej popularnymi destynacjami są: Tajlandia, Indonezja, 

Chiny, Emiraty Arabskie, Malediwy, Mauritius, destynacje afrykańskie: Kenia, 

Tanzania, Uganda, Botswana, niektóre kraje Ameryki Południowej: Wenezuela, 

Kostaryka, Brazylia, Peru i Chile. Rośnie talże znaczenie USA, Kuby, Meksyku 

i Karaibów. Ponadto coraz częściej zleceniodawcy wyrażają zainteresowanie 

destynacjami europejskimi, takimi jak: Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Gre-

cja czy Francja. Na miejsce realizacji zimowych wyjazdów incentive wybierane 

są: Szwajcaria, Austria i Włochy. Bliższymi destynacjami w kraju zaintereso-

wane są przede wszystkim firmy, które pierwszy raz korzystają z wyjazdów 

motywacyjnych.  

Przedstawiciele badanych biur podroży, w których organizowane są im-

prezy incentive w kraju, wskazali jako najpopularniejsze miejsca realizacji tych 

imprez następujące miasta: Warszawa, Kraków, Zakopane, Gdańsk, Sopot, 

Poznań oraz ich okolice. Ponadto regionami szczególnie popularnymi wśród 

zleceniodawców tych imprez są: Mazury, Pomorze, Śląsk i Górny Śląsk, a także 

Podkarpacie. Dotyczy to także zainteresowań zagranicznych zleceniodawców, 

powierzających organizację imprezy motywacyjnej polskim organizatorom 

imprez incentive. 

                                                      
10 Tamże. 
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Głównymi formami imprez, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie na 

polskim rynku incentive, są wyjazdy turystyczne z bardzo unikatowymi elemen-

tami programu (10–14 dni). Wyjazdy, których program przewiduje uczestnic-

two w konferencjach, gdzie uwzględnia się elementy związane z pracą, cieszą 

się coraz mniejszym zainteresowaniem. Jednakże zagraniczne firmy organizują-

ce imprezy incentive w Polsce zainteresowane są właśnie tą formą wyjazdów. 

W przypadku turystyki motywacyjnej nie można powiedzieć, że istnieją 

przez dłuższy czas trendy na realizowanie programów imprez motywacyjnych 

w tych samych krajach. Można natomiast mówić o aktualnej modzie, gdyż 

w żadnym innym sektorze turystyki czynnik ten nie jest tak silną determinantą 

i tak mocno nie oddziałuje na rynkowe zachowania konsumenckie, jak 

w przypadku imprez incentive. 

5. Tendencje rozwoju produktu incentive w Polsce 

Rynek incentive od momentu samego pojawienia się w Polsce, aż do chwi-

li obecnej, podlega stałemu rozwojowi – praktycznie każdego roku odnotowuje 

się wzrost organizowanych imprez turystyki biznesowej (z wyłączeniem okresu 

kryzysu ekonomicznego). Co roku przybywa również wiele nowych firm zain-

teresowanych organizacją podróży motywacyjnej dla swoich pracowników. 

Dalszy rozwój rynku incentive zależy od wielu czynników tworzących rzeczy-

wistość, w której rynek ten funkcjonuje i które są trudne do przewidzenia.  

Organizatorzy pytani o dalsze perspektywy rozwoju produktów incentive 

w większości udzielali podobnych odpowiedzi, wskazując na pewne przesłanki, 

od których zależeć będzie przyszły obraz sektora turystyki motywacyjnej 

w Polsce. Zaliczyli oni do tychże przesłanek przede wszystkim stały postęp 

w otaczającym świecie (rozwój i wzrost znaczenia systemów informatycznych, 

komputeryzacja życia codziennego, łatwy dostęp do informacji), mający wpływ 

na potrzeby ludzkie, a także gusta przejawiające się w zachowaniach nabyw-

ców.  

Wraz z pojawieniem się turystyki motywacyjnej na polskim rynku tury-

stycznym ukazał się nowy obraz produktu turystycznego – innowacyjnego, 

którego cel i przesłanie diametralnie różni się od imprez turystyki masowej 

i którego programy nie podlegały żadnym schematom ani ograniczeniom – są 

zróżnicowane i niepowtarzalne. Imprezy motywacyjne były pierwszym tak 
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złożonym produktem turystycznym, wykorzystywanym jako narzędzie socjo-

techniczne w osiąganiu założonych celów przedsiębiorstwa.  

Pojawił się również nowy wizerunek uczestników ruchu turystycznego  

– zupełnie beztroskich, świadomych wyjątkowego charakteru imprezy, którym 

świadczone są tylko usługi o najwyższym standardzie, posiadających o wiele 

większe przywileje niż pozostali turyści. Uczestnicy imprez motywacyjnych 

byli pierwszymi, którzy nie musieli martwić się o wysokie koszty związane 

z realizacją programu, ponieważ to nie oni je ponosili. Przypominali oni (tylko 

pierwsze wrażenie) przeciętnych turystów, aż do momentu zakwaterowania 

w najbardziej prestiżowym hotelu czy korzystania z innych usług, na które 

zwyczajny turysta nie mógłby sobie pozwolić.  

Wraz z szeroko pojętą turystyką biznesową na polskim rynku turystycz-

nym pojawili się nowi organizatorzy imprez, których strategia działania diame-

tralnie różniła się od organizatorów wyjazdów wypoczynkowych (np. akwizy-

cja, przetargi, budowanie lojalności itp.) i którzy jako pierwsi byli nastawieni 

tylko na klienta biznesowego. Ponadto produkty incentive przyciągnęły do Pol-

ski licznych klientów biznesowych zza granicy, ukazując atrakcyjność polskich 

regionów. 

Najważniejszym jednak aspektem pojawienia się imprez szeroko pojętej 

turystyki biznesowej w Polsce było zaprezentowanie innego, alternatywnego 

oblicza turystyki, kojarzonej jak dotąd ze słońcem i plażą w lecie oraz śniegiem 

i górami zimą. 

Uwagi końcowe 

Przedstawiciele przedsiębiorstw zgodnie twierdzą, że nie da się z całą 

pewnością przewidzieć sposobu dalszego rozwoju sektora imprez motywacyj-

nych w Polsce, gdyż zależy on od wielu czynników, takich jak choćby sytuacja 

finansowa firm będących potencjalnymi zleceniodawcami wyjazdów. Zazna-

czają jednak, że istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, że turystyka mo-

tywacyjna dalej będzie się rozwijać i przybędzie firm zainteresowanych organi-

zacją wyjazdów motywacyjnych dla swoich pracowników. Wskazują także na 

przesłanki przyszłych zmian wynikających ze stałego postępu technologicznego 

i unowocześniania otoczenia. 

W przedsiębiorstwach turystycznych organizujących turystykę motywa-

cyjną dominuje pogląd, że w najbliższym czasie nastąpi dalszy rozwój i tak 
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dogodnych dla incentive warunków rynkowych w Polsce – przybędzie wielu 

potencjalnych zleceniodawców imprez oraz wiele nowych miejsc pod organiza-

cję turystyki biznesowej.  

Na dużą niepewność przyszłości turystyki motywacyjnej w Polsce wpłynął 

znacząco niedawny kryzys ekonomiczny, który przyczynił się do drastycznego 

spadku organizowanych imprez. Na szczęście zjawisko to nie trwało długo 

i obecnie liczba organizowanych imprez jest podobna do tej sprzed kryzysu. 

Jednocześnie w Polsce systematycznie pojawia się wiele nowych zagra-

nicznych firm, które zaczynają funkcjonować na polskich rynkach w wielu 

branżach. Posiadają one najczęściej zagraniczny kapitał, tak więc ich sposób 

zarządzania kadrami i sytuacja finansowa pozwalają na wynagradzanie pracow-

ników właśnie wyjazdami incentive. Ich zainteresowanie wpływa pozytywnie 

na odczucia organizatorów odnośnie rosnącego zapotrzebowania na imprezy 

motywacyjne. 

Istnieje również stale rosnący popyt na przyjazdy do Polski, co pozwala 

stwierdzić, że w najbliższym czasieliczba przyjazdowych imprez turystyki biz-

nesowej również wzrośnie. Jednak w Polsce działa mało organizacji zrzeszają-

cych się w celu promowania kraju jako atrakcyjnego miejsca realizacji progra-

mów imprez turystyki biznesowej. 

Większość pytanych pracowników biur organizujących imprezy motywa-

cyjne wskazuje na dalszy rozwój nowoczesnych form incentive (Modern I&M), 

wynikający ze zmieniających się gustów oraz mody. Zaznaczają oni także, że 

wzrośnie znaczenie niematerialnych czynników (mity, legendy, tradycje) jako 

elementów, na których będą bazowały imprezy motywacyjne. 

Można spodziewać się diametralnego wzrostu znaczenia nowoczesnych 

technologii na rynku incentive w procesie dotarcia do klienta, komunikacji 

z nim, jak i podczas tworzenia produktu. Jednak przewidzenie przyszłości sek-

tora turystyki motywacyjnej w Polsce jest oparte na domysłach i przypuszcze-

niach, gdyż otaczająca rzeczywistość jest bardzo zmienna i niektórych wyda-

rzeń, takich jak np. kryzys finansowy, nie da się przewidzieć. 
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DEMAND ON THE INCENTIVE PRODUCT IN POLAND 

Summary 

Along with development of the incentive tourism in Poland, the new tourist prod-

uct has appeared. Its‟ target and message were far from mass tourism events, its‟ pro-

grams were free from outlines and restriction, therefore were unique and diverse. Incen-

tive events turned out to be very complex tourist products, used as tool in social engi-

neering.  

The formats of incentive products, which are mostly demanded on Polish market, 

are the ones with highly unique elements in the programme. In case of incentive tourism 

there are not constant trends for implementing these programmes in the same countries. 

What can be observed are fads, which in any other sector of tourism do not have such 

a strong influence on consumers‟ behaviour, as they have in incentive events. 

Translated by Włodzimierz Banasik 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 699 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 84 2012 

ANNA KALINOWSKA-ŻELEŹNIK 

Uniwersytet Gdański 

MARTA SIDORKIEWICZ 

Uniwersytet Szczeciński 

POPYT NA PRODUKTY TURYSTYKI BIZNESOWEJ 

W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ W ROKU 2010 

W ŚWIETLE BADAŃ GDAŃSK CONVENTION BUREAU 

Wprowadzenie 

Turystyka biznesowa to wciąż jeden z najprężniej rozwijających się sekto-

rów turystyki na świecie, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie badań tego 

rynku zarówno w skali światowej, jak i lokalnej. Jednak badacze napotykają 

w swojej pracy wiele utrudnień, do których przede wszystkim należą:  

– brak standardowej i właściwie zdefiniowanej terminologii dla różnych 

form turystyki biznesowej;  

– brak wspólnych założeń i jednolitej metodologii zbierania i interpreto-

wania danych na wszystkich poziomach, od lokalnego po światowy;  

– brak zrozumienia u właścicieli i dysponentów obiektów znaczenia zbie-

rania danych na temat zrealizowanych imprez turystyki biznesowej.  

Do najważniejszych organizacji, które pokonują wyżej wymienione trud-

ności i podejmują próby badania oraz analizy turystyki biznesowej na poziomie 

światowym należy zaliczyć: International Congress and Convention Associa-

tions (ICCA), Union of International Association (UIA) oraz World Tourism 

Organization (UNWTO). Należy podkreślić, że pomimo tego, iż danych z wy-

mienionych opracowań nie można bezpośrednio ze sobą porównywać, to razem 
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stanowią one podstawę do wnioskowania o aktualnej sytuacji międzynarodo-

wego rynku spotkań, a także dają możliwość rozpoznania przyszłych trendów 

rozwoju tego sektora. 

W Polsce natomiast w skali kraju badania sektora turystyki biznesowej 

przeprowadza Poland Convention Bureau, głównie w oparciu o dane uzyskane 

od miejskich i regionalnych convention bureau. Spośród ośmiu miejskich 

convention bureau działających na terenie Polski jedynie Gdańsk Convention 

Bureau (GCB) przygotowuje własne opracowania dotyczące regionu Pomorza.  

Dane zebrane przez GCB w roku 2010 stanowią podstawę rozważań części 

empirycznej niniejszego artykułu, którego celem jest identyfikacja rodzajów 

produktów turystyki biznesowej oraz analiza popytu na te produkty w aglome-

racji Trójmiasta
1
 w roku 2010.  

1. Turystyka biznesowa i jej produkty 

Zmiany zachodzące w sferze społeczno-gospodarczej na świecie sprawia-

ją, że w turystyce widoczne jest tworzenie nowych jej rodzajów, w związku 

z czym pojawia się także potrzeba ich zdefiniowania i sklasyfikowania. Takim 

przykładem jest turystyka biznesowa, która w literaturze przedmiotu jest defi-

niowana i klasyfikowana na wiele różnych sposobów. Problem ten wynika m.in. 

z faktu, iż turystyka biznesowa jest pojęciem niezwykle interdyscyplinarnym, 

pełnym niejednoznaczności. Stąd też w dostępnej literaturze dotyczącej tego 

tematu widać brak jednomyślności w tej kwestii. W piśmiennictwie przedmiotu 

można znaleźć wiele interpretacji terminu „turystyka biznesowa”.  

W jednym z opracowań określono turystykę biznesową jako wyjazdy 

o charakterze zawodowym, w czasie których osoby wyjeżdżające korzystają 

z podstawowych usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają potrzeby 

wypoczynku, poznania, rozrywki itp., korzystając z bazy turystycznej
2
. W jesz-

cze innej definicji turystyki biznesowej podaje się, że są to dowolne i nieruty-

nowe zajęcia służbowe odbywające się zazwyczaj w grupie; w ich skład wcho-

dzą spotkania grupowe (konferencje, seminaria), podróże motywacyjne, targi 

                                                      
1 W skład aglomeracji Trójmiasta wchodzą miasta: Gdańsk, Sopot oraz Gdynia.  

2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa – Poznań 2002, s. 31. 
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i wystawy oraz turystyka korporacyjna lub szeroko pojęte podróże służbowe 

w ramach pracy zawodowej
3
. Według niektórych teoretyków turystyka bizne-

sowa to także podróż w celach handlowych, a także w innych szeroko pojętych 

celach służbowych. Podczas takiej podróży jej uczestnicy podejmują w czasie 

wolnym aktywność rekreacyjną i turystyczną
4
. Turystyka biznesowa jest poję-

ciem bardzo szerokim, w którym zawartych jest wiele płaszczyzn biznesu zwią-

zanych z podróżowaniem i spotkaniami finansowanymi głównie przez organi-

zacje
5
. Turystyka biznesowa zatem to nie tylko podróże służbowe, ale przede 

wszystkim organizacja szkoleń, seminariów i spotkań menedżerów, których 

zleceniodawcą jest w zdecydowanej większości „biznes”
6
. 

Szczegółowa analiza zagadnienia turystyki biznesowej pozwala na opra-

cowanie własnej definicji tego pojęcia, która będzie stosowana na potrzeby 

niniejszego opracowania. Podsumowując powyższe rozważania, za turystykę 

biznesową uznaje się zwykle grupowy ruch turystyczny finansowany przede 

wszystkim przez podmioty zorganizowane, odbywający się w ramach obowiąz-

ków służbowych. 

W turystyce biznesowej wyróżnia się znaczną liczbę form, takich jak: tu-

rystyka konferencyjno-kongresowa, turystyka motywacyjna i korporacyjna oraz 

przemysł wystawienniczy, których granice często nakładają się na siebie, two-

rząc złożone konglomeraty
7
.  

