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WSTĘP 

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

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

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

nej 
Tom III Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki 

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

nych 
Tom IV Rynek turystyczny. Fundusze europejskie, zagadnienia regionalne 

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

Tom V  Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystyczne-
go 

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

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

Aleksander Panasiuk 
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BOŻENA KUCHMACZ 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
 

AKTYWIZACJA TURYSTYKI I REKREACJI WE WSCHODNIEJ 
CZĘŚCI BORÓW DOLNOŚLĄSKICH W RAMACH DZIAŁAŃ 

„LEADER” I PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  
NA LATA 2007–2013 

Wprowadzenie 

 Według Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa 
Kraina”1 Bory Dolnośląskie stanowią jeden z czterech głównych kompleksów 
ochrony przyrody i krajobrazu w województwie dolnośląskim oraz największy 
kompleks leśny w Europie Środkowej. Występują tu wszystkie główne formy 
ochrony z wyjątkiem parku narodowego. Bogate i różnorodne zasoby przyrod-
niczo-społeczno-kulturowe są jedyne w swoim rodzaju. Na terenie borów funk-
cjonuje Przemkowski Park Krajobrazowy, pięć rezerwatów przyrody, pięć ob-
szarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, cztery użytki ekologiczne, 
dwa obszary chronionego krajobrazu, kilkadziesiąt pomników przyrody (głów-
nie wiekowe dęby szypułkowe) oraz pomniki przyrody nieożywionej (głównie 
eratyki). Obiekty zabytkowe pokrywają nierównomiernie obszar borów – tam, 
gdzie znajdują się kompleksy leśne, jest ich mniej. Są to najczęściej średnio-
wieczne obiekty sakralne, gotyckie kościoły (w niektórych z nich znajdują się 

                                                 
1  Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”, Chocianów 2008. 
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cenne rzeźby i malarstwo), trzy pałace (w tym jeden będący ruiną), krzyże po-
kutne, zajazdy i okazałe wiejskie zagrody. Specyfikę obszaru stanowi „lud-
ność”2, która przybyła na Ziemie Odzyskane zaraz po zakończeniu II wojny 
światowej – w latach 1946–1947 – z różnych stron Polski i Europy w wyniku 
zawirowań historycznych lub w poszukiwaniu lepszego życia. Są to reemigran-
ci z byłej Jugosławii, repatrianci z Kresów Wschodnich, ludzie z Centralnej 
Polski, mniejszość narodowa ukraińska i mniejszość etniczna łemkowska prze-
siedlona w wyniku akcji „Wisła”3. Do specyficznego bogactwa kulturowego 
dołącza się bogactwo przyrody. Oba te czynniki stanowią podstawę do wytwa-
rzania lokalnych produktów: spożywczych, rzemieślniczych i rękodzieł. Sztan-
darowym produktem jest miód wrzosowy, któremu Unia Europejska w 2008 
roku przyznała znak „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Na liście produk-
tów tradycyjnych zostały zarejestrowane dwie potrawy łemkowskie: keselica  
– żur łemkowski i juha – kompot z suszonych owoców. No obszarze Borów 
Dolnośląskich dominują tradycyjne polskie dania, potrawy kresowe, potrawy 
bałkańskie. Wyroby rzemieślnicze wpisane do katalogu to: pisanki łemkowskie, 
ceramika artystyczna i ozdobna, świece z wosku pszczelego i woreczki zapa-
chowe. Oprócz rzemiosła kwitnie rękodzieło tradycyjne: hafty, koronki, stroiki, 
plastyka obrzędowa, amatorska twórczość ludowa, malarstwo i rzeźba. Na ob-
szarze wschodniej części borów znajduje się wiele szlaków rowerowych, pie-
szych, ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, historyczno-przyrodniczych  
i spacerowych. 

1. Opis zagadnienia 

 Na terenie wschodniej części Borów Dolnośląskich w 2004 roku zawiązała 
się Grupa Partnerska Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (GPPPK). Part-
nerstwo powstało na skutek oddolnej inicjatywy ze względu na potrzeby roz-
wiązywania konkretnych problemów. GPPPK to trójsektorowe porozumienie 

                                                 
2  B. Kuchmacz, Projekt Wigilia wielu kultur współfinansowany ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Nysa 2009. 