Zdefiniowane produktu turystyki biznesowej również nie należy do zadań 

prostych i wymaga oparcia w terminologii odnoszącej się do samego produktu 

turystycznego. W literaturze zajmującej się jego problematyką można znaleźć 

                                                      
3 K. Celuch, Definicje i interpretacje pojęć w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja 

(Wybór wykładów i referatów zaprezentowanych podczas cyklu szkoleniowego „Europejska 

Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji” w latach 2004–2005, Właściciel majątkowy 

praw autorskich – Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy 
w Polsce”, Warszawa 2005, publikacja w formie CD. 

4 T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warsza-
wa 2001, s. 181. 

5 Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELEKT Business Service 

& Travel, Warszawa 2005, s. 51. 

6 Badanie pilotażowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie). Me-

todologia oraz raport z badania, opracowanie zespołu Instytutu Rynku Hotelarskiego pod kie-

runkiem T. Godlewskiego, praca wykonana na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, War-
szawa 2008, s. 6. 

7 M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 24. 
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dwa podejścia dotyczące tego zagadnienia. Produkt turystyczny można bowiem 

rozpatrywać w znaczeniu wąskim i w znaczeniu szerokim. W pierwszym przy-

padku oznacza on to, co turyści kupują, np.: transport, nocleg, wyżywienie
8
. 

Elementy te mogą być nabywane oddzielnie lub w formie pakietu, który składa 

się z kombinacji dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden pro-

dukt po zryczałtowanej cenie
9
. Natomiast produkt turystyczny w znaczeniu 

szerokim stanowi kompozycję tego, co turyści robią oraz walorów, urządzeń 

i usług, z których przy tym korzystają. Dla turysty całkowitym produktem tury-

stycznym jest suma wrażeń i doświadczeń, jakich doznał od momentu opusz-

czenia miejsca stałego zamieszkania do powrotu do niego. Jest to produkt zło-

żony, w przeciwieństwie do pojedynczego, którym może być pokój w jakim-

kolwiek obiekcie noclegowym czy miejsce w środku transportu
10

. 

Stąd też struktura produktu turystyki biznesowej, podobnie jak każdego 

produktu turystycznego, jest postrzegana dwojako, czyli jako struktura prosta, 

jak i złożona. Produkt prosty turystyki biznesowej może stanowić nocleg 

w hotelu w ramach podróży w celach biznesowych, natomiast produktem zło-

żonym tej formy turystyki mogą być profesjonalnie zorganizowane targi wy-

stawiennicze, których organizacja będzie wymagała skorelowania wielu pro-

stych produktów turystycznych
11

.  

Produkty turystyki biznesowej cechuje różnorodność. Do najczęstszych 

spotkań o charterze biznesowo-zbiorowym należą:  

– konferencje (spotkania biznesowe z udziałem do 200–250 osób
12

) 

i kongresy (spotkania biznesowe z udziałem powyżej 200–250 osób; 

rodzaj spotkania podkreśla również jego prestiż – przyjmuje się, że pre-

stiż kongresu jest większy niż konferencji); 

                                                      
8 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w War-

szawie, Warszawa 1998, s. 23. 

9 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 69. 

10 S. Wodejko, Ekonomiczne…, s. 23. 

11 M. Sidorkiewicz, Kreowanie produktu turystyki biznesowej w Polsce, w: Ekonomiczne 

Problemy Turystyki nr 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 279.  

12 Liczebność uczestników tak traktowana jest granicą umowną, powszechnie przyjętą. 
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– wydarzenia korporacyjne (spotkania służące podtrzymaniu relacji 

z głównymi klientami; rodzaj spotkania budzący najwięcej kontrowersji 

w kontekście etyki w biznesie); 

– imprezy motywacyjne (różnego rodzaju spotkania, w tym podróże tury-

styczne o charakterze wypoczynkowo-poznawczym, odbywane jako 

forma nagrody za osiągnięcie pracowników; do wyjazdów motywacyj-

nych zalicza się również spotkania i wyjazdy integracyjne); 

– targi i inne imprezy wystawiennicze; 

– prezentacje produktów (event wykorzystywany przez przedstawicieli 

danego przedsiębiorstwa, służący przede wszystkim promocji produktu 

firmy); 

– szkolenia (spotkania służące podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji 

pracowników); 

– inne (do tej kategorii zaliczono te wszystkie spotkania, które spełniły 

założone kryteria, jednak nie zostały ujęte w pozostałych grupach; nale-

żą do niej np.: spotkania rad nadzorczych połączone z lunchem bizne-

sowym, bankiety firmowe itp.).  

Wymienione biznesowe imprezy zbiorowe stanowią zbiór poddany anali-

zie ilościowo-jakościowej, który zostanie zaprezentowany w dalszej części 

opracowania. 

2. Charakterystyka badań prowadzonych przez Gdańsk Convention 

Bureau 

Celem przeprowadzanych przez GCB badań jest określenie liczby i cha-

rakterystyki wydarzeń z obszaru turystyki biznesowej, które zostały zorganizo-

wane na terenie województwa pomorskiego.  

Badaniem objęte są te spotkania, które spełniają następujące kryteria usta-

lone przez UNWTO, a mianowicie: liczba uczestników jest nie mniejsza niż 

10 osób, spotkanie trwa co najmniej cztery godziny i jest zorganizowane w sali 

specjalnie w tym celu wynajętej i opłaconej
13

.  

Badanie skierowane jest do zarządców obiektów, które świadczą usługi dla 

rynku spotkań. Obiekty te stanowią zakres przedmiotowy badania.  

                                                      
13 www.gdanskconvention.pl, 20.10.2011.  
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Wzór ankiety został opracowany przez Poland Convention Bureau, która 

w procesie zbierania danych statystycznych wykorzystywana jest przez wszyst-

kie biura convention w Polsce. Zebrane dane zostają poddane analizie ilościo-

wej (obejmującej między innymi liczbę spotkań oraz liczbę uczestników we-

dług kategorii) oraz analizie jakościowej (obejmującej między innymi takie 

elementy, jak: czas trwania i tematyka spotkań).  

Zakres podmiotowy analizy obejmuje spotkania, które odbyły się w danym 

okresie badawczym na terenie województwa pomorskiego.  

3. Popyt na produkty turystyki biznesowej w Trójmieście w roku 2010 

– analiza ilościowa i jakościowa 

3.1.  Liczba spotkań 

W roku 2010 w Trójmieście odbyło się łącznie 2685 spotkań (tabela 1), 

z czego 2636 o charakterze krajowym i tylko 49 międzynarodowych.  

Tabela 1 

Liczba spotkań w Gdańsku, Sopocie oraz Gdyni w roku 2010 

Miasto Liczba spotkań  Liczba spotkań (%) 

Gdańsk 1667 62,1 

Sopot 757 28,2 

Gdynia 261 9,7 

razem 2685 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gdańsk Convention Bureau. 

Liderem tego rankingu jest Gdańsk, w którym odbyło się 1667 spotkań, 

czyli 62,1% wszystkich imprez. Na miejscu drugim uplasował się Sopot 

z 28,2% udziałem w rynku trójmiejskim (757 spotkań). Trzecie miejsce nato-

miast zajmuje Gdynia, w której zorganizowano 261 spotkań (9,7%). Główną 

przyczyną tak dużej przewagi Gdańska jest liczba dostępnych w tym mieście 

obiektów świadczących usługi dla organizatorów turystyki biznesowej.  

Rodzaje zorganizowanych biznesowych spotkań zbiorowych przedstawio-

no w tabeli 2, w której zidentyfikowano takie kategorie imprez, jak: konferen-
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cje/kongresy, wydarzenia korporacyjne, spotkania motywacyjne, targi/wystawy, 

prezentacje produktów, szkolenia oraz inne.  

Tabela 2 

Liczba spotkań w Gdańsku, Sopocie oraz Gdyni w roku 2010 w podziale na rodzaj 

produktu turystyki biznesowej 

Rodzaj produktu turystyki  

biznesowej 
Gdańsk Sopot Gdynia Razem 

szkolenia 737 152 94 983 

kongres/konferencja 289 208 56 553 

wydarzenia korporacyjne 301 157 31 489 

prezentacje produktów 215 101 17 333 

inne 21 96 33 150 

spotkania motywacyjne 75 43 9 127 

targi/wystawy 29 0 21 50 

razem 1667 757 261 2685 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gdańsk Convention Bureau. 

Najczęściej realizowanym w Trójmieście produktem turystyki biznesowej 

w roku 2010 było szkolenie – 983. Najwięcej zorganizowano ich w Gdańsku 

(737), następne miejsce w tym zestawieniu zajął Sopot (152) i miejsce trzecie  

– Gdynia (94). Należy podkreślić, iż duży wpływ na liczbę organizowanych 

szkoleń miało z pewnością dofinansowanie tej formy spotkań ze środków Unii 

Europejskiej. 

Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje flagowy produkt turystyki bizne-

sowej – konferencje/kongresy, których w Trójmieście zorganizowano łącznie 

553. Najwięcej konferencji odbyło się w Gdańsku (289), a kolejne pozycje zaj-

mują Sopot (208) i Gdynia (56). 

Miejsce trzecie zajęły wydarzenia korporacyjne (489) – w Gdańsku od-

notowano realizację 301 takich imprez, w Sopocie 157, a w Gdyni 56. 

Na miejscu czwartym znajdują się prezentacje produktów (333), które 

stanowią jeden z kluczowych instrumentów w szerokim wachlarzu narzędzi 

marketingowych stosowanych przez podmioty gospodarcze. Kolejne miejsca 

w tej kategorii zajmują: Gdańsk (215), Sopot (101) i Gdynia (17). 

Miejsce piąte wśród najczęściej organizowanych w Trójmieście imprez tu-

rystyki biznesowej zajmuje kategoria inne – w roku 2010 zorganizowano ich 
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łącznie 150. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje Sopot (96), drugie Gdynia 

(33), a trzecie Gdańsk (21). 

Miejsce szóste, przedostatnie, zajmują spotkania motywacyjne, których 

w Trójmieście odbyło się razem 127, w tym, w Gdańsku zorganizowano ich 75, 

w Sopocie 43, a w Gdyni 9. 

Najmniej licznym rodzajem produktu turystyki biznesowej realizowanym 

w roku 2010 w Trójmieście były targi/wystawy. Z 50 takich imprez ogółem, 29 

odbyło się w Gdańsku, a 21 w Gdyni. W Sopocie nie odnotowano tego rodzaju 

spotkania, gdyż miasto to nie dysponuje specjalistyczną infrastrukturą targowo-

wystawienniczą.  

3.2.  Liczba uczestników 

Liczba uczestników wszystkich spotkań zarejestrowanych w statystykach 

Gdańsk Convention Bureau w roku 2010 dla terenu Trójmiasta wyniosła 

209538 osób (tabela 3), co daje średnią liczbę 78 uczestników przypadających 

na jedno spotkanie.  

Tabela 3 

Liczba uczestników spotkań zorganizowanych w Trójmieście w roku 2010 w podziale 

na rodzaj produktu turystyki biznesowej 

Rodzaj produktu turystyki biznesowej Liczba uczestników 

kongres/konferencja 66818 

szkolenia 39732 

targi/wystawy 30310 

prezentacje produktów 23889 

wydarzenia korporacyjne 21784 

inne 16439 

incentives 10566 

razem 209538 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gdańsk Convention Bureau. 

W roku 2010 największą liczbę uczestników zgromadziły kongre-

sy/konferencje (66818 osób). Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły: szko-

lenia (39732 osób), targi/wystawy (30310 osób), prezentacje produktów 
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(23889 osób), wydarzenia korporacyjne (21784 osób), inne (16439 osób) oraz 

spotkania motywacyjne (10566 osób). 

3.3.  Czas trwania spotkań 

W roku 2010 w Trójmieście najwięcej zorganizowano spotkań jednodnio-

wych (1558), które stanowiły 58% wszystkich spotkań (tabela 4). Spotkania 

trwające od 2 do 4 dni odnotowały 38% udział we wszystkich spotkaniach (od-

było się ich 1020). Natomiast spotkań, które trwały dłużej niż 4 dni, zorganizo-

wano jedynie 107 (4%). 

Tabela 4  

Czas trwania spotkań w Trójmieście w 2010 roku w podziale na rodzaj produktu  

turystyki biznesowej 

Rodzaj produktu turystyki biznesowej 

Czas trwania 

1 dzień od 2 do 4 dni >4 dni 

kongres/konferencja 335 201 17 

wydarzenia korporacyjne 312 166 11 

spotkania motywacyjne 80 46 1 

targi/wystawy 12 24 14 

prezentacje produktów 243 69 21 

szkolenia 487 462 34 

inne 89 52 9 

razem 1558 1020 107 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gdańsk Convention Bureau. 

Wśród spotkań jednodniowych w roku 2010 najwięcej zorganizowano 

szkoleń (487). Kolejne pozycje zajmują: kongresy/konferencje (335), wydarze-

nia korporacyjne (312), prezentacje produktów (243), inne (89), spotkania mo-

tywacyjne (80). W tej grupie najmniej zorganizowano targów i wystaw (12). 

Wśród spotkań trwających od 2 do 4 dni najliczniejszą grupę również sta-

nowią szkolenia (462). Kolejne pozycje, podobnie jak w przypadku spotkań 

jednodniowych, zajmują: kongresy/konferencje (201), wydarzenia korporacyjne 
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(166), prezentacje produktów (69), inne (52), spotkania motywacyjne (46) oraz 

targi/wystawy (24). 

Spotkania trwające dłużej niż 4 dni stanowią najmniej liczną reprezentacje 

w tym zestawieniu. W tej kategorii także najwięcej zorganizowano szkoleń 

(34). Następne w kolejności są: prezentacje produktów (21), kongre-

sy/konferencje (17), targi/wystawy (14), wydarzenia korporacyjne (11), inne (9) 

oraz spotkania motywacyjne (1). 

3.4.  Tematyka spotkań 

Analizując zebrane dane, zidentyfikowano następujące tematy organizo-

wanych spotkań: medycyna, technologia, informatyka/telekomunikacja, eko-

nomia/polityka, humanistyka (tabela 5). 

Tabela 5  

Tematyka spotkań w Trójmieście w 2010 roku 

Tematyka spotkań Liczba spotkań Liczba spotkań (%) 

medycyna 541 20 

technologia 534 19 

informatyka/telekomunikacja 399 15 

ekonomia/polityka 1009 38 

humanistyka 202 8 

razem 2685 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gdańsk Convention Bureau. 

Największą grupę imprez turystyki biznesowej organizowanych w Trój-

mieście w roku 2010 stanowiły spotkania o tematyce ekonomiczno-politycznej 

(38% ogółu spotkań). Medycyna, która w świetle rankingu ICCA od 11 lat jest 

niezmiennie najczęstszym źródłem tematów spotkań, w Trójmieście stanowiła 

20% ogółu spotkań. Tuż za tą grupą, z udziałem 19%, uplasowały się spotkania 

poświęcone technologii. Tematem 15% spotkań była informaty-

ka/telekomunikacja, a tylko 8% – humanistyka. 
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Uwagi końcowe 

Popyt na poszczególne rodzaje produktów turystyki biznesowej jest uwa-

runkowany wieloma czynnikami. Przede wszystkim należy rozpatrywać te de-

terminanty, których oddziaływanie będzie miało charakter bezpośredni. Należeć 

do nich będą m.in.: właściwa infrastruktura transportowa, obiekty konferencyj-

ne i targowe oraz zaplecze hotelowe i gastronomiczne. To od ich jakości i licz-

by zależeć będzie wybór lokalizacji organizowanego spotkania. Podkreślić na-

leży znaczenie profesjonalnego poziomu świadczonych usług, gdyż turysta 

biznesowy jest klientem bardzo wymagającym. Oznacza to konieczność podno-

szenia kwalifikacji i kompetencji samych organizatorów spotkań, jak również 

pracowników firm dostarczających usługi. Ponadto dużą rolę będą odgrywały 

czynniki instytucjonalne, a więc działalność wszystkich instytucji, od których 

zależeć będzie rozwój turystyki biznesowej (np. jednostek samorządu teryto-

rialnego, usługodawców rynku spotkań i in.). To od wyników ich pracy oraz 

dobrej współpracy będzie m.in. zależało kreowanie pozytywnego wizerunku 

miasta oraz jego wypromowanie na arenie krajowej i międzynarodowej jako 

atrakcyjnej destynacji przemysłu spotkań.  