3  B. Kuchmacz, Wniosek pt. Wieczór Kultury Ukraińskiej o przyznanie dotacji ze środków 
publicznych w ramach realizacji zadania „Dialog Kulturowy” w formie wspierania wykonania 
zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2010. 
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pomiędzy przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 
pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Wszystkim partnerom zależy na 
tym, by poprzez ich działania wschodnia część Borów Dolnośląskich była ob-
szarem dobrze rozpoznawalnym, pełnym efektywnych działań, miejscem,  
w którym warto żyć. Grupa swoim działaniem objęła trzy gminy: dwie miejsko-
wiejskie – Przemków i Chocianów i jedną gminę wiejską – Gromadkę. Wspól-
nym celem partnerów był rozwój lokalny, dobro mieszkańców i przyrody oraz 
coraz częściej pojawiających się tu turystów. W roku 2005 grupa zmieniła na-
zwę na Grupa Partnerska „Wrzosowa Kraina” i na jej podbudowie w 2006 roku 
w ramach realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader + powstała 
Lokalna Grupa Działania Fundacja „Wrzosowa Kraina”, która z powodzeniem 
realizowała II Schemat Pilotażowego Programu Leader +. W roku 2008 odbyło 
się pierwsze spotkanie przedstawicieli fundacji, partnerów LGD oraz lokalnych 
władz samorządowych poświęcone potrzebie opracowania lokalnej strategii 
rozwoju, która jest punktem wyjściowym do prowadzenia działań w nowym 
okresie programowania na lata 2009–2015. Wspólną decyzją zebranych zmie-
niono status organizacji z fundacji na stowarzyszenie i rozszerzono jej obszar 
działania o sąsiednie gminy wiejskie: Chojnów, Bolesławiec, Lubin. Działania 
LGD według Lokalnej Strategii Rozwoju wschodniej części Borów Dolnoślą-
skich w latach 2009–2015 są obiecujące. Obszar LGD – poza wybranymi miej-
scami – nie posiada znaczących tradycji turystycznych. Obecnie znajduje się  
w fazie rozwojowej ukierunkowanej głównie na agroturystykę, turystykę ak-
tywną i wypoczynek świąteczny. Wschodnia część Borów Dolnośląskich  
w porównaniu z zachodnią ma lepszą dostępność od wnętrza kraju, lepiej roz-
winiętą komunikację, jest gęściej zaludniona, bogatsza w walory przyrodniczo-
krajobra-zowe. Problemem jest słabo rozwinięta baza turystyczna. Najbardziej 
popularną formą turystyki, zwłaszcza szkolnej są wycieczki grupowe pozwala-
jące na poznanie atrakcji Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, Ekomuzeum 
Wrzosowej Krainy, ścieżek edukacyjnych. Wycieczki rekreacyjne odbywają się 
w oparciu o dobrze rozwinięte szlaki turystyczne. Formą, która łączy możliwo-
ści turystyki i wypoczynku weekendowego z właściwą turystyką popytową, są 
gospodarstwa agroturystyczne.  
 Turyści przyjeżdżający na coroczne imprezy i święta lokalne poznają ob-
szar borów i coraz częściej wracają w te strony. Najbardziej znane imprezy 



Bożena Kuchmacz 14

turystyczno-rekreacyjne to: „Święto wrzosu”4 w Borówkach, „Święto Jagody” 
w Chocianowie czy „Ogólnopolskie Święto Miodu i Wina” w Przemkowie. 
 Rozpatrując bazę turystyczną, można zauważyć, że występuje tu przewaga 
obiektów turystycznych, agroturystycznych i pokrewnych. Istnieje w nich bez-
pośrednie skojarzenie bazy noclegowej z infrastrukturą służącą turystyce i re-
kreacji oraz skojarzenie z lokalnymi atrakcjami, a są to: wyznaczone miejsca 
biwakowe i piknikowe, możliwość korzystania z jazdy konnej i przejażdżek po 
terenie, celowa hodowla zwierząt, obiekty Ekomuzeum Wrzosowej Krainy, 
kąpieliska, wędkarstwo, ścieżki edukacyjne, sąsiedztwo atrakcji przyrodniczych 
i kulturowych. Oferuje się z reguły możliwość wyżywienia, często z dbałością  
o oryginalność wielokulturowej kuchni lub darów lasu. Organizacja i promocja 
ruchu turystycznego leży w zakresie działania władz samorządowych i podle-
głych im jednostek budżetowych, organizacji samorządowych i podmiotów 
prywatnych. Obszar wschodniej części borów jest obecnie dobrze wyposażony 
w oznakowane szlaki turystyczne – posiada 14 szlaków rowerowych o łącznej 
długości 657 km, siedem szlaków pieszych o łącznej długości 401 km, dwa 
szlaki specjalne: Szlak II Armii Wojska Polskiego (wariant południowy – 60 
km i wariant północny – 70 km ) oraz Szlak Świętego Jakuba o długości 160 
km. Szlaki oznakowane są w sposób znormalizowany. 
 Ścieżki edukacyjne są formą łączącą turystykę z edukacją. Są to ścieżki 
przyrodnicze, historyczno-przyrodnicze oraz nowo tworzone przez nauczycieli 
ścieżki spacerowe „Wypraw odkrywców”, prezentujące atrakcyjne miejsca. Na 
ścieżkach prowadzone są przez instruktorów zajęcia dydaktyczne. Ścieżki po-
siadają tablice z opisem obiektów.  
 Eksponaty z terenu znajdują się w zasobach muzeów w Chojnowie, Legni-
cy, Bolesławcu, Lubinie. Rozwiniętą formą spotkań z dziedzictwem przyrodni-
czo-kulturowym na tym obszarze jest Ekomuzeum „Wrzosowa Kraina”. Przy-
roda, kultura, historia i teraźniejszość prezentowane są wspólnie, tworząc „ży-
wą” kolekcję w miejscu ich występowania. Znajduje się tutaj pięć punktów 
modelowych ekomuzeum: Pasieka „ Maja” w Krępie, Dom Leśnika w Dunino-