Wyniki badań przeprowadzonych przez Gdańsk Convention Bureau wska-

zują na rosnące znaczenie aglomeracji Trójmiasta jako destynacji przemysłu 

spotkań. W roku 2010 Trójmiasto znalazło się w czołówce polskich destynacji 

wykorzystywanych przez organizatorów turystyki biznesowej, zdobywając 

trzecią pozycję (po Warszawie i Krakowie) w rankingu prowadzonym przez 

Poland Convention Bureau dotyczącej liczby spotkań zorganizowanych w da-

nym mieście
14

. Należy podkreślić, iż na zwiększenie popytu na produkty tury-

styki biznesowej w tej aglomeracji duży wpływ będą miały nie tylko już zorga-

nizowane liczne imprezy kulturalne czy też konferencje tematyczne, ale także 

zbliżające się wielkie wydarzenie sportowe, jakim są Mistrzostwa Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.  

                                                      
14 K. Celuch, E. Dziedzic, Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Raport 2011, Polska Or-

ganizacja Turystyczna, Warszawa 2011, s. 24.  
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DEMAND FOR BUSINESS TOURISM PRODUCTS IN TRICITY 

AGLOMERATION IN 2010 IN THE LIGHT OF GDANSK 

CONVENTION BUREAU RESEARCH STUDIES 

Summary 

The aim of this article is to identify business tourism products and to analyze the 

demand for them in the Tricity agglomeration in 2010. The statistical data collected by 

Gdańsk Convention Bureau were used in this research. The collected data was subjected 

to quantitative analysis (including the number of meetings and the number of partici-

pants according to categories) and qualitative analysis (including duration time and 

subjects of meetings). The obtained results allow to present Tricity agglomeration as the 

third most important business tourism destination in Poland.  

At the end it was stressed that there are many significant determinants of the de-

mand for business tourism products on regional level that influence the meeting market 

directly or indirectly. 

Translated by Anna Kalinowska-Żeleźnik 
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Uniwersytet Gdański 

SZCZEGÓLNE ELEMENTY POPYTU NA USŁUGI 

TURYSTYKI KONFERENCYJNEJ 

Wprowadzenie 

Popyt na usługi turystyki konferencyjnej posiada pewne cechy odróżniają-

ce go od popytu na usługi turystyki wypoczynkowej, równocześnie wykazuje 

on cechy uzupełniania popytu na usługi turystyki wypoczynkowej – jest więc 

wobec niego w znacznym stopniu komplementarny. A przecież dostarczyciela-

mi usług turystyki konferencyjnej i usług turystyki wypoczynkowej są w znacz-

nej mierze te same przedsiębiorstwa. W efekcie obserwuje się dużą aktywność 

na rynku usług turystyki konferencyjnej nie tylko wśród zarządców hoteli czy 

pensjonatów, ale też przewoźników, restauratorów, organizatorów wypoczynku 

i wielu innych. Chcą oni nie tylko zwiększyć swoje obroty, ale także poprawić 

efektywność swojej działalności. Świadczenie usług turystyki wypoczynkowej 

jest w dużym stopniu narażone na negatywne skutki sezonowości, a rozszerze-

nie prowadzonej działalności o świadczenie usług konferencyjnych może je 

w znaczący sposób zniwelować. 

1. Charakter popytu na usługi turystyki konferencyjnej 

Jedna z najprostszych definicji popytu określa, że jest to ilość dobra, jaką 

nabywcy są gotowi zakupić przy określonym poziomie ceny. Tak jednoznaczne 
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wskazanie na cenę jako główną determinantę wielkości popytu w przypadku 

usług turystyki konferencyjnej wydaje się nie być w pełni uzasadnione. Pewne 

znaczenie ma w tej działalności popyt niefunkcjonalny, a zwłaszcza tzw. efekt 

veblenowski przejawiający się wzrostem wielkości popytu wraz ze wzrostem 

ceny produktu. Jest to spowodowane chęcią zaspokojenia potrzeb prestiżowych 

zarówno przez tych, którzy spotkanie konferencyjne zamawiają, jak i tych, któ-

rzy w nim uczestniczą. W rezultacie więc cena nie zawsze gra pierwszorzędną 

rolę. Ważniejsze od niej okazuje się miejsce zorganizowania konferencji. Może 

to być hotel znany z ich organizacji, który dodatkowo posiada wyjątkową loka-

lizację (np. Hotel Zamek Ryn w Rynie, Hotel Dolina Charlotty w Strzelinku 

k. Słupska, Hotel Magellan w Bronisławowie k. Tomaszowa Mazowieckiego, 

Hotel Anders w Starych Jabłonkach k. Ostródy) lub miejsce nietypowe i jedno-

cześnie powszechnie rozpoznawalne (np. Kopalnia Soli „Wieliczka”, Kopalnia 

Soli „Bochnia”). 

Z drugiej strony popyt na usługi turystyki konferencyjnej posiada równo-

cześnie cechy popytu substytucyjnego polegającego na kupowaniu produktów 

droższych lub tańszych, odpowiednio do stanu posiadania środków finanso-

wych, ale wciąż spełniających swoją podstawową funkcję. W szczególnych 

przypadkach ma jednak miejsce wychodzenie poza ten przedział. Oznacza to, że 

w przypadku, gdy przedsiębiorstwa nie stać na zorganizowanie np. szkolenia 

w przystosowanym do tego celu obiekcie, może podjąć próbę zorganizowania 

go u siebie. 

Ponadto rzeczą powszechną w usługach turystyki konferencyjnej jest wy-

stępowanie popytu restytucyjnego (odnawialnego), polegającego na systema-

tycznym kupowaniu (np. każdego roku) przez przedsiębiorstwo identycznego 

w zasadniczych elementach pakietu konferencyjnego. 

W usługach turystyki konferencyjnej występuje także tzw. popyt łączny, 

polegający na kupowaniu, poza typową usługą konferencyjną, usług dodatko-

wych o charakterze komplementarnym. Wynika to z tego, że jedną z cech skła-

dowych zarówno popytu turystycznego, jak i popytu na usługi konferencyjne 

jest kompleksowość. W efekcie więc podmioty kupujące usługi konferencyjne 

zgłaszają wiele potrzeb. Mogą być one standardowe – np. wynajęcie przewod-

nika w celu zwiedzenia miasta, w którym odbywa się konferencja lub zamówie-

nie wieczornego spektaklu teatralnego wyłącznie dla uczestników spotkania 

konferencyjnego. Ale mogą być też one bardzo wyszukane – np. udział w sce-

nariuszowej grze fabularnej, która wieczorem przeniesie uczestników szkolenia 
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do miejsca stylizowanego na kontrolowane przez mafię kasyno w Chicago 

w czasach prohibicji, gdzie w trakcie imprezy dojdzie do tajemniczego morder-

stwa, a uczestnicy spotkania będą brać udział w śledztwie. 

2. Różnice w popycie między usługami turystyki konferencyjnej 

a usługami turystyki wypoczynkowej 

Turyści biznesowi i konferencyjni z jednej strony, a turyści wypoczynkowi 

z drugiej pod wieloma względami różnią się między sobą (tabela 1). Zmienia to 

w pewien sposób charakter popytu, jaki tworzą. Wpływ na taki stan ma wiele 

czynników powodujących, że obie te grupy mają w pewnym zakresie odmienne 

potrzeby i sposoby ich zaspokojenia. Ze swojej natury wyjazdy biznesowe 

i konferencyjne są w mniejszym stopniu sprawą osobistego wyboru. Ich uczest-

nicy podróżują, ponieważ wiąże się to z ich pracą, stąd też są mniej wrażliwi na 

cenę, gdyż to firma płaci rachunki. Ponadto wyjazdy służbowe są krótkotrwałe. 

Zazwyczaj mają miejsce w dni powszednie, rzadziej w weekendy i raczej poza 

sezonem wakacyjnym oraz okresami Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku. Decyzje o podróżach w interesach muszą być często podej-

mowane na krótko przed wyjazdem, natomiast wyjazdy na konferencje są pla-

nowane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Jednak zarówno podróże bizne-

sowe jak i konferencyjne wymagają doskonałych połączeń komunikacyjnych 

oraz wysokiej jakości obsługi
1
. 

Skoro wyjazdy konferencyjne wynikają w znacznie mniejszym stopniu 

z własnego wyboru turysty, inaczej niż ma to miejsce w przypadku wyjazdów 

wypoczynkowych, skutkuje to problemem w tworzeniu oferty usług turystyki 

konferencyjnej. Poszczególni turyści posiadają odmienne oczekiwania i upodo-

bania, dlatego dokonując wyboru oferty wyjazdu wypoczynkowego samodziel-

nie, mogą owe oczekiwania i upodobania uwzględniać. W rezultacie nawet 

oferty zbiorowego wypoczynku mają dużą szansę, aby ich uczestnik był z usłu-

gi zadowolony. Natomiast usługa turystyki konferencyjnej adresowana jest do 

grupy ludzi, spośród których najwyżej kilka osób miało wpływ na jej elementy 

składowe. 

                                                      
1 J. Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 1997. 
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Tabela 1 

Różnice pomiędzy turystami wypoczynkowymi a turystami konferencyjnymi 

 Turystyka 

wypoczynkowa 

Turystyka 

konferencyjna 

ale... 

Kto płaci? Turysta Przedsiębiorstwo 

delegujące 

Właściciele 

przedsiębiorstwa 

pokrywają wydatki de 

facto z własnych środków 

Kto podróżuje? Każdy, kto posiada 

czas, ochotę 

i odpowiednią ilość 

pieniędzy 

Przede wszystkim 

kadra średniego 

i wyższego szczebla 

Szkolenia i wyjazdy 

integracyjne mogą 

obejmować wszystkich 

pracowników 

Kto decyduje 

o miejscu 

podróży? 

Turysta Zamawiający 

konferencję 

Zamawiający konferencje 

często starają się wybrać 

miejsce jak najbardziej 

odpowiadające potrzebom 

i oczekiwaniom 

uczestników 

Gdzie jadą 

zrealizować 

swoje 

zamierzenia? 

Wszędzie – zarówno 

do wielkich, jak 

i małych miast, 

w góry, nad jeziora 

i morze 

Do miejsc, w których 

zlokalizowane są 

obiekty odpowiednio 

przygotowane do 

obsługi konferencji  

– a więc przede 

wszystkim do dużych 

miast 

Wyraźną tendencją jest 

organizowanie 

konferencji w ośrodkach 

zlokalizowanych 

w miejscowościach 

atrakcyjnych 

wypoczynkowo lub 

rekreacyjnie 

Kiedy nasila się 

liczba podróży? 

Przede wszystkim 

podczas wakacji 

letnich, 

w mniejszym 

stopniu podczas ferii 

zimowych, świąt 

oraz weekendów 

Cały rok z wyraźnie 

mniejszym nasileniem 

podczas wakacji  

– jednak nie 

występuje w okresach 

świątecznych 

Najwięcej konferencji 

odbywa się wiosną 

i jesienią 

Na ile 

wcześniej jest 

dokonywana 

rezerwacja? 

Bardzo różnie, 

jednak generalnie 

przy krótkich 

wyjazdach kilka dni 

wcześniej, przy 

długich wyjazdach 

urlopowych kilka 

miesięcy wcześniej  

– chociaż coraz 

wyraźniejsza jest 

tendencja do 

skracania tego 

okresu 

Minimum kilka 

miesięcy wcześniej 

Jeśli chodzi o duże 

kongresy, to rezerwacji 

dokonuje się nawet 2–3 

lata wcześniej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Davidson, Business Travel, Longman, 

London 1996. 
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Z drugiej strony zamawiający usługi konferencyjne starają się dopasować 

je do oczekiwań i upodobań uczestników, jednak jest to zadanie bardzo trudne 

lub niemożliwe do wykonania. Rzadko bowiem uczestnicy konferencji posiada-

ją zbieżne oczekiwania i upodobania, ponadto czasami zamawiający usługę 

konferencyjną nie umie trafnie tych oczekiwań i upodobań określić. W efekcie 

dostarczyciele usług turystyki konferencyjnej stają przed wyzwaniem konstruk-

cji takiej usługi, która usatysfakcjonuje w możliwie największym stopniu za-

równo zamawiającego, jak i uczestników.  

Z powyższym zagadnieniem ściśle wiąże się kwestia użyteczności. 

W przypadku wyjazdów wypoczynkowych, które z zasady są efektem własnego 

wyboru, poziom tej użyteczności będzie nie tylko dodatni, ale jego wysokość 

będzie zazwyczaj znacząca. Jednak w przypadku wyjazdów konferencyjnych, 

które bywają dokonywane niejako z przymusu, użyteczność dla niektórych 

uczestników może być niewielka lub wręcz ujemna. Część uczestników wyjaz-

dów konferencyjnych może wolałaby nie brać w nich udziału. Powody mogą 

być różne: sytuacja osobista (np. problem z zapewnieniem opieki nad dziećmi 

w czasie nieobecności), złe relacje z uczestnikami konferencji, stres związany 

z wystąpieniem podczas konferencji, czy też wspomniane wyżej odmienne 

oczekiwania i upodobania. 

Jeżeli uda się osiągnąć wysoki poziom użyteczności u dużej liczby, a naj-

lepiej u wszystkich uczestników konferencji, przyczyni się to do podtrzymania, 

a może nawet zwiększenia popytu na usługi konferencyjne. Niski lub ujemny 

poziom użyteczności zapewne doprowadzi do wyboru przez zleceniodawcę 

innego dostarczyciela usług konferencyjnych, a może nawet do całkowitej 

z nich rezygnacji. 

Jedną z czterech cech popytu turystycznego według Niezgody i Zmyślone-

go jest sezonowość
2
. Z punktu widzenia gospodarki turystycznej jest to zjawi-

sko negatywne o licznych skutkach ujemnych
3
. Istnieje jednak silna zależność 

w sezonowości między popytem na usługi turystyki wypoczynkowej a popytem 

na usługi turystyki konferencyjnej i biznesowej. Popyt na usługi turystyki kon-

                                                      
2 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006. 

3 Więcej na ten temat w: M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992; A. Kornak, M. Monty-

gierd-Łoyba, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1985; A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt 
turystyczny, op. cit. 
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ferencyjnej i biznesowej wzrasta w okresach spadku popytu na usługi turystyki 

wypoczynkowej i odwrotnie – gdy wzrasta popyt na usługi turystyki wypo-

czynkowej, maleje popyt na usługi turystyki konferencyjnej i biznesowej. 

W rezultacie popyt na usługi turystyki konferencyjnej i biznesowej łagodzi 

ujemne skutki sezonowości. Konferencje organizowane są głównie poza sezo-

nem wakacyjnym, a ponadto często poza weekendami, mogą więc zapewnić 

dochód np. hotelom w czasie, gdy i tak są one w znacznej części niewykorzy-

stane. Korzyść dla dostarczycieli usług konferencyjnych jest w takiej sytuacji 

oczywista, ale zyskują też konsumenci. Po pierwsze oferta obiektów hotelo-

wych poza sezonem turystycznym jest dużo tańsza i łatwiejsze jest zarezerwo-

wanie miejsca dla dużej grupy, w efekcie czego koszt konferencji jest dużo 

mniejszy, po drugie – w przeciwieństwie do okresu urlopowego wszyscy pra-

cownicy są do dyspozycji pracodawcy. 