                                                 
4  B. Kuchmacz, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Euro-

pa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pn. Święto wrzosu współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja zarządzająca PROW 2007–
2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010. 
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wie, „Wrzosowa Chata” w Borówkach, Przemkowski Ośrodek Kultury, Lekcje 
w Przyrodzie.  
 Analizując przeprowadzoną analizę SWOT dla obszaru objętego lokalną 
strategią rozwoju, można zauważyć, że aktywność gospodarcza mieszkańców, 
taka jak: usługi turystyczne, pozyskiwanie runa leśnego, pszczelarstwo, rolnic-
two ekologiczne i lokalne hodowle, ma duże oparcie w zasobach przyrodni-
czych. Mocną stroną rozwoju obszaru borów jest aktywność lokalnych organi-
zacji i liderów piszących projekty o dofinansowanie z różnych źródeł. Takich 
aktywnych mieszkańców jest jednak ciągle mało. Generalnie na obszarach 
wiejskich jest niski poziom zaangażowania obywatelskiego i społecznego. 
Mocnymi stronami rozwoju turystyki i rekreacji we wschodniej części Borów 
Dolnośląskich jest duża powierzchnia lasów i stawów, cieki i zbiorniki wodne 
są atrakcyjne krajobrazowo o walorach rekreacyjnych, czyste powietrze, mozai-
ka krajobrazowa: wydmy śródlądowe, wrzosowiska, torfowiska, rozwijającą się 
turystyka przyrodnicza. Szansami dla regionu jest jego rozwój oparty o walory 
przyrodniczo-kulturowe w tym Natura 2000, rozwój turystyki weekendowej, 
agroturystyki, a także turystyki specjalistycznej i przyrodniczej, ekoturystyki, 
wzrost zapotrzebowania na kontakt z przyrodą, możliwość efektywniejszego 
wykorzystania środków unijnych, wzrost aktywności i integracji społeczności 
lokalnej, ciekawsza oferta spędzania wolnego czasu. Słabymi stronami jest nie-
wystarczająca promocja regionu, zwłaszcza walorów przyrodniczych, w części 
regionu ujemne saldo migracji, zbyt niska aktywność społeczna i obywatelska, 
niezadowalająco rozwinięta baza turystyczno-rekreacyjna i usługowa. Zagroże-
niami są: planowane uruchomienie odkrywkowego wydobycia węgla brunatne-
go we wschodniej części LGD, skomplikowane procedury przy realizacji przed-
sięwzięć na obszarze Natura 2000, wzrost apatii społecznej i spadek zaangażo-
wania ludzi w życie społeczne, ubożenie i starzenie się społeczeństwa. Wizja 
rozwoju wschodniej części borów jest to suma marzeń aktywnych mieszkańców 
i ich konkretne działania na rzecz rozwoju tego obszaru. Wyobrażam sobie, że 
po zakończonym okresie aktywizacji w ramach działań Leader i PROW na lata 
2007–2013 Wrzosowa Kraina – zgodnie z lokalną strategią rozwoju – będzie 
regionem znanym głównie z rozległych naturalnych lasów z wydmami, wrzo-
sowiskami, stawami rybnymi oraz smacznej kuchni z tradycjami, opartej na 
runie leśnym i płodach rolnych. Wyjątkowy charakter dolnośląskiej wsi, wielo-
kulturowość, bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe oraz wysokiej jakości pro-
dukty, usługi i infrastruktura sprawi, że wiele osób spędzać tu będzie wolny 
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czas, jak również osiedli się. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyć będą w życiu  
i rozwoju regionu, współpracując ze sobą, samorządami, przedsiębiorcami  
i organizacjami pozarządowymi – czerpiąc inspiracje z natury.  
 Żeby marzenia się spełniły, Rada i Zarząd Stowarzyszenia LGD „Wrzo-
sowa Kraina” wyciągnęły wnioski z analizy SWOT i określiły cele i działania 
zmierzające do aktywizacji turystyki i rekreacji we wschodniej części Borów 
Dolnośląskich. 
 Pierwszym celem ogólnym określonym w strategii jest „Zrównoważony 
rozwój regionu oparty o turystykę, dbałość o dziedzictwo przyrodniczo-
kulturowe oraz wykorzystanie lokalnych zasobów”. Cele szczegółowe dotyczą 
efektywnej ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowo-historycznych oraz zbu-
dowania spójnego systemu oznakowania i rozbudowy infrastruktury turystycz-
nej. W ramach przedsięwzięć dotyczących turystyki i wypoczynku planuje się 
m.in.: zabezpieczenie obiektów zabytkowych, utrzymanie istniejących oraz 
tworzenie nowych szlaków rowerowych, pieszych i konnych, ujednolicone 
oznakowanie szlaków. 
 W celu ogólnym drugim planowany jest „Rozwój gospodarczy obszaru  
w oparciu o lokalne zasoby”. W celach szczegółowych planuje się wsparcie 
rozwoju rolnictwa proekologicznego i agroturystyki, rozwój usług turystycz-
nych i produktów lokalnych. W działaniach przewidziane są warsztaty, szkole-
nia podnoszące umiejętności mieszkańców, wsparcie dla usług okołoturystycz-
nych, rozwój oferty turystycznej, wsparcie dla usług związanych z rekreacją, 
wsparcie dla hodowców zwierząt wykorzystywanych do funkcji turystyczno-
rekreacyjnych, działania promocyjne. 
 Cel ogólny trzeci dotyczy „Wzmocnienia kapitału społecznego oraz 
zwiększenia samodzielności mieszkańców w radzeniu sobie z lokalnymi pro-
blemami i działaniami na rzecz swojego miejsca zamieszkania”. 
 Według Putnama5 „kapitał społeczny oznacza ogół norm, sieci wzajemne-
go zaufania, lojalności, poziomych sieci zależności w danej grupie społecznej”. 
Francis Fukuyama6 twierdzi, „że sprawne funkcjonowanie liberalnych instytucji 
politycznych i gospodarczych musi opierać się na zdrowym i dynamicznym 
społeczeństwie obywatelskim i jego pozarządowych strukturach, tj. klubach, 
                                                 

5  R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 
Znak, Kraków 1995. 

6  F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1997. 
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zespołach, dobrowolnych organizacjach dobroczynnych lub religijnych, stowa-
rzyszeniach, które buduje się przy znaczącym udziale rodziny. Rodzina jest to 
podstawowa instytucja, dzięki której jednostki nawiązują kontakt z daną kulturą 
i zdobywają umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie”. W celach 
szczegółowych określone jest wsparcie różnych form aktywności społecznej, 
wyłonienie liderów, wspieranie procesu zrzeszania się. Skutkiem realizacji 
przedsięwzięć ma być rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, a w tym stwo-
rzenie oferty edukacyjnej bazującej na walorach kulturowo-przyrodniczych  
i tworzonej infrastrukturze rekreacyjno-turystycznej. 
 Cel ogólny czwarty „Konsolidacja regionu oraz jego promocja – jako wy-
jątkowego miejsca w Europie”. Cele szczegółowe wspierają rozwój partnerskiej 
współpracy, integrację i promocję społeczeństwa lokalnego. W ramach przed-
sięwzięć planuje się integracje regionu, organizowanie imprez kulturalnych  
i sportowo-rekreacyjnych, rozwój promocji za pomocą Internetu, zapraszanie 
turystów do wschodniej części Borów Dolnośląskich. 
 Całkowity budżet, jakim dysponuje Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa 
Kraina” w ramach realizacji Osi 4 LEADER – Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wynosi 9 018 232,00 zł. Wielkość budżetu wynika z iloczynu liczby 
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, na obszarze objętym LSR według 
stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku (wg GUS) i określonych dla poszczegól-
nych komponentów kwot. Koszty całkowite operacji stanowią sumę kwoty re-
fundowanej (dofinansowania) i wkładu własnego zgodnego z rodzajem operacji 
– wg wytycznych PROW 2007–2013. 