Przyjmuje się, że największa aktywność konferencyjna przypada na okres 

od kwietnia do czerwca i od września do października
4
. Z badań przeprowadzo-

nych we wszystkich obiektach noclegowych świadczących usługi konferencyj-

ne na terenie Trójmiasta wynika, że stosunkowo duża liczba spotkań konferen-

cyjnych jest ponadto organizowana w marcu i listopadzie
5
. Natomiast najmniej-

sze zapotrzebowanie na usługi konferencyjne notuje się w lipcu i sierpniu (ry-

sunek 1)
6
. Jest to okres urlopowy i tym samym czas zmniejszenia aktywności 

biznesowej, ale część obiektów, które świadczą usługi turystyki konferencyjnej, 

wypełniona jest wówczas turystami wypoczynkowymi. Nie ma więc zapotrze-

bowania, jak w innych porach roku, na pozostałych turystów. Mniejsza liczba 

wyjazdów konferencyjnych i biznesowych w okresie wakacyjnym, gdy dominu-

                                                      
4 K. Mlynkova, Funkcja gospodarcza turystyki kongresowej, „Rynek Turystyczny” 2000, 

nr 21 (158), s. 23–24.  

5 K. Kopeć, Operation and perspectives for the development of conference service provid-

ers in the TriCity, w: The border zone tourism in chosen post-socialist countries, seria Coastal 

Regions 7, red. T. Palmowski, A. Ilieş, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia-Pelplin 2004,  
s. 55–64. 

6 Przedstawione wyniki różnią się względem efektów badań Celucha dotyczących liczby 

uczestników spotkań i wydarzeń w Warszawie w 2008 roku i w Polsce w roku 2009. Wynika to 

z zakwalifikowania do nich znacznie szerszego spektrum aktywności. Wykraczają one poza 

typową aktywność w ramach turystyki konferencyjnej i są bliższe aktywności biznesowej 

(K. Celuch, Charakterystyka rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w Warszawie w 2008 roku  

– próba analizy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 

nr 53, s. 603–615; K. Celuch, Badanie wielkości rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w 2009 

roku w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Tury-
styki nr 15, s. 21–33).  
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ją wyjazdy wypoczynkowe, jest ogólną tendencją i występuje w branży tury-

stycznej na całym świecie
7
. 

 

Rys. 1. Szacowany odsetek uczestników konferencji w poszczególnych miesiącach 

roku w Trójmieście 

Źródło: opracowanie własne. 

Znamienne jest, że badanie przeprowadzone w Trójmieście wykazało nie-

co mniejszy odsetek konferencji w kwietniu niż w marcu (rysunek 1). Z pozoru 

ten spadek jest zaskakujący – przecież tendencja wzrostowa po okresie zimo-

wym powinna się utrzymywać. Jednak w kwietniu najczęściej obchodzone są 

Święta Wielkanocne, zapewne więc to one wpływają na nieco mniejszą liczbę 

konferencji w tym miesiącu. 

Powszechnie wiadomo, że popyt na usługi turystyczne uzależniony jest od 

pory roku. Arendt i Kowalski za pomocą modeli ekonometrycznych potwierdzi-

li zależność pomiędzy temperaturą powietrza i zachmurzeniem a liczbą udzie-

lonych noclegów w Polsce i liczbą Polaków korzystających z bazy noclegowej 

                                                      
7 Por. R. Davidson, Business Travel, Longman, London 1996. 
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turystyki
8
. Niemniej jednak turystyka konferencyjna wydaje się być w znacz-

nym stopniu niezależna od tych uwarunkowań. Zapewne więc zastosowane 

modele ekonometryczne wykazałyby jeszcze większą zależność od warunków 

atmosferycznych, gdyby wyłączyć z badania popytu na usługi turystyczne popyt 

na usługi turystyki konferencyjnej. 

W rezultacie świadczenie usług turystyki konferencyjnej równolegle 

z działalnością ukierunkowaną na obsługę turystów wypoczynkowych może 

być źródłem istotnych dochodów, które zmniejszą negatywne skutki sezonowo-

ści, w tym także sezonowości związanej z warunkami atmosferycznymi. Takie 

wykorzystywanie szerszego spektrum popytu na usługi turystyczne ma istotne 

znaczenie dla rentowności przedsiębiorstw branży turystycznej – zwłaszcza 

hoteli.  

Elementem, który odróżnia popyt na usługi turystyki konferencyjnej od 

popytu na usługi turystyki wypoczynkowej jest reakcja na spowolnienie gospo-

darcze. Globalny kryzys, który rozpoczął się w 2008 roku spowodował wyraźny 

spadek popytu na usługi turystyczne, jednakże spadek popytu na usługi turysty-

ki biznesowej, w tym niewątpliwie także popytu na usługi turystyki konferen-

cyjnej, jest jeszcze wyraźniejszy
9
. O ile zwykli turyści przy niewielkim spadku 

dochodów bardzo często chcą utrzymać dotychczasowy poziom życia i w efek-

cie decydują się na wyjazdy wypoczynkowe, to przedsiębiorstwa w obliczu 

spadku obrotów i przy nienajlepszych prognozach bardzo szybko starają się 

ograniczyć koszty, które nie mają bezpośredniego przełożenia na osiągany 

przez nich zysk. Skutkuje to ograniczeniem wydatków, m.in. na wyjazdy konfe-

rencyjne lub integracyjne. 

Uwagi końcowe 

Specyfika popytu na usługi turystyki konferencyjnej z jednej strony, a spe-

cyfika popytu na usługi turystyki wypoczynkowej z drugiej sprawiają, że obie 

                                                      
8 Przy czym potwierdzenia nie znalazł wpływ wielkości opadów. Może to wynikać z tego, 

że o ile opady deszczu w okresie letnim są postrzegane przez turystów negatywnie, to opady 

śniegu w okresie zimowym są postrzegane pozytywnie (Ł. Arendt, J. Kowalski, Popyt na usługi 
turystyczne w okresie transformacji, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 7, s. 85–93). 

9 Por. A. Panasiuk, Współczesne problemy światowego popytu turystycznego, „Zeszyty Na-

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 60, Szczecin 2010, 
s. 213–224. 
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działalności w zasadzie nie kolidują ze sobą – są względem siebie w dużym 

stopniu komplementarne. W rezultacie znaczna część tych, którzy oferują usługi 

turystyki wypoczynkowej, może – poszerzając swoją ofertę o usługi turystyki 

konferencyjnej – zdobyć większą grupę klientów oraz zniwelować negatywne 

skutki sezonowości w ruchu wypoczynkowym. Tym samym połączenie obu 

działalności prowadzi do maksymalizacji zysku. Stąd w znacznej mierze wyni-

ka duże zainteresowanie świadczeniem usług konferencyjnych wśród podmio-

tów branży wypoczynkowej. Aspekt ten dostrzegają także samorządy, wspiera-

jąc turystykę konferencyjną na swoim terenie. 

PARTICULAR ELEMENTS OF DEMAND FOR CONFERENCE 

TOURISM SERVICES 

Summary 

The demand for conference tourism services demonstrates specific features. 

Though demand itself is defined as inextricably linked with pricing, the reaction of this 

market to price fluctuations may be deemed as atypical. The Veblen effect, manifested 

by the demand volume and growing prices for the product, may be a sign of the above. 

On the other hand, the demand for conference tourism services also shows a substitution 

trait that involves purchasing, according to individual financial capacity, more and less 

expensive fundamental products. Restitution demand is common practice in the case of 

conference tourism services (repeated demand), and involves regular purchase (e.g. 

annually) of an identical conference package by a given company. Conference tourism 

services also feature joint demand, which involves complementary services apart from 

the core services.  

The demand for tourist services depends on the weather conditions related to the 

time of the year. Conference tourism does not depend to a significant extent on these 

conditions. Nevertheless, the common feature of the demand for conference tourism 

services and holiday tourism services is their seasonal nature. The demand for confe-

rence tourism services grows in periods of dropping interest for holiday tourist services 

and vice versa – with growing demand for holiday tourism services the demand for 

conference tourism services falls. Consequently the demand for conference tourism 

services mitigates the seasonal nature of holiday tourist services.  

Translated by Anna Stajewska 
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Wprowadzenie 

Podróże służbowe i turystyka biznesowa stanowią rynek rozległy i zróżni-

cowany, który tworzą nabywcy (inicjatorzy popytu), konsumenci (uczestnicy), 

pośrednicy oraz dostawcy (destynacje, przewoźnicy, hotele, centra kongresowe, 

wystawiennicze, gastronomia, usługi wspomagające itp.). Wśród inicjatorów 

popytu wyróżnia się głównie nabywców korporacyjnych, stowarzyszenia oraz 

instytucje sektora publicznego. 

Skala, jak i społeczne, ekonomiczne oraz przestrzenne funkcje podróży 

służbowych powodują, iż często określa się je mianem przemysłu ze swoistą 

wewnętrzną strukturą. Przemysł podróży służbowych obejmuje indywidualne 

podróże służbowe (np. prezentacje, konsultacje, spotkania indywidualne) oraz 

grupowe podróże służbowe mające najczęściej charakter turystyki biznesowej. 

W ramach turystyki biznesowej wyróżnia się: wyjazdowe spotkania grupowe 

(warsztaty, seminaria, szkolenia, konferencje, kongresy), podróże motywacyjne, 

targi (wystawy) oraz turystykę korporacyjną
1
. Spotkania to zorganizowane wy-

                                                      
1 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003, s. 4. 
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darzenia gromadzące ludzi w celu omówienia zagadnienia dotyczącego wspól-

nych zainteresowań, mogące mieć komercyjny lub niekomercyjny charakter, 

z frekwencją od kilku osób do wielu setek uczestników, okresem trwania od 

kilku godzin do kilku dni, które zwykle mają miejsce poza obiektami inicjatora 

spotkania wykorzystując przy tym usługi charakterystyczne dla branży tury-

stycznej
2
. 

Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na popycie generowa-

nym przez podmioty związane z sektorem publicznym, których mnogość i po-

trzeby sprawiają, iż tworzą znaczącą część rynku podróży służbowych. Sektor 

ten tworzą głównie: instytucje administracji rządowej centralnej, terenowej, 

samorządowej, organy kontroli państwowej, uczelnie publiczne, instytucje 

ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego itp. Wśród wielu form podróży służ-

bowych wyróżnionych przez J. Swarbrooke i S. Horner
3
 jednymi z bardziej 

charakterystycznych spotkań grupowych dla sektora publicznego, ze względu 

na frekwencję, złożoność formy, wymagania organizacyjne, a także popular-

ność, są niewątpliwie konferencje. Mianem konferencji można określić wyda-

rzenie zainicjowane przez dowolną organizację w celu spotkania i wymiany 

poglądów, rozpowszechnienia informacji, otwarcia dyskusji lub przekazania 

w określonym środowisku opinii na temat konkretnego problemu albo zagad-

nienia
4
. 

W odróżnieniu od nabywców z sektorów korporacyjnego i stowarzysze-

niowego, podmioty sektora publicznego nie mogą z pełną dowolnością dobierać 

sobie wykonawców określonych usług. W polskich warunkach nabywcy tego 

typu podlegają przepisom z zakresu finansów publicznych. W przypadku, gdy 

organizacje z sektora publicznego chciałyby zawrzeć umowy odpłatne, których 

przedmiotem są np. usługi w zakresie organizacji i obsługi konferencji, podle-

gać będą przepisom dotyczącym zamówień publicznych. Podstawowym aktem 

prawnym regulującym relacje wyżej wspomnianych nabywców (określanych 

mianem zamawiających) z dostawcami lub usługodawcami (funkcjonującymi 

jako wykonawcy) jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-

                                                      
2 R. Davidson, Business Travel, Addison Wesley, Longman, Harlow 1994. 

3 J. Swarbrooke, S. Horner, Business Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford 

2001, s. 40–41. 

4 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa … 
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blicznych (dalej PZP)
5
. Na podstawie Art. 3. PZP można wskazać podmiotowy 

zakres stosowania ustawy, który obejmuje przede wszystkim jednostki sektora 

finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające oso-

bowości prawnej, związki tych podmiotów, osoby prawne utworzone w celu 

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru 

przemysłowego ani handlowego lub inne podmioty finansowane albo objęte 

nadzorem właścicielskim w przeważającej części przez państwowe jednostki 

organizacyjne. 

Formy, w jakiej mogą zamawiający wszcząć postępowanie o udzielenie 

zamówienia, są również określone. Omawiana ustawa wskazuje bowiem pod-

stawowe tryby udzielania zamówień, do których zalicza się powszechnie stoso-

wane przetargi o charakterze nieograniczonym, jak również ograniczonym. 

W określonych sytuacjach zamówienia mogą być także udzielane w trybie ne-

gocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej
6
. 

Wiele przedsiębiorstw zwraca się w stronę podmiotów sektora publiczne-

go jako potencjalnych kontrahentów, chcąc świadczyć na ich rzecz m.in. rozma-

ite usługi. Sektor publiczny, poprzez system zamówień, tworzy zatem rozległe 

źródło popytu również na usługi związane z turystyką biznesową. 

Biorąc pod uwagę bieżące zapotrzebowanie na konferencje, wartościowe 

z poznawczego punktu widzenia wydaje się podjęcie problematyki dotyczącej 

charakterystyki wybranych aspektów popytu na tego rodzaju spotkania, których 

inicjatorami były podmioty związane z sektorem publicznym. 

Celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji i analizy wielkości 

oraz miejsc realizacji popytu na usługi związane z organizacją konferencji na 

podstawie udzielonych zamówień publicznych, których nabywcami były pod-

mioty z województwa pomorskiego. 

Poznanie charakterystyki popytu jest istotne z punktu widzenia przedsię-

biorstw, które zamierzają uczestniczyć w postępowaniach o zamówienie na 

rynku spotkań zarówno w roli pośredników, jak i dostawców usług turystyki 

biznesowej. 

                                                      
5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, 

poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i nr 
87, poz. 484). 

6 Art. 10. PZP. 
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1. Metoda badań 

Nabywcy z sektora finansów publicznych zamieszczają ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, bądź też w biu-

letynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w zależności 

o tego, czy jest to zamówienie podprogowe, czy też „europejskie”, tj. od warto-

ści i przedmiotu zamówienia. Treść ogłoszenia określa załącznik nr 4 do rozpo-

rządzenia
7
 i obejmuje m.in. dane organizatora, przedmiot i datę udzielenia za-

mówienia, liczbę otrzymanych ofert, nazwę i adres wykonawcy, informację 

o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną. 

Pozyskanie informacji niezbędnych do zrealizowania założonego celu ba-

dawczego wymagało zastosowania analizy zawartości
8
 dostępnych online mate-

riałów źródłowych, tj. ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych. 

Treść ogłoszeń pozyskano z internetowego archiwum przetargów za pomocą 

specjalnej wyszukiwarki indeksującej wyniki według wskazanych następują-

cych kryteriów: zakres terytorialny (Polska; województwo pomorskie), data 

udzielenia zamówienia (01.01.2009–31.08.2011), branża (turystyka, imprezy 

masowe – organizacja), źródło informacji (wszystkie, Biuletyn Zamówień Pu-

blicznych, prasa, Internet). Spośród uzyskanych rekordów na podstawie opisu 

przedmiotu ogłoszenia wyselekcjonowano te, które dotyczyły udzielonych za-

mówień na usługi związane z organizacją i obsługą konferencji. 

Treść uzyskanych ogłoszeń została poddana analizie, w wyniku której zi-

dentyfikowano i usystematyzowano informacje w oparciu, o które podjęto pró-

bę scharakteryzowania popytu wygenerowanego w regionie przez podmioty 

sektora publicznego – inicjatorów organizowanych konferencji. 

2. Wyniki badań i analiza 

Wyniki badań opierają się na analizie treści ogłoszeń o udzieleniu zamó-

wienia publicznego, które w swoim przedmiocie odnosiły się do świadczenia 

usług w zakresie organizacji i obsługi konferencji. Zamówienia obejmowały 

                                                      
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8 R.P. Weber, Basic Content Analysis, 2nd Edition, Sage Publications, Newburry Park, CA 

1990. 



 Charakterystyka zrealizowanego popytu na usługi konferencyjne… 685 

 

w szczególności świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych, wynajem 

sal konferencyjnych i obsługę konferencji. Przedmiotem badań stały się wielko-

ści, takie jak: liczba udzielonych zamówień, ich wartość oraz miejsce organiza-

cji konferencji, na podstawie których można określić skalę i scharakteryzować 

popyt zrealizowany na usługi omawiane w niniejszym opracowaniu. Ponadto 

zbadano liczbę otrzymanych ofert w poszczególnych zamówieniach (liczbę 

oferentów biorących udział w postępowaniu) wraz z najwyższą i najniższą za-

oferowaną ceną w kontekście identyfikacji skali zainteresowania usługodaw-

ców, a – co z tym się wiąże – zakresu alternatywnych możliwości realizacji 

popytu. 

Łączna liczba przedmiotowych zamówień, których udzielenie ogłoszono 

w okresie od stycznia 2009 roku do sierpnia 2011 roku wyniosła 51, z tego 18 

w roku 2011 (I–VIII), sześć w roku 2010 i 27 w roku 2009. Z powyższych da-

nych wynika, iż zdecydowanie najmniej zamówień związanych z organizacją 

konferencji udzielonych zostało w roku 2010, tj. 4,5-krotnie mniej niż w roku 

2009 i trzykrotnie mniej niż w ciągu ośmiu miesięcy roku 2011. W badanym 

okresie średnio na jeden miesiąc przypadało 1,6 ogłoszenia o udzieleniu zamó-

wienia. 

Niewielka liczba zidentyfikowanych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia 

publicznego przez podmioty z województwa pomorskiego w roku 2010 jest 

trudna do jednoznacznej interpretacji, poza potencjalnym brakiem takowych 

potrzeb lub ograniczaniem wydatków publicznych przez krajowe instytucje 

funkcjonujące w cieniu narastającego kryzysu kolejnych państw Eurostrefy. 

Jedna z interpretacji małej liczby udzielonych zamówień w badanym pod-

okresie mogła jeszcze dotyczyć sytuacji powstrzymywania się zamawiających 

od decyzji o wszczynaniu niektórych postępowań w nowych warunkach legisla-

cyjnych, jakie niosły ze sobą obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku dwie usta-

wy reformujące finanse publiczne, tj. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-

nansach publicznych oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia – Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych
9
. Ustawy wprowadzały do polskiego systemu 

finansów publicznych m.in. instrumenty wieloletniego planowania finansowego 

oraz wskazywały zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny groma-

dzenia i wydatkowania środków publicznych w związku z reorganizacją sektora 

finansów publicznych. Powyższe założenie nie znajduje jednak potwierdzenia 

                                                      
9 DzU nr 157, poz. 1240 i DzU nr 157, poz. 1241. 



686 Dariusz Kuczyński, Tomasz Taraszkiewicz 

 

chociażby w ogólnokrajowej liczbie opublikowanych ogłoszeń. W ciągu roku 

2010 opublikowano 190 038 ogłoszeń o udzielonych zamówieniach i wynikach 

konkursu, co w odniesieniu do roku 2009 (177 694 ogłoszeń) daje wzrost 

o 6,9%
10

. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, iż jedynie w badanym obsza-

rze, tj. usług organizacji konferencji, zaistniała, wbrew trendowi, sytuacja tak 

znacznego spadku udzielonych zamówień. Zgromadzony materiał badawczy nie 

pozwala zatem w tym przypadku na jednoznaczne wyjaśnienie zidentyfikowa-

nego zjawiska. 

Charakterystyka popytu w ujęciu wartościowym szacowana na podstawie 

sumy cen wybranych ofert pokazuje, iż w analizowanym okresie (32 miesięcy) 

udzielono zamówień na kwotę 3 296 048,54 zł. W skali poszczególnych lat 

największą łączną wartość miały zamówienia udzielone w roku 2009, tj. 

1 706 695,12 zł, których wartość była o 959 556,12 zł większa niż w kolejnym 

roku (spadek względem 2009 o 56,2%) i o 864 480,70 zł więcej w odniesieniu 

do ośmiu miesięcy roku 2011 (spadek względem 2009 o 50,7%). Łączne ceny 

wybranych ofert w odniesieniu do liczby ogłoszeń o udzieleniu zamówienia 

ukazały jego średnią wartość. W analizowanym okresie średnia wartość udzie-

lonego zamówienia związanego z organizacją konferencji wyniosła 

64 628,40 zł. Odnosząc się do poszczególnych lat, uzyskano następujące śred-

nie wartości udzielonych zamówień: 63 210,93 zł w roku 2009, 124 523,17 zł 

w 2010 i 46 789,69 zł w roku 2011. Jak widać, największą średnią wartość, a co 

za tym idzie prawdopodobnie i wielkość organizowanych konferencji, uzyskano 

w roku 2010 i była ona o 61 312,24 zł większa (o 49,2%) niż w roku 2009 

i o 77 733,48 zł (o 62,4%) większa w porównaniu z ośmioma miesiącami roku 

2011. Najmniejsza wartość udzielonego zamówienia w całym analizowanym 

okresie wyniosła 2102,80 zł i dotyczyła świadczenia usług hotelowych dla 

uczestników konferencji. Największa zidentyfikowana wartość zamówienia 

osiągnęła 500 000 zł i obejmowała organizację obsługi międzynarodowej kon-

ferencji historyczno-naukowej. 

Kolejnym elementem poddanym analizie była wysokość ceny wybranej 

oferty w relacji do ofert z najniższą i najwyższą ceną. Średnio w roku 2009 

najwyższe zaoferowane ceny ofertowe usług były o 15,4% wyższe od cen naj-

niższych, w roku 2010 o 3,3%, natomiast w analizowanym okresie 2011 roku 

                                                      
10  Informacja o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2010, 

www.informacja%20o%20rynku%20na%20podstawie%20BZP%202010_12_31, 03.01.2011. 
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różnica wzrosła do 20,8%. We wszystkich analizowanych przypadkach doty-

czących udzielonych zamówień najniższa zaoferowana cena była zarazem ceną 

wybranej oferty. 

Następnie analizie poddano liczbę ofert otrzymanych przez zamawiających 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związanego z organizo-

wanymi konferencjami, co mogło ukazać zainteresowanie i aktywność poten-

cjalnych usługodawców na tym rynku. W analizowanym okresie (32 miesiące) 

w badanych postępowaniach złożono łącznie 98 ofert, co daje średnią 1,9 oferty 

na zamówienie publiczne. Najwięcej ofert złożonych zostało średnio w zamó-

wieniach udzielonych w roku 2011, tj. 3,33; o ponad połowę mniej w roku 

2010, tj. 1,5; natomiast w roku 2009 było to zaledwie 1,07 oferty na jedno po-

stępowanie. 

W niektórych przypadkach nabywcy zwracali się ponownie do znanych 

sobie wykonawców. Sytuacja tego rodzaju sprzyjała zastosowaniu tzw. niekon-

kurencyjnych trybów udzielania zamówienia (negocjacje bez ogłoszenia i za-

mówienie z wolnej ręki), które wymagały od zamawiającego uzasadnienia 

w treści ogłoszenia takiego wyboru. Przykładowo ujawnionym założeniem jed-

nego z inicjatorów konferencji było jej organizowanie z odwołaniem do trady-

cji, w tym samym miejscu i tym samym terminie. W wybranym miejscu (Jura-

ta) znajdować miał się wyłącznie jeden obiekt (hotel) spełniający wymagane 

kryteria zamawiającego odnośnie liczby miejsc noclegowych i sal konferencyj-

nych. 

Kolejnym przykładem uzasadnienia wyboru prowadzenia postępowania 

w trybie niekonkurencyjnym było odwołanie się do możliwości wykonania 

usługi u jedynego wykonawcy, tj. znanego przewoźnika promowego na trasie 

Gdynia–Karlskrona–Gdynia. W obu powyższych przypadkach przesłankami 

zwrócenia się tylko do określonego usługodawcy w trybie zamówienia z wolnej 

ręki było odwołanie się do przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. 

Zidentyfikowane w trakcie badań liczby udzielonych zamówień w trybach 

niekonkurencyjnych w poszczególnych podokresach przedstawiały się następu-

jąco: w roku 2009 –1; tj. 3,7%, w roku 2010 –5, tj. 83,3%; natomiast w roku 

2011 (I–VIII) – 3, tj. 16,7% wszystkich udzielonych w danym roku zamówień. 

Bardzo niski wynik uzyskany w pierwszym z wyżej przywołanych podokresów 

skłania do głębszej analizy tego zjawiska. Odwołując się do niskiej średniej 

liczby ofert złożonych w postępowaniach rozstrzygniętych w roku 2009, do-

mniemywać można, iż także w tamtym okresie w wielu przypadkach stosowano 
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niekonkurencyjne tryby zamówień publicznych. Jednak brak ujawnienia infor-

macji na ten temat wynikać mógł z faktu, iż dopiero z dniem 22 grudnia 2009 

roku weszła w życie Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – 

Prawo zamówień publicznych
11

, która wprowadziła m.in. możliwość publikacji 

przez zamawiających tzw. ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości, dotyczące-

go zamiaru zawarcia umowy w trybach negocjacji bez ogłoszenia oraz zamó-

wienia z wolnej ręki (art. 62 ust. 2, art. 66 ust. 2 PZP)
12

. 

Tabela 1 

Miejsca organizacji konferencji przez nabywców z sektora publicznego w latach 

2009-2011 na terenie woj. pomorskiego 

Lp. Miejsce organizacji konferencji 

Liczba  

zorganizowanych 

konferencji 

Odsetek w łącznej 

liczbie zorganizo-

wanych konferencji 

(%) n=51 

1. Gdańsk 15 29,4 

2. Jurata 5 9,8 

3. Sopot 4 7,8 

4. Ustka 4 7,8 

5. Słupsk 2 3,9 

6. Krynica Morska 2 3,9 

7. Władysławowo 2 3,9 

8. Rumia 1 2,0 

Źródło: badania własne. 

W następnej kolejności zidentyfikowano miejsca organizacji konferencji 

w wyniku udzielonych zamówień publicznych. W tabeli 1 zestawione zostały 

miejsca (miejscowości), w których zorganizowane zostały konferencje wraz 

z ich liczbą. Z analizy materiału badawczego wynika, iż spośród 51 udzielonych 

zamówień 35 (tj. 68,6%) zostało zrealizowanych na terenie województwa po-

morskiego, z tego 19 (70,4%) w roku 2009, cztery (66,7%) w roku 2010 i 12 

(66,7%) w ciągu ośmiu miesięcy roku 2011. Pozostałe 31,4% wszystkich udzie-

lonych zamówień dotyczyło konferencji organizowanych poza obszarem woje-

                                                      
11 DzU nr 206, poz. 1591. 

12 Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6 Grudzień 2009 r.; www.lex.pl. 
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wództwa pomorskiego, zarówno w Polsce, jak również za granicą. Warto pod-

kreślić, iż pięć konferencji (tj. 9,8%) zostało zorganizowanych na promie pod-

czas rejsów do Szwecji. 

Dalsza analiza treści materiałów źródłowych pozwoliła zidentyfikować ro-

dzaje obiektów zestawione w tabeli 2, w których zdecydowano się zorganizo-

wać konferencje.  

Tabela 2 

Rodzaje obiektów wybranych do organizacji konferencji przez nabywców z sektora 

publicznego w latach 2009–2011 na terenie woj. pomorskiego 

Lp. 
Miejsce (obiekt) organizacji  

konferencji 

Liczba zorganizowa-

nych konferencji 

Odsetek w łącznej 

liczbie zorganizo-

wanych konferencji 

(%) n=35 

1. Hotele 22 62,9 

2. 
Ośrodki szkoleniowo- wypoczynko-

we 
6 17,1 

3. Obiekty akademickie 3 8,6 

4. Inne obiekty 4 11,4 

Źródło: badania własne. 

Najczęściej konferencje w województwie pomorskim organizowane były 

w hotelach (22), następnie w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (6), 

obiektach akademickich (3) i innych miejscach (4) (np. Polska Filharmonia 

Bałtycka, Dwór Artusa). 

Zaprezentowane powyżej rezultaty przeprowadzonych badań i ich analiza 

stanowiły podstawę wnioskowania odnośnie charakterystyki popytu na usługi 

związane z organizacją konferencji, których nabywcami były podmioty z sekto-

ra publicznego. 

Uwagi końcowe 

Podstawowym i przyjętym na potrzeby niniejszego opracowania mierni-

kiem zrealizowanego popytu na usługi obejmujące w szczególności usługi hote-

lowe, gastronomiczne, wynajem sal konferencyjnych i obsługę konferencji były 

ceny wybranych ofert – jako potencjalna podstawa wydatków poniesionych 
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przez nabywców w związku z udzieleniem przedmiotowych zamówień publicz-

nych. Ponadto charakterystykę analizowanego popytu dopełniała jego prze-

strzenna realizacja. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że organizatorzy konferencji przy-

kładają większą wagę do lokalizacji (destynacji jej położenia, otoczenia, do-

stępności) niż do innych kryteriów wyboru miejsca spotkania, oczywiście 

w sytuacji, gdy oferuje ona odpowiedni zakres usług i adekwatną infrastrukturę. 

Destynacja powinna zatem oferować między innymi odpowiednie obiekty na 

potrzeby spotkań oraz zakwaterowanie (w obiekcie konferencyjnym lub w oko-

licy), atrakcje umożliwiające realizację społecznych programów pozasesyjnych, 

dostępność dla potencjalnego rynku, wydajne systemy transportu, a także od-

powiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony delegatów. Wszystkie te warunki 

powinny być zapewnione za cenę, która będzie postrzegana pozytywnie w kon-

tekście value for money
13

. Większość konferencji, co potwierdziły także badania 

przeprowadzone przez autorów niniejszego opracowania, odbywa się na terenie 

dużych aglomeracji miejskich lub w miejscowościach nadmorskich. 

Czasami, jak twierdzą J. Swarbrooke, S. Horner
14

, organizatorzy nie mają 

lub nie pozostawiają sobie dużego wyboru, jeśli chodzi o termin lub miejsce 

organizacji konferencji. Wynikać może to z tradycji poprzednio organizowa-

nych spotkań lub być podyktowane przedmiotem konferencji bądź też specyfiką 

lokalizacji jej organizatora. Rzeczywiście w niektórych z badanych przypadków 

popyt na usługi związane z organizacją konferencji miał charakter restytucyjny, 

ponieważ nabywcy zwracali się ponownie do wybieranych już wcześniej wyko-

nawców. 