2. Turystyka i rekreacja w gminie Gromadka 

 Pierwszy artykuł o pięknie doliny wrzosowiskowej w gminie Gromadka 
pojawił się w „księdze pamiątkowej z okazji poświęcenia gimnastycznego  
i sportowego boiska”. Napisał go główny nauczyciel i kantor Dietrich. Autorzy 
„Kroniki o Gromadce” zamieścili dosłowny opis artykułu z 1925 roku. „Kto 
wrzosowisko raz dokładniej poznał, kto dziesięciolecia z nimi zrastał się, temu 
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ono stało się ojczystą krainą i ja chcę w następujący sposób przedstawić życie 
na wrzosowisku, jego zalety i piękno (…)”7. 
 Na obszarze gminy Gromadka znajduje się rezerwat florystyczno- 
-torfowiskowy utworzony w 1994 roku pod nazwą „Torfowisko Borówki”  
o pow. 37,42 ha. Ochrona ma na celu zachowanie rzadkiego torfowiska przej-
ściowego i boru bagiennego z chronionymi gatunkami. 
 Na terenie gminy leży Przemkowski Park Krajobrazowy, ponadto funkcjo-
nują tu dwa obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, tj.: Wrzoso-
wiska Przemkowskie (PLH 020015; SOO) oraz Bory Dolnośląskie (PLB 
020005; OSO).  
 Najliczniejsze są obiekty sakralne o średniowiecznej metryce. Obiekty 
kultury dworskiej zachowały się w Osłej. Najstarsze zagrody jednobudynkowe 
lub dwubudynkowe z końca XVIII wieku znajdują się w Różyńcu i Modłej.  
W gminie znajduje się karczma w Osłej (z I połowy XIX w.) i kuźnia w Modłej. 
Dla wsi Gromadka charakterystyczne są obiekty przemysłu metalurgicznego. 
 Organizacją i promocją ruchu turystyczno-rekreacyjnego w gminie zajmu-
ją się – w różnych zakresach działania – władze samorządowe i podległe im 
jednostki budżetowe, organizacje samorządowe (czynniki społeczne) oraz pod-
mioty prywatne. Gmina Gromadka jest obecnie dobrze wyposażona w szlaki 
turystyczne rowerowe, piesze, wśród których należy wymienić:  

 szlaki rowerowe: Szlak Borowika (Przemków–Leszno Górne Wierzbo-
wa) znaki czerwone, (Przemków–Gromadka), Szlak Niebieski (Przem-
ków–Gromadka–Chocianów–Przemków), znaki niebieskie (Przemków 
–Gromadka–Chocianów), Szlak Rokitki (Rokitki–Biskupin–Modła–
Jerzmanowice–Rokitki), (Chojnów–Gromadka);  

 szlaki piesze: Szlak Leśny (Bolesławiec–Gromadka–Chocianów 
–Lubin), Szlak Czerwony (Przemków–Gromadka–Chocianów), Szlak 
spacerowy (Modła–Rokitki); 

 szlaki specjalne: Szlak II Armii Wojska Polskiego – wariant północny 
(Ścinawa–Lubin–Gromadka–Bolesławiec) oraz Szlak św. Jakuba (Cho-
cianów–Gromadka–Bolesławiec).  

 Jeśli chodzi o ścieżki edukacyjne, to w gminie Gromadka znajdują się: 

                                                 
7  H. Hertwig, H. Hertwig, Kronika Gromadki, „Bolesławiecka Gazeta Stron Ojczystych” 

1957, z. 8, s. 8, z. 19, s. 7–8, tłumaczenie Barbara Skowron. 
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 „Ścieżka zmysłów” – znajduje się we wsi Borówki. Stanowi ją 30-
metrowa trasa wysypana szyszkami, korą, igliwiem i zrębami drzew-
nymi. Chodząc po niej bosymi stopami, odczuwa się wszystkimi zmy-
słami piękno natury; 