Wnioski natury ogólnej, jakie nasuwają się na podstawie analizy materiału 

badawczego obejmującego zakresem przedmiotowym usługi związane z orga-

nizacją i obsługą konferencji, przestrzennym – województwo pomorskie i cza-

sowym – lata 2009–2011 (miesiące I-VIII 2011), są następujące: 

– łączna wartość określona na podstawie cen wybranych ofert dla 51 

udzielonych zamówień wyniosła 3 296 048,54 zł, przy średniej wartości 

równej 64 628,40zł, przy czym najniższa zidentyfikowana wartość rów-

na była 2 102,80 zł, a najwyższa – 500 000 zł; 

                                                      
13 J. Swarbrooke, S. Horner, Business Travel and Tourism…, s. 62, 63, 170. 

14 Tamże, s. 165–167. 
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– we wszystkich przypadkach dotyczących udzielonych zamówień najniż-

sza zaoferowana cena była zarazem ceną wybranej oferty; 

– w badanych postępowaniach złożono łącznie 98 ofert, co daje średnią 

1,9 oferty na zamówienie publiczne, stąd też można stwierdzić, iż 

udzielenie zamówienia odbywało się najczęściej w warunkach małej 

konkurencji. Jednak należy odnotować, że na przestrzeni badanego 

okresu zwiększała się konkurencyjność postępowań, na co wskazuje 

wzrost średniej liczby oferentów (z 1,07 w roku 2009 do 3,33 w roku 

2011); 

– popyt na usługi konferencyjne został w większości zrealizowany na te-

renie woj. pomorskiego, czyli w regionie jego inicjatorów. Spośród 51 

udzielonych zamówień 35 (tj. 68,6%) zostało zrealizowanych na terenie 

województwa pomorskiego; 

– konferencje organizowane były najczęściej w hotelach położonych 

w Gdańsku oraz innych znanych nadmorskich kurortach. 

Podmioty sfery finansów publicznych, chociaż funkcjonują przeważnie 

w ramach ściśle określonych i mało elastycznych budżetów, postrzegane są 

niejednokrotnie jako relatywnie stabilni płatnicy. W tym aspekcie można upa-

trywać stałego lub nawet rosnącego zainteresowania przedsiębiorstw prywat-

nych odpowiedzią na popyt, którego inicjatorami są podmioty z sektora pu-

blicznego. 

CHARACTERISTICS OF THE PUBLIC SECTOR DEMAND FOR 

CONFERENCE SERVICES IN POMERANIA PROVINCE 

Summary 

This paper examines the scale and characteristics of the public sector demand for 

conference services in Pomerania Province, during the period from 2009 to 2011. The 

demand was assessed using content analysis of notices about awarding of contracts 

including their value and places of running conferences. Qualitative and quantitative 

data are interpreted, and the findings suggest that most conferences took place in 

Gdansk and regional coastal resorts, so in the same region where initiators of demand 

came from, and in hotel facilities. 

Translated by Dariusz Kuczyński 
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MEGA-EVENTY SPORTOWE JAKO CZYNNIK 

KREOWANIA POPYTU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

Megawydarzenia są dziś prawdziwym fenomenem – zarówno kulturowym, 

jak i gospodarczym. Główne obszary, w których organizowane są największe 

światowe imprezy to kultura oraz sport. Ten drugi, umożliwiając rywalizację 

narodów pomiędzy sobą, posiada szczególne zdolności wzbudzania silnych 

emocji o globalnej skali, jedynych możliwych do osiągnięcia w warunkach 

pokoju. Zaspokojenie tych emocjonalnych potrzeb oznacza z jednej strony 

wielki wysiłek organizacyjny i finansowy gospodarzy wydarzenia, z drugiej zaś 

– stwarza szansę uzyskania wymiernych i niewymiernych korzyści, głównie 

z tytułu zwiększonego popytu na określone dobra i usługi oraz zainteresowania 

międzynarodowych mediów.  

Celem artykułu jest przedstawienie mega-eventów sportowych jako czyn-

nika kreowania popytu turystycznego. Współczesne uwarunkowania rozwoju 

sportu i turystyki, a także różnorodne relacje pomiędzy organizacją wielkich 

wydarzeń sportowych takich, jak: igrzyska olimpijskie, światowe i europejskie 

mistrzostwa sportowe, międzynarodowe zawody i turnieje sportowe, a popytem 

turystycznym skłaniają do podjęcia rozważań w dwóch obszarach: mega-eventy 

sportowe jako produkt a popyt turystyczny oraz mega-eventy sportowe jako 
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instrument komunikacji marketingowej. Bezpośrednią przesłankę rozważań 

podjętych w artykule stanowi wybór Poznania jak miasta goszczącego roz-

grywki UEFA EURO 2012 i rozpoznanie potencjalnego popytu na usługi hote-

larskie związanego z tym megawydarzeniem sportowym. 

1. Rodzaje i charakterystyka mega-eventów 

H. Rück określa eventy (z ang. events) jako zorganizowane, celowe, ogra-

niczone czasowo różnego rodzaju wydarzenia, w których bierze udział grupa 

ludzi w miejscu jego odbywania lub dzięki transmisji w mediach
1
. Pierwotne 

rozumienie słowa event obejmuje szczególne (wyjątkowe, spektakularne, nieza-

pomniane) wydarzenie. H. Rück wyróżnia wydarzenia niekomercyje i komer-

cyjne. Wśród komercyjnych wymienia trzy grupy:  

1) wydarzenie jako produkt oferowany z reguły za opłatą (opłata wstępu, bi-

let), np.: wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne, imprezy targowe;  

2)  wydarzenie jako instrument marketingowy służący do aktywizacji sprze-

daży innych produktów. Wydarzenia tego typu są imprezami własnymi 

podmiotów podaży, które wykorzystują je, aby osiągnąć cele marketingo-

we, w tym szczególnie cele komunikacji marketingowej (motywacyjne, in-

formacyjne, promocja sprzedaży, sponsoring, imprezy targowe);  

3)  wydarzenie jako instrument upowszechniania wiedzy (seminaria, konfe-

rencje, wystawy itp.). 

W turystyce mega-eventom przypisywane jest szczególne znaczenie, 

zwłaszcza z ekonomicznego punktu widzenia. Związane jest to z ich popyto-

twórczym charakterem (kreowanie popytu na dobra i usługi w miejscu organi-

zacji wydarzenia) oraz istotną rolą w marketingu miejsca recepcji turystycznej. 

Wydarzenia bardzo często stanowią dla turystów istotny motyw podróży i waż-

ne kryterium wyboru jej celu. Odnosi się to zarówno do podróży podejmowa-

nych w czasie wolnym (np. festiwale, koncerty, zawody sportowe), jak i podró-

ży służbowych, dla podjęcia których motywację stanowi chęć udziału w kon-

gresie, konferencji czy obradach. Udział podmiotów podaży turystycznej 

w obsłudze ruchu turystycznego umotywowanego wydarzeniami jest ważnym 

źródłem ich dochodów, służy on także rozwojowi innowacyjności. Wydarzenia 

                                                      
1
 Gabler Wirtschaftslexsikon, www.wirtschaftslexikon.gabler.de, 25.10.2011. 
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stanowią skuteczny instrument promocji turystycznej, kreowania wizerunku 

i marki produktu miejsca recepcji turystycznej, są także coraz częściej wyko-

rzystywanym narzędziem wyróżniania się na tle konkurencji
2
. 

Według przedstawionej przez W. Freyera i S. Großa klasyfikacji wydarzeń 

ze względu na przesłanki (okazje) ich organizacji, wydarzenia sportowe obej-

mują: olimpiady, mistrzostwa, zawody i turnieje, w tym okazjonalne wydarze-

nia sportowe i regularne współzawodnictwo na punkty, imprezy sportowe czasu 

wolnego, takie jak: biegi amatorskie, akcje propagujące ruch czy święta sportu 

(tabela 1). F.R. Esch definiuje mega-event jako niezwykłe, oddziałujące na wie-

le zmysłów wydarzenie w czasie rzeczywistym, które jest adresowane do glo-

balnego rynku, jak również do globalnych mediów, by służyć jako platforma 

ogólnoświatowej komunikacji
3
. Mega-events definiowane są także jako krótko-

terminowe wydarzenia o zmiennym czasie trwania (H.H. Hiller
4
) oraz jako 

krótkoterminowe wydarzenia z długoterminowymi konsekwencjami dla miejsc, 

w których się odbywają (M. Richie
5
). 

Pomimo że mega-eventy sportowe nie są nowym zjawiskiem, ich współ-

czesnego znaczenia upatruje się w dwóch aspektach: we wzroście zaintereso-

wania tymi wydarzeniami w ogóle i mega-eventami sportowymi w szczególno-

ści oraz w możliwości ich wykorzystania w stymulowaniu lokalnej gospodarki 

na konkurencyjnym rynku miast i globalnego kapitału. Strategię mega-eventu 

definiuje się jako rywalizację w zakresie wysoko uprofilowanych wydarzeń, 

które mogą służyć jako bodziec i jako uzasadnienie dla lokalnego rozwoju
6
.  

                                                      
2
 Por. H. Rück, Bedeutung für die Tourismuswirtschfaft, Gabler Wirtschaftslexsikon, op. 

cit. 

3
 Gabler Wirtschaftslexsikon…  

4
 H H. Hiller, Mega-events and urban social transformation, w: The impact of mega events, 

red. C. Perrson, T. Andersen and B. Salberg, vol.1, nr 1, Midsweden University, Ostersund 1998, 

cyt. za: Mega Sports Events – Can we, will we, should we go for such events in Copenhagen?, 

TCM Working Paper No. 5, November 2006, Center for Tourism and Culture Management, 
www.openarchive.cbs.dk, 5.11.2011. 

5
 B.S.R., Richie, Tuning 16 days into 16 years through Olimpic Legacy, „Event Manage-

ment” 2001, nr 6, cyt.za: Mega Sports Events… 

6
 Tamże. 
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Tabela 1 

Przesłanki organizacji wydarzeń według W. Freyera i S. Großa 

Mega-Events (wielkie wydarzenia) 

Medium-Events (średnie wydarzenia) 

Micro-Events (małe wydarzenia) 

Wydarzenia 

kulturalne 

Wydarzenia 

sportowe 

Wydarzenia 

gospodarcze 

Wydarzenia spo-

łeczno- 

-polityczne 

Wydarzenia 

przyrodnicze 

Muzyczne 

Teatralne 

Religijne 

Artystyczne:  

- malarstwo 

- happeningi 

Naukowe 

Związane 

z tradycją 

i zwyczajami 

Techniczne 

Medialne 

 

Olimpiady 

Mistrzostawa 

Zawody i turnie-

je: 

- okazjonalne 

„top” wydarze-

nia, wydarzenia 

- regularne 

współzawodnic-

two na punkty, 

Sport w czasie 

wolnym: 

- biegi amator-

skie, 

- akcje propagu-

jące ruch 

- święta sportu 

Expo 

Targi 

Kongresy 

Sprzedaż  

produktów 

Prezentacje 

produktów 

Polityczne (zjazdy 

partii, wybory, 

spotkania na 

szczycie), 

Naukowe (kongre-

sy, obrady, wykła-

dy gościnne), 

Wizyty znanych 

osobistości (kró-

lowie, papież) 

Uroczystości 

otwarcia (budowy 

drogi, pierwsze 

rejsy, starty pro-

mów kosmicz-

nych) 

Tygodnie ochrony 

środowiska 

Wystawy ogrodni-

cze 

Parady, pochody 

Karnawał 

Zjawiska  

przyrodnicze: 

- zrównanie dnia 

z nocą, 

- kwitnienie 

flory, 

- powrót ptactwa 

(np. kormora-

nów) 

- żniwa, 

- zaćmienie 

słońca, 

- spędy bydła 

z alpejskich łąk 

- erupcje wulka-

nów 

- trzęsienie 

ziemi 

 

Źródło: na podstawie: W. Freyer, S. Gross, Tourismus und Sports-Events, Schriftenreihe 

Forschungsinstitut für Tourismus, FIT Verlag, Dresden 2002, www.sgross.hs-

harz.de, 25.10.2011. 

Efekty związane z organizowaniem (goszczeniem) mega-eventu są zazwy-

czaj postrzegane jako lukratywne, dlatego też zainteresowane kraje i miasta 

prowadzą aktywne działania dla pozyskania możliwości zorganizowania takiej 

imprezy. Czy rzeczywiście wpływ mega-eventów na kraje i miasta goszczące 

jest zawsze pozytywny i korzyści przewyższają poniesione nakłady? Odpo-

wiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i prosta, o czym świadczy szeroka 

dyskusja prowadzona zarówno przez praktyków, jak i na łamach literatury na-

ukowej. Z reguły analizy i oceny ex ante wskazują na przewagę korzyści, nato-
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miast analizy ex post nie zawsze to potwierdzają
7
. Wpływ mega wydarzeń spor-

towych na kraje i miasta goszczące można rozpatrywać w głównych sferach: 

ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej i politycznej (tabela 2).  

Tabela 2 

Efekty związane z organizacją mega-eventu sportowego  

Sfera ekonomiczna 

1 2 

Aspekty 

pozytywne 

- wpływy z tytułu wydatków turystów i odwiedzających jednodniowych przyjeż-

dżających w celu wzięcia udziału w wydarzeniu 

- wpływy z tytułu wydatków turystów i odwiedzających jednodniowych przyjeż-

dżających (przed, w trakcie i po) z uwagi na fakt przyznania danemu krajo-

wi/miastu organizacji wydarzenia sportowego 

- wpływy wynikające z rozwoju i podniesienia jakości infrastruktury (transpor-

towej, hotelowej, sportowej, handlowej, komunalnej itp.) 

- kreowanie nowych miejsc pracy 

- aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości 

 

                                                      
7
 Wpływ mega-eventów na gospodarkę analizowany jest m.in. przez takich autorów, jak: 

H. Preuss, V. Andreff, S. Szymanski, B. Humphreys, J. Crompton, B. Houlihan, V. Matheson, 

R. Baade, C. Gratton, S. Essex, B. Chalkley; szczególnie interesujące są wyniki badań H. Preussa 

służące oszacowaniu wpływu kilku ostatnich mega-eventów sportowych na gospodarki krajów 

goszczących (Austrii i Szwajcarii, Chin oraz RPA), por. H. Preuss, H. Siller, A. Zehrer, N. Schüt-

te, M. Stickdorn, Wirtschaftliche Wirkungen und Besucherzufriedenheit mit der UEFA EURO 

2008. Eine empirische Analyse für Österreich, Gabler Verlag, Wiesbaden 2010; H. Preuss, The 

Impact and Evaluation of Major Sporting Events, Routledge, Oxfordshire 2008; H. Preuss, 

C. Alfs, Signaling through the 2008 Beijing Olympics – Using Mega Sport Events to Change the 

Perception and Image of the Host, „European Sports Management Quarterly” 2011, nr 11(1), 

s. 55–71; H. Preuss, C. Alfs, "Rebranding" Südafrika?, w: Afrika am Ball: Fußball – Entwick-
lung, Integration und Identität, Konrad Adenauer Stiftung, Berlin 2010, s. 21–27. 
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1 2 

Aspekty 

negatywne 

- wysokie koszty inwestycji związanych z budową infrastruktury (sportowej, 

transportowej, hotelowej itp.) 

- wysokie koszty związane z obsługą mega-eventu (bezpieczeństwo, promocja) 

- przesunięcia środków finansowych z innych sfer gospodarki lokalnej i krajowej 

do obszarów zaangażowanych w organizację i obsługę wydarzenia 

- przeznaczanie środków publicznych na organizację mega-eventu 

- zadłużanie się miast goszczących wydarzenie 

- wzrost długu publicznego 

- wzrost podatków 

- wywoływanie zjawisk inflacyjnych 

- czasowe i nisko opłacane nowe miejsca pracy  

- problemy (koszty) z zagospodarowaniem obiektów po zakończeniu imprezy 

- tzw. crowding-out – rezygnacja z przyjazdu do kraju/miasta pewnej liczby 

turystów i odwiedzających jednodniowych z uwagi na odbywający się mega-

event8 

- kongestia i spowolnienie gospodarki w trakcie mega-eventu 

Sfera społeczna 

Aspekty 

pozytywne 

- korzyści psychologiczne wynikające z bycia gospodarzem prestiżowej imprezy 

- wzrost zainteresowania sportami widza 

- wzrost zainteresowania uprawianiem sportu 

- podniesienie jakości życia w mieście dzięki nowym inwestycjom, rewitalizacji 

i podniesieniu jakości przestrzeni miejskiej (sport, rekreacja, transport, kultura, 

restauracje itp.)  

- rozwój sektora woluntarystycznego 

- integracja społeczna 

- wzmacnianie poczucia więzi 

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności fizycznej, wobec przy-

jezdnych itp. 

Aspekty 

negatywne 

- wysiedlanie (przesiedlanie) mieszkańców z uwagi na budowę infrastruktury 

sportowej 

- zaniedbywanie, odsunięcie na dalszy plan spraw i problemów lokalnej społecz-

ności (np. takich, jak: bezdomność, bezrobocie, ochrona zdrowia, edukacja, 

wykluczenie społeczne) 

- patologie, przestępczość i inne negatywne zjawiska związane ze wzmożonym 

ruchem przyjazdowym do miasta 

- niezadowolenie społeczne z tytułu przeznaczania publicznych pieniędzy na 

organizację eventu 

- ograniczenie przestrzeni życiowej mieszkańców miasta przez nowe inwestycje 

- ograniczenie „wolności przestrzennej” mieszkańców – utrudnione poruszanie 

się po mieście w trakcie mega-eventu (zamknięte ulice, wyłączone z użytkowania 

strefy miasta) 

Sfera przyrodnicza 

Aspekty 

pozytywne 

- redukcja negatywnego wpływu na środowisko poprzez unowocześnianie infra-

struktury, środków transportu  

- zwracanie większej uwagi na sprawy środowiska w strategiach i programach 

 

                                                      
8
 Wywoływany przez mega-eventy sportowe tzw. efekt crowiding-out został po raz pierw-

szy opisany przez Baade‟a i Mathesona w publikacji The quest for the cup: assessing the econo-
mic impact of the World Cup, „Regional Studies“ 2004, Vol. 38, s. 343–354. 
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1 2 

Aspekty 

negatywne 

- szybka urbanizacja przestrzeni (nowe inwestycje sportowe, transportowe, han-

dlowe) 

- śmieci, hałas, zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby 

- niszczejące, niewykorzystywane obiekty i inne „pozostałości” po mega-

eventach 

Sfera polityczna 

Aspekty 

pozytywne 

- kreowanie pozytywnych stosunków międzynarodowych 

- demokratyzacja krajów o ustrojach niedemokratycznych 

- wzmacnianie władzy decydentów lokalnych 

Aspekty 

negatywne 

- korupcja 

- naciski/wpływ międzynarodowych organizacji sportowych na sprawy kra-

ju/miasta goszczącego 

- wpływ sponsorów, mediów na władze kraju/miasta goszczącego  

- nadużywanie władzy 

Sfera marketingowa 

Aspekty 

pozytywne 

- wzrost świadomości, rozpoznawalności kraju/miasta goszczącego 

- kreowanie pozytywnego wizerunku kraju/miasta goszczącego 

- kreowanie marki kraju/miasta 

- kreowanie popytu na inne dobra i usługi kraju/miasta (turystyka, handel, nieru-

chomości) 

Aspekty 

negatywne 

- rozbudzanie nadmiernego popytu na mega-event (brak biletów, niewystarczają-

ca podaż usług towarzyszących)  

- obniżenie jakości usług jako rezultat nadmiernego popytu 

Źródło: opracowanie własne. 

Do ekonomicznych uwarunkowań sprzyjających podejmowaniu podróży 

turystycznych w celach uczestnictwa w wielkich wydarzeniach sportowych 

należy zaliczyć rozwój technologiczny i organizacyjny sfery podaży usług, 

w tym m.in.: rozwój infrastruktury noclegowej w miejscu odbywania się wyda-

rzenia sportowego (ilościowy i jakościowy), rozwój tanich linii lotniczych 

i obniżanie kosztów podróży, organizację „udogodnień” uczestnictwa w wyda-

rzeniu (np. organizacja stref kibica), rozwój technologii informacyjnych i ła-

twość komunikacji rynkowej. Atrakcyjność megawydarzeń sportowych jako 

produktu turystycznego związana jest także ze wzrostową tendencją w popycie 

turystycznym, określaną jako konsumpcja przeżyć (tzw. 3 E) i ukonstytuowa-

nych cech megawydarzeń, do których zaliczyć można wymieniane przez 

H. Rücka: oddziaływanie na wiele zmysłów, specyficzną inscenizację, nieco-

dzienność, interaktywność
9
. Należy jednak podkreślić krótkoterminowość popy-

tu turystycznego związanego z uczestnictwem w samym wydarzeniu sporto-

                                                      
9
 Gabler Wirtschaftslexsikon, op. cit. 
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wym oraz fakt małego zainteresowania tego segmentu rynku poszerzonym pro-

duktem turystycznym miejsca recepcji turystycznej
10

. W tym kontekście ujaw-

nia się istotne znaczenie mega-eventów sportowych jako instrumentu komuni-

kacji marketingowej służącego nie tylko wzbudzeniu zainteresowania nim sa-

mym, ale także szerokiej promocji miejsca, w którym wydarzenie to jest orga-

nizowane. 

2. Mega-eventy sportowe jako instrument komunikacji marketingowej 

W literaturze przedmiotu relacje pomiędzy sportem a marketingiem uj-

mowane są w dwóch typach koncepcji, tj.: marketing przez sport oraz marke-

ting sportu
11

. Wyraźnie podkreślają to I. Rein i B. Shields, wskazując na trzy 

możliwości wykorzystania sportu jako platformy promocyjnej. Są to działania 

oparte na: promocji wydarzenia sportowego, promocji drużyny, promocji miej-

sca
12

. Marketing przez sport (marketing z zastosowaniem sportu) oznacza wy-

korzystywanie narzędzi marketingowych przez różne podmioty w komuniko-

waniu się z rynkiem, np. sport jako narzędzie promocji dóbr konsumpcyjnych, 

przemysłowych i usług. Szczególna skuteczność tego nośnika promocji wiąże 

się z niestandardowością komunikatu i oparciem go na emocjach, przy czym 

zauważyć należy, że im większa impreza sportowa i im większym cieszy się 

zainteresowaniem kibiców i mediów, tym większe ma znaczenie dla firm stosu-

jących marketing przez sport
13

. Marketing przez sport znajduje także zastoso-

wanie w działaniach promocyjnych podejmowanych przez władze krajowe, 

regionalne czy lokalne. Wykorzystanie mega-events sportowych w komunikacji 

marketingowej może służyć promocji, kreowaniu wizerunku i marki, pozycjo-

nowaniu lub repozycjonowaniu miejsca odbywania się wydarzenia i całego 

kraju w wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego, w tym także 

w obszarze turystyki.  

                                                      
10

 Mega Sports Events…, op. cit.  

11
 A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa, 2008, s. 26–27. 

12
 Za: M. Mickiewicz, Sport w dyplomacji publicznej, w: Sport w stosunkach międzynaro-

dowych, red. A. Polus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 159. 

13
Tamże, s. 26–29. 
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Komunikację marketingową poprzez imprezy sportowe charakteryzują na-

stępujące cechy: 

– publicity i prestiż towarzyszące ubieganiu się i przyznaniu organizacji 

wydarzenia sportowego (już samo zgłoszenie miasta jako kandydata do 

organizowania wielkiej imprezy sportowej stanowi dla samego miasta 

i kraju doskonałą promocję
14

); 

– globalny zasięg polityki komunikacji marketingowej wynikający z mię-

dzynarodowego wymiaru megawydarzenia sportowego i uniwersalności 

kulturowej sportu oraz rozwoju mediów
15

;  

– szeroki zakres czasowy i rozbudowane nośniki komunikacji marketin-

gowej mega-eventów sportowych (programy promocyjne wprowadzane 

są z dużym wyprzedzeniem, obejmują szeroki zakres działań B2B 

i B2C oraz nośników przekazu komunikacyjnego, m.in.: specjalne stro-

ny internetowe, media, oficjalne logo i gadżety promocyjne imprezy, 

projekty w ramach marketingu wewnętrznego, reklamę podczas mega-

wydzarzeń kulturalnych); 

– public relations towarzyszące megawydarzeniom sportowym (zaintere-

sowanie opinii publicznej wydarzeniami sportowymi, zawodnikami 

i drużynami sportowymi biorącymi w nich udział zwiększa rozpozna-

walność samego wydarzenia, jak i miejsca jego odbywania się, nawet 

w segmentach nie interesujących się na co dzień sportem). 

Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić szczególne znacze-

nie organizacji megawydarzeń sportowych w polityce komunikacji marketin-

gowej miejsca recepcji turystycznej. Wyróżniającą jej cechę stanowi bezpo-

średni i pośredni wymiar programów promocyjnych w odniesieniu do aktywi-

zacji popytu turystycznego. Przestrzenny charakter (miejsce odbywania się) 

megawydarzenia określa przekaz komunikacyjny dotyczący docelowego miej-

sca recepcji turystycznej, zarówno w odniesieniu do bieżącego (w czasie odby-

wania się wydarzenia), jak i aspekcie przyszłego popytu turystycznego. Ozna-

                                                      
14

 Tamże, s. 166. 

15
 Dowodem ogromnego zainteresowanie mega-eventami sportowymi jest liczba telewi-

dzów, np. piłkarskie Mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii w 2008 r. transmitowane były 

w ponad 200 krajach, a przeciętna widownia jednego meczu szacowana była na 150 mln osób; 

podczas French Open w 2006 r. skumulowaną widownię oceniono na 400 mln osób, Tour de 

France ogląda za pośrednictwem telewizji średnio 15 mln osób, ceremonię otwarcia Igrzysk 
Olimpijskich w Atenach obejrzało 1,4 mld widzów, por. P. Burzała, opcit., s. 76–78. 
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cza to, że promocja wydarzenia sportowego oraz informacje bezpośrednio doty-

czące rywalizacji sportowej, uzupełniane wizualizacją miejsca ich odbywania 

się, stanowią narzędzie pośredniej promocji miejsca recepcji turystycznej i od-

działywania na popyt turystyczny. Megawydarzenia sportowe mogą także zo-

stać wykorzystane jako okazja do bezpośredniej promocji turystyki w miejscu 

ich odbywania się. Pierwszoplanowa rola w programach promocyjnych przypi-

sana zostaje promocji turystyki w miejscu recepcji turystycznej, którą wspiera 

przekaz dotyczący wydarzenia sportowego
16

. 

3. Analiza popytu na usługi hotelarskie Poznania w kontekście UEFA 

EURO 2012 

Analiza popytu związanego z uczestnictwem w mega-eventach jest 

przedmiotem licznych badań służących opracowaniu najlepszej metodologii 

szacowania jego wielkości. Wiedza na temat spodziewanej liczby odwiedzają-

cych i ich potrzeb jest dla organizatorów niezbędna z uwagi na konieczność 

przygotowania odpowiedniej infrastruktury oraz właściwego rodzaju i liczby 

usług
17

.  

Klasyczna teoria popytu opiera się na założeniu, iż jest on wypadkową ce-

ny danego dobra czy usługi, cen dóbr i usług komplementarnych oraz substytu-

cyjnych, dochodów konsumenta, a także jego preferencji. Przyjmując te założe-

nia, należy uznać, iż popyt na mega-event sportowy zależeć będzie od ceny 

samego produktu (np. cena biletu wstępu na mecz), dochodów konsumenta oraz 

                                                      
16

 Przykładem wykorzystania megawydarzeń sportowych w komunikacji marketingowej 

w turystyce może być kampania promocyjna turystyki w Austrii, realizowana poprzez Mistrzo-

stwa Europy w Piłce Nożnej w 2008 r.; jej celem było zaprezentowanie Austrii na arenie między-

narodowej jako kraju nowoczesnego, otwartego i wielokulturowego. Strategia pozycjonowania 

ukierunkowana była na ukazanie Austrii jako pełnego uroku kraju urlopowego, por. UEFA EU-

RO 2008 Fussball Verbindet, Endbericht Koordination Bund zur UEFA EURO 2008 in Öster-
reich, http://www.bka.gv.at, 4.11.2005. 

17 Pierwsze badania na ten temat przedstawione zostały już w latach 70. XX wieku – naj-

pierw w USA (szacowanie popytu związanego z uczestnictwem w rozgrywkach baseballowych), 

a następnie w Wielkiej Brytanii (określenie popytu związanego z uczestnictwie w rozgrywkach 

angielskiej ligi piłki nożnej). Najwięcej publikacji poświęconych jest szacowaniu popytu związa-

nego z udziałem w mega-eventach dyscyplin zespołowych, w tym szczególnie piłki nożnej (mi-

strzostwa świata, mistrzostwa Europy), baseballu i rugby, a także popytu związanego z udziałem 

w igrzyskach olimpijskich, zwłaszcza letnich, por. V. Andreff, S. Szymanski, Handbook of the 
Economics of Sport, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham UK 2006, s. 1–4.  
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od cen dóbr i usług towarzyszących, w tym cen usług hotelarskich w miejscu 

docelowym, a także cen usług transportowych (kosztów transportu), które są na 

ogół tym większe, im dalej znajduje się miejsce zamieszkania turysty – kibica 

(bilety lotnicze, kolejowe, autokarowe, cena paliwa). Niezwykle istotne znacze-

nie w szacowaniu popytu na mega-eventy sportowe ma pewien trudnomierzalny 

czynnik, jakim jest zainteresowanie (pasjonowanie się) daną dyscypliną sportu 

i/lub drużyną czy zawodnikiem. Pasja ta powoduje, że w wielu przypadkach 

konsument – fan jest do tego stopnia zdeterminowany chęcią wzięcia udziału 

w danym wydarzeniu sportowym, że mało istotny jest dla niego poziom cen czy 

niskie dochody własne, albowiem przede wszystkim liczy się możliwość kibi-

cowania ulubionej drużynie bądź to na stadionie, bądź to w jego pobliżu. Do-

świadczenia organizatorów wielu mega-eventów (m.in. igrzysk olimpijskich 

w Los Angeles, Barcelonie, Atlancie czy Sydney) świadczą o tym, że konsu-

ment ten w bardzo niewielkim stopniu jest zainteresowany pozostałą ofertą, np. 

turystyczną czy kulturalną odwiedzanego kraju lub miasta
18

.  

Dla potrzeb prognozowania popytu wykorzystać można zarówno metody 

ilościowe, jak i jakościowe. Metody ilościowe oparte są na formalnym modelu 

prognostycznym zbudowanym na podstawie danych dotyczących zmiennej 

prognozowanej (objaśnianej) oraz zmiennych objaśniających w przeszłości. 

Metody jakościowe oparte są przede wszystkim na technikach myślowych wy-

korzystujących wiedzę ekspertów.  

Oszacowanie popytu na usługi noclegowe podczas Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Poznaniu przeprowadzone zostało za 

pomocą metody prognozowania jakościowego, opartego na wykorzystaniu wie-

dzy ekspertów oraz danych historycznych na temat mega-eventów organizowa-

nych w poprzednich latach (benchmarking) (rysunek 1)
19

.  

Metoda ta wymagała przeprowadzenia analizy danych ilościowych i jako-

ściowych, charakteryzujących przebieg i efekty imprez o podobnym charakterze 

                                                      
18

 H. Preuss, Aspects of Olympic Games Tourism, www.sete.gr, 20.10.2011; J.G. Owen, Es-

timating the Cost and Benefit of Hosting Olympic Games: What Can Beijing Expect from Its 2008 

Games?, w: „The Industrial Geographer” 2005, Volume 3, Issue 1; S.P. French, M.E. Disher, 

Atlanta and the Olympics: A One-Year Retrospective, „Journal of the American Planning Asso-
ciation” 1997, nr 63, s. 379–392. 