 „Torfowisko Borówki” – ścieżka przyrodnicza o długości 8 km utwo-
rzona przez Nadleśnictwo Chocianów. Jej tematem jest przyroda Borów 
Dolnośląskich, m.in. torfowisko przejściowe (rezerwat); 

 „Tropienie śladów zwierząt w Wilkocinie” – nie oznakowana ścieżka 
długości 6 km, prowadzi z Wilkocina do bunkra poradzieckiego i wy-
dmy śródlądowej. Umożliwia poznanie środowiska borów oraz zimowi-
ska nietoperzy w poradzieckich bunkrach; 

 „Przyrodniczo-historyczne wędrówki po podworskim parku” – ścieżka 
o długości ok. 1 km, przebiega po zabytkowym parku podworskim  
w miejscowości Modła w gminie Gromadka. 

 Perspektywy rozwoju agroturystyki, turystyki aktywnej i wypoczynku 
świątecznego dla gminy Gromadka są optymistyczne. Rezerwat „Torfowisko 
Borówki” oraz „Ścieżka zmysłów” utworzona przez dzieci ze szkół w Wierz-
bowej i Gromadki przy koordynacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Gromadce przyciągają coraz liczniejszych turystów. Cykliczny ruch przyjaz-
dowy generuje impreza plenerowa „Święto wrzosu” w Borówkach, odbywająca 
się w połowie sierpnia. Impreza ta organizowana jest w ramach Ogólnopolskich 
Dni Partnerstwa Lokalnego Krajowej Sieci Grup Partnerskich, których koordy-
natorem jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Impreza również wpisuje 
się w kalendarz „Dni Dolnego Śląska”. W ramach imprezy organizowany jest 
rajd rowerowy Gromadka Tour o długości około 50 km oraz rajd pieszy  
z Przemkowa do Borówek o długości 26 km. Obie formy aktywności rekreacyj-
nej mają na celu wyeksponowanie i promocję najcenniejszych walorów przy-
rodniczo-kulturowo-społecznych obszaru Wrzosowej Krainy, w tym: szlaków 
rowerowych, kwitnących hektarów wrzosu, krajobrazów wydm śródlądowych, 
poradzieckich bunkrów w Wilkocinie, specyficznej na tym obszarze wielokultu-
rowości, warsztatów zielarskich. Wycieczki piesze i rowerowe są „żywą” lekcją 
o przyrodzie. Przygotowane są również bliższe wycieczki piesze na „Ścieżkę 
zmysłów” oraz do rezerwatu przyrody „Torfowisko Borówki”. We wsi Borówki 
utworzony jest jeden z pięciu punktów modelowych Ekomuzeum Wrzosowej 
Krainy – „Wrzosowa Chata”, wzbogacający ofertę gospodarstwa agroturystycz-
nego o warsztaty zielarskie polegające na tworzeniu własnych kompozycji zie-
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larskich, leczniczych, kosmetycznych i kulinarnych z „darów lasu”. Na boisku 
w Borówkach organizowany jest kiermasz lokalnego produktu i rękodzieła  
„W zgodzie z naturą”, występy dzieci i młodzieży pod nazwą „Młodzi – zdol-
ni”, występy wielokulturowych zespołów folklorystycznych, wrzosowe konkur-
sy i warsztaty, plenerowa projekcja filmu o „Święcie wrzosu”, koncert gwiazdy 
wieczoru, pokaz sztucznych ogni i zabawa integracyjna przy ognisku. Impreza 
dofinansowana jest w 70% z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

Uwagi końcowe 

 Omówiona specyfika obszaru, związane z nią atuty i szanse oraz problemy 
i bariery rozwojowe zidentyfikowane w analizie SWOT, jak również opisane  
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich cele dla programu Leader stanowi-
ły punkt wyjścia do pracy nad celami Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów 
wschodniej części Borów Dolnośląskich. Wdrażanie LSR w życie w ramach 
„Leader” i „PROW na lata 2007–2013” odbywa się zgodnie z założonymi ce-
lami i działaniami. Za realizację działań związanych z wdrażaniem LSR odpo-
wiada Zarząd Lokalnej Grupy Działania. Zarząd aktualizuje i monitoruje strate-
gię, mobilizuje i aktywizuje społeczności lokalne do zaangażowania się w reali-
zację Leadera, promuje i informuje o wszystkich działaniach. Rada w sposób 
bezstronny, jawny i przejrzysty powinna wybierać projekty do realizacji. Reali-
zacja celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć określonych w strategii 
przyczyni się do aktywizacji i rozwoju turystyki i rekreacji we wschodniej czę-
ści Borów Dolnośląskich w tym: 

1. Zachowania i pielęgnacji walorów przyrodniczych i kulturowych obsza-
ru, rozwoju niezbędnej infrastruktury turystycznej i narzędzi do obsługi 
ruchu turystycznego oraz wzrostu atrakcyjności, poprawy estetyki i wi-
zerunku obszarów wiejskich „Wrzosowej Krainy”. 

2. Wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców, rozwoju oferty tury-
stycznej – integrującej usługi i produkty lokalne, tworzenia nowych mi-
kroprzedsiębiorstw i miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz wzrostu 
dochodów gospodarstw rolnych. 
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3. Podniesienia poziomu aktywności i samodzielności mieszkańców, 
zwiększenia liczby organizacji pozarządowych, wzrostu świadomości 
obywatelskiej i większej skuteczności w podejmowanych działaniach. 

4. Rozwoju sfery gospodarczej i turystyki w regionie, przyczyniając się 
tym samym do ochrony zasobów i walorów obszaru na skutek aktywnie 
prowadzonej promocji. Poza tym zintegruje społeczności lokalne, two-
rząc nowe warunki do rozwijania aktywności i różnorodności podej-
mowanych inicjatyw w partnerstwie, wpłynie pozytywnie na rozwój lo-
kalnej tożsamości mieszkańców, zwiększy możliwości nabywania przez 
nich nowych doświadczeń i usprawni dostęp do wiedzy, m.in. poprzez 
Internet oraz wspólne imprezy i święta. 

 
 

ACTIVATION OF TOURISM AND RECREATION IN THE EASTERN PART 

OF SILESIAN BORY AS PART OF „LEADER” AND „RURAL 

DEVELOPMENT PROGRAMME 2007–2013” 

 

 

Summary 

 

 Leader is a European program to support rural communities, which call for part-

nerships. In the years 2009–2015 will be implemented in with the Leader of the Europe-

an Agricultural Fund for Rural Development „Europe investing in rural areas”. Activi-

ties in Poland are co-financed by the European Union under Axis 4 Leader Rural Deve-

lopment Programme 2007–2013. The program is implemented by Local Action Groups 

(LAG) partners consisting of three sectors: public, social and economic development. 

The partners developed a Local Development Strategy (LDS) in the area giving scope 

for activity in the use of the villagers in an innovative way of natural and cultural reso-

urces. Their activities contribute to the activation of tourism and recreation.  
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WSPARCIE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAŁYCH  
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH  

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 

Wprowadzenie 

 Celem referatu jest przedstawienie źródeł i uwarunkowań potencjalnego 
wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) turystycznych z funduszy 
Unii Europejskiej (UE) na poziomie europejskim, krajowym oraz regionalnym 
(województwo małopolskie). Opracowanie oparto na studiach literaturowych  
z zakresu turystyki, funduszy unijnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 
a także analizie cudzych badań empirycznych. 