19 S. Bosiacki, J. Śniadek, B. Hołderna-Mielcarek, K. Majchrzak, Analiza zasadności reali-

zacji na terenie miasta Poznania obiektu typu Fan Camp w trakcie trwania Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, raport na zlecenie Miasta Poznania, Poznań 2011, materiał 
niepublikowany. 
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i warunkach. Za imprezy takie uznano Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 

w Niemczech w 2006 roku oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Austrii 

i Szwajcarii w 2008 roku. W mniejszym stopniu wykorzystano informacje na 

temat wcześniejszych mega-eventów piłki nożnej (np. ME w Portugalii w 2004 

r. czy w Belgii i Holandii w roku 2000), jak również ostatnich MŚ w RPA 

(z uwagi na nieporównywalny czynnik lokalizacji). Szczególną uwagę zwróco-

no na wskaźniki obrazujące wielkość i strukturę popytu na wyżej wymienione 

wydarzenia, wykorzystanie miejsc noclegowych w krajach i miastach goszczą-

cych (tzw. host cities), frekwencję w strefach kibica, poziom wydatków na do-

bra i usługi turystyczne i towarzyszące. Wskaźniki te w połączeniu z informa-

cjami o narodowości kibiców pozwoliły na określenie poziomu jednej z nie-

zwykle istotnych, a jednocześnie bardzo trudnych do zmierzenia determinant 

popytu na piłkarskie mega-eventy, jaką jest ujawniana przez dany naród „pasja 

futbolu”
20

. Dla potrzeb prognozowania wykorzystano również dane ilościowe 

i jakościowe charakteryzujące popyt na usługi turystyczne w Polsce i w Pozna-

niu, zwłaszcza dane Instytutu Turystyki w Warszawie, jak i własne badania 

ruchu turystycznego w Poznaniu
21

. Posłużono się również informacjami doty-

czącymi podaży oraz cen usług turystycznych w Poznaniu oraz materiałami 

organizatorów UEFA EURO 2012.  

Zebrane dane oraz przeprowadzone analizy pozwoliły ustalić, że: 

– z bazy noclegowej korzysta większy odsetek osób posiadających bilety 

na mecze aniżeli osób bez biletów, odsetek osób korzystających z noc-

legów waha się w zależności od narodowości i miejsca rozgrywania 

meczu; 

– większość kibiców z biletami nocuje w bazie noclegowej o wyższym 

standardzie, natomiast większość kibiców bez biletów poszukuje nocle-

gu w taniej bazie noclegowej;  

– więcej osób korzysta z noclegów w miastach, w których odbywały się 

mecze fazy pucharowej; 

                                                      
20 „Pasja futbolu” definiowana jest przez autorki pracy jako wysoka skłonność danego na-

rodu do podróżowania za swoją reprezentacją narodową lub zespołem klubowym, „pasję futbolu” 
charakteryzuje relatywnie niska elastyczność cenowa i dochodowa. 

21 Por. S. Bosiacki, J. Śniadek, B. Hołderna-Mielcarek, K. Majchrzak, Strategia rozwoju 

rynku turystycznego Poznania do 2030 roku, seria: Monografie AWF w Poznaniu nr 409, Wy-
dawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2011. 
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– więcej osób korzysta z noclegów w miastach najbardziej atrakcyjnych 

pod względem turystycznym; 

– z noclegów korzystają najczęściej kibice z krajów zamożnych oraz za-

możnych i odległych, (ale np. z noclegów w Austrii podczas UEFA 

EURO 2008 skorzystał znaczny odsetek Polaków i Chorwatów, pomi-

mo niższej siły nabywczej mieszkańców tych krajów); 

– istnieje tzw. efekt wyparcia crowding-out polegający na rezygnacji 

z przyjazdów turystów niezainteresowanych mega-eventem sportowym; 

– baza noclegowa miast – gospodarzy mega-eventów piłkarskich nawet 

w tzw. dni meczowe nie była wykorzystana na poziomie powyżej 90%;  

– według prognoz Instytutu Turystyki w roku 2012 do Polski przyjedzie 

około 20,2mln turystów zagranicznych, na wzrost ten, poza ogólnym 

rosnącym trendem w turystyce przyjazdowej, niewątpliwie duży wpływ 

będą miały Mistrzostwa Europu w Piłce Nożnej
22

;  

– według prognoz opartych na wynikach badań zespołu AWF w Pozna-

niu, w 2012 roku Poznań odwiedzi łącznie od 1,96 do 2,43 mln tury-

stów krajowych i zagranicznych, z rejestrowanej bazy noclegowej 

w Poznaniu korzystać będzie 314 tysięcy turystów krajowych oraz 160 

tysięcy turystów zagranicznych – tym dwóm segmentom turystów 

udzielonych zostanie w tymże roku odpowiednio: 430 tysięcy i 352 ty-

siące noclegów
23

;  

– zgodnie z decyzją UEFA w stolicy Wielkopolski odbędą się mecze dru-

żyn z grupy C, Poznań nie będzie gościł meczów reprezentacji Polski 

ani Ukrainy
24

; 

– według danych GUS liczba miejsc noclegowych ogółem w granicach 

administracyjnych miasta Poznania wynosi 8007, w Poznaniu i powie-

cie poznańskim 13413 miejsc, a w całej Wielkopolsce 38448 miejsc; 

według zestawienia Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji 

                                                      
22

 K. Bartoszewicz, W. Łopaciński, Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjaz-

dów do Polski w latach 2006–2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku, 

Instytut Turystyki, Warszawa 2007. 

23 por. S. Bosiacki, J. Śniadek, B. Hołderna-Mielcarek, K. Majchrzak, Strategia rozwoju... 

24 W momencie prac nad niniejszym tekstem wiadomym jest, że w Poznaniu odbędą się 

trzy mecze fazy grupowej, w których zagrają drużyny grupy C, tj. C2, C3 i C4; mecze odbędą się 

w dniach 10 czerwca (C3 i C4), 14 czerwca (C2 i C4) i 18 czerwca (C2 i C3) 2012 roku. Losowa-

nie grup turnieju finałowego i tym samym ustalenie, które konkretnie reprezentacje zagrają 
w Poznaniu, odbędzie się w dniu 2 grudnia 2011 r. w Kijowie. 
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Urzędu Miasta Poznania, w Poznaniu i okolicach (do 100km) udostęp-

nionych może być łącznie 65630 miejsc, w tym 13 303 w hotelach ska-

tegoryzowanych, 7 343 w pozostałych obiektach turystycznych (bez 

agroturystyki), 4 121 w kwaterach agroturystycznych i 36 436 w aka-

demikach. 

 

Rys. 1. Schemat prognozowania wielkości popytu na usługi towarzyszące miasta  

Poznania podczas UEFA EURO 2012 

Źródło: opracowanie własne. 
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jów, których drużyny biorą udział w eliminacjach do UEFA EURO 2012
25

. 

Podstawowym kryterium segmentacji była tzw. ogólna mobilność kibica oparta 

na trzech podstawowych cechach: „pasji futbolu”, wielkości kraju (liczba 

mieszkańców) oraz sile nabywczej mieszkańców. Wymienione kryteria pozwo-

liły wyróżnić pięć segmentów kibiców piłkarskich zainteresowanych udziałem 

w EURO 2012 w Poznaniu (tabela 3). 

Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano prognozę mówiącą 

o tym, że w każdy dzień meczowy noclegami w Poznaniu zainteresowanych 

może być około 40–60% kibiców posiadających bilety oraz około 20–50% ki-

biców bez biletów (w zależności od kraju, którego reprezentacja będzie grała na 

Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej). Oznacza to, że w Poznaniu oraz oko-

licy (dojazd do 50 km) można spodziewać się zapotrzebowania na około: 15-25 

tys. miejsc noclegowych dla kibiców z biletami oraz 8–43 tys. miejsc noclego-

wych dla kibiców bez biletów. Tym samym należy przyjąć, że szacowany łącz-

ny popyt na miejsca noclegowe w mieście i okolicach może wynieść od 23–68 

tys. miejsc na dobę. 

Podkreślić należy, że wielkość popytu na miejsca noclegowe silnie uzależ-

niona będzie od narodowości drużyn rozgrywających mecz w danym dniu, tak 

więc: najmniejszego popytu na noclegi należy się spodziewać podczas meczów 

rozgrywanych przez reprezentacje krajów z segmentu D, większego popytu 

w przypadku meczów rozgrywanych przez reprezentacje krajów z segmentów 

B i C, największego popytu w przypadku meczów rozgrywanych przez repre-

zentacje krajów z segmentu A.  

 

 

 

                                                      
25 Dla potrzeb przeprowadzanej w marcu 2011 roku prognozy popytu na usługi hotelarskie 

miasta Poznania zredukowano liczbę potencjalnych uczestników rozgrywek UEFA EURO 2012 

z 51 do 29 krajów, poprzez uznanie, iż niektóre z reprezentacji nie mają szans na udział w nich 

(w oparciu o uzyskane do marca 2011 roku wyniki meczów oraz dane historyczne); w segmenta-

cji nie uwzględniono również reprezentacji Ukrainy, która będzie rozgrywać mecze w swoim 
kraju. 
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Tabela 3 

Segmentacja potencjalnych kibiców UEFA EURO 2012 w Poznaniu 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę wielkość ogólnodostępnej bazy noclegowej w Poznaniu 

i okolicach oraz oszacowany popyt na usługi noclegowe podczas UEFA EURO 

2012, można uznać, że:  

1) jeżeli uruchomione zostaną wszystkie potencjalne miejsca noclegowe (za-

równo w obiektach hotelarskich, jak i akademikach, kwaterach agrotury-

stycznych itp. w Poznaniu i w odległości do 100 km), to ich liczba powin-

na zaspokoić popyt na noclegi podczas EURO 2012 w Poznaniu; 

Segment Cechy Kraje 

A kibice o bardzo dużej ogólnej mobilności i znacznym poten-

cjale nabywczym charakteryzujący się silną „pasją futbolu” 

(chętnie podróżujący za własną reprezentacją), licznie korzy-

stający z usług noclegowych, gastronomicznych oraz pozo-

stałej oferty organizatorów. Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi 

oraz Szwedzi są także narodami o wysokim poziomie aktyw-

ności turystycznej, co oznacza, iż przedstawiciele tych kra-

jów w ogóle chętnie podejmują podróże turystyczne 

Niemcy, Hiszpa-

nia, Wielka Bryta-

nia, Włochy, 

Szwecja, Francja, 

Holandia 

 

B kibice o dużej ogólnej mobilności i znacznym potencjale 

nabywczym, o silnej „pasji futbolu”, ale jako grupa mniej 

liczni (w porównaniu z kibicami z krajów z segmentu A) 

z uwagi na ich mniejszą ogólną liczebność (mniejsze kraje), 

bardzo chętnie korzystający z usług noclegowych, gastrono-

micznych oraz innych usług towarzyszących  

Austria, Szwajca-

ria, Belgia, Irlan-

dia, Szkocja, Da-

nia, Norwegia 

 

C kibice o dużej ogólnej mobilności i o mniejszym potencjale 

nabywczym, o silnej „pasji futbolu”, ale z racji słabszej siły 

nabywczej mniej licznie korzystający z usług noclegowych, 

gastronomicznych itp. 

Chorwacja, Cze-

chy, Słowacja, 

Rosja, Turcja, 

Grecja 

D kibice o mniejszej ogólnej mobilności i mniejszym potencjale 

nabywczym, pochodzący z mniejszych krajów i/lub dysponu-

jący mniejszą siłą nabywczą 

 

Litwa, Łotwa, 

Serbia, Węgry, 

Słowenia, Czarno-

góra, Bułgaria, 

Rumunia 

E polscy kibice stanowić będą specyficzny segment podczas 

EURO 2012. Jest to grupa kibiców wyjątkowo zainteresowa-

nych udziałem w EURO 2012 (88% z 12 mln zgłoszeń do 

losowania biletów). W Poznaniu nie odbędą się mecze repre-

zentacji Polski, założyć jednak można, iż polscy kibice będą 

bardzo zainteresowani korzystaniem ze stref kibica, nato-

miast w małym stopniu noclegami (zwłaszcza kibice bez 

biletów) 

Polska 
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2) jeżeli nie zostaną udostępnione wszystkie potencjalne miejsca noclegowe 

(np. bez akademików), to możliwe będzie zaspokojenie popytu na noclegi 

tylko w wariancie minimalnym; 

3) biorąc pod uwagę wyłącznie wielkość turystycznej bazy noclegowej Po-

znania i okolic (bez akademików, odległość do ok. 50 km), to jej wielkość 

jest niewystarczająca do zaspokojenia oszacowanego popytu nawet w wa-

riancie minimalnym; 

4) uznać jednak należy, że znaczny popyt na usługi noclegowe w Poznaniu 

i okolicach obserwowany będzie jedynie w dni meczowe, natomiast 

w okresie poza meczami będzie on niewielki i w zupełności zaspokoi go 

istniejąca baza noclegowa. Ewentualna rozbudowa tej bazy (np. w formie 

tzw. Fan Campu) będzie mieć jedynie znaczenie „wizerunkowe”.  

Uwagi końcowe 

Wieloaspektowość i złożoność problematyki związanej z organizacją me-

ga-eventów sportowych sprawia, iż jest ona coraz częściej obecna w literaturze 

naukowej, ale jednocześnie metody prognozowania, a następnie ewaluacji efek-

tów społeczno-ekonomicznych tych imprez są wciąż niedoskonałe. Oszacowa-

nie wielkości i struktury specyficznego, krótkotrwałego popytu na mega-eventy 

i związane z nimi dobra i usługi sportowo-turystyczne jest jednym z kluczo-

wych problemów stojących przed organizatorami danego wydarzenia, warunku-

je on bowiem zarówno wielkość poniesionych kosztów organizacyjnych, jak 

i spodziewanych wpływów (zysków). Niedoszacowanie popytu może przynieść 

skutek w postaci niezaspokojenia potrzeb części konsumentów i uszczerbek na 

wizerunku kraju i miasta goszczącego, z kolei jego przeszacowanie oznaczać 

może ogromne straty wynikające z niewykorzystania przygotowanej z myślą 

o turystach infrastruktury i niesprzedania znacznej ilości dóbr i usług. Przed-

stawiona przez autorki artykułu jakościowa metoda prognozowania popytu na 

usługi noclegowe w Poznaniu podczas rozgrywek UEFA EURO 2012 wydaje 

się być optymalną do zastosowania metodą typu ex ante. Należy podkreślić, że 

opracowywane na potrzeby organizatorów prognozy popytu winny być po za-

kończeniu eventu weryfikowane odpowiednimi metodami ex post, dzięki czemu 

możliwe będzie ich sukcesywne optymalizowanie, służące kolejnym gospoda-

rzom megawydarzeń. 
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SPORT MEGA-EVENTS AS THE FACTORS STIMULATING 

TOURIST DEMAND  

Summary 

Contemporary determinants of the development of sport and tourism and various 

relations between organisation of the biggest mega-events and tourist demand requires 

analysis at least in two fields: 1. mega-events as major component of tourist product and 

tremendous generator of tourist demand, 2. mega-events as an instrument of marketing 

communication. The aim of this paper is to present the sport mega-events as a factor of 

tourist demand. In the example of Poznań the authors present methods used by them to 

evaluate the demand for accommodation during UEFA EURO 2012. 

Translated by Joanna Śniadek 

 