1. Udział i znaczenie MSP w turystyce 

 Wsparcie publiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw wynika z szero-
ko upowszechnionego przekonania o ich kluczowym znaczeniu dla zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego. W Polsce udział MSP w tworzeniu miejsc pracy  
w sektorze rynkowym wynosi 76,5%, podczas gdy w tworzeniu PKB – 46,9%, 
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a w wartości dodanej sektora rynkowego – 66,5%1. W Unii Europejskiej MSP 
generowały 67,1% zatrudnienia i 57,5% wartości dodanej przedsiębiorstw nie-
finansowych2. Sektor MSP stanowi ponad 99,9% populacji firm zarówno  
w gospodarce UE, jak i w Polsce. 
 Turystyka ma potencjalnie znaczący udział w tworzeniu przyszłego wzro-
stu i zatrudnienia w UE, tworząc około 4% PKB UE. Pośredni udział turystyki 
w PKB jest znacznie wyższy, ponieważ tworzy ona ponad 10% PKB w UE  
i dostarcza około 12% wszystkich miejsc pracy. Turystyka wnosi ważny i ro-
snący wkład we wzrost gospodarczy, a w skrajnych przypadkach (regiony tury-
styczne) może na nią przypadać do 70% PKB; turystyka zapewnia możliwości 
tworzenia dochodu i miejsc pracy. 
 Konkurencyjność przedsiębiorstw to umiejętność sprostania konkurentom 
lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym3. W polskiej turystyce 
sektor MSP ma mocną pozycję konkurencyjną i jest dominujący. Udział pracu-
jących w MSP w sekcji związanej z turystyką (hotele i restauracje) wynosi 
86,3% a w wartości dodanej brutto 85,1%. W latach 2001–2006 udział gospo-
darki turystycznej bez nakładów na inwestycje w PKB wynosił 5,7–7,3%,  
a udział przemysłu turystycznego około 2%. W roku 2007 nastąpił 7,4-
procentowy wzrost zatrudnienia w turystyce. Dla zwiększenia tego udziału  
w latach 2008–2015 niezbędny jest wzrost popytu turystycznego (mierzonego 
wydatkami poszczególnych segmentów rynku turystycznego) w tempie prze-
kraczającym przewidywane tempo wzrostu PKB. Oznacza to, że w nadchodzą-
cych latach gospodarka turystyczna w Polsce ma szanse rozwijać się szybciej 
niż cała polska gospodarka4. 
 Znaczenie sektora MSP i jego nie w pełni wykorzystany potencjał stano-
wią przesłanki dla polityki gospodarczej uwzględniającej potrzebę istnienia 
infrastruktury wspierającej oraz wsparcie ze środków publicznych dla tej grupy 
firm. Zjawiskiem silnie oddziałującym na funkcjonowanie przedsiębiorstw tu-
rystycznych jest globalizacja, która obecnie jest najczęściej dostrzeganą cechą 

                                                 
1  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. 
2  Industry, Trade and Services, „Statistics in Focus” 2008, nr 31, European Commission,  

s. 1. 
3  M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN Warsza-

wa-Kraków 2001. 
4  Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, Polska Organi-

zacja Turystyczna, Warszawa 2008, s. 17. 
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otoczenia5. Dlatego zaangażowanie państwa w pomoc dla MSP jest uzasadniane 
również ich niekorzyściami konkurencyjnymi w stosunku do dużych przedsię-
biorstw, za które uznaje się: ograniczone możliwości korzystania z efektu skali  
i zakresu, niska pozycja przetargowa na rynku oraz wysokie koszty dostosowa-
nia do regulacji państwowych.  

2. Wsparcie MSP ze środków publicznych 

 Wśród celów wsparcia MSP w Unii Europejskiej wymienia się przede 
wszystkim: wzrost zatrudnienia, wzrost gospodarczy, rozwój regionalny  
i wzrost konkurencyjności gospodarki przez innowacje. Cele te wynikają ze 
strategicznych dokumentów unijnych, do których należą: Strategia Lizbońska 
(2000), Europejska Karta Małego Przedsiębiorstwa (2000), Plan działań dla 
przedsiębiorczości (2004), Partnerstwo dla zatrudnienia i wzrostu (2005), Im-
plementing the Community Lisbon Programme, Modern SME Policy for Growth 
and Employment (2005), Putting Small Businesses First – A Guide to SME Pol-
icy (2008), European Small Business Act (2008).  
 Ze względu na rodzaj wykorzystywanych instrumentów oddziaływania 
wyróżnia się dwa kierunki wsparcia6: 

 wsparcie bezpośrednie, które angażuje transfery finansowe lub w posta-
ci określonych dóbr przy użyciu takich instrumentów, jak np. dotacje 
lub bezpłatne doradztwo; ten rodzaj wsparcia ma charakter selektywny 
(przyznawane jest indywidualnie przedsiębiorcom spełniającym okre-
ślone kryteria); 

 wsparcie pośrednie związane z kształtowaniem materialnego i regula-
cyjnego otoczenia działalności gospodarczej przy użyciu takich instru-
mentów, jak: inwestycje w infrastrukturę materialną, regulacje wspiera-
jące ochronę konkurencji i własności intelektualnej czy ograniczenie 
biurokracji; wsparcie pośrednie ma zazwyczaj charakter powszechny 
(kierowane jest do całej populacji lub jej określonych grup, nie zaś in-
dywidualnie).  

                                                 
5  M. Bednarczyk, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku 

turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 36. 
6  Creating Top-Class Business Support Services, SEC 2001 1937, 28 November. 
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 W Unii Europejskiej wsparcie bezpośrednie finansowane jest ze środków 
budżetowych poszczególnych państw oraz przez system funduszy unijnych i ma 
charakter pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Wsparcie to ma charakter 
selektywny, tj. dotyczy przedsiębiorstw wyodrębnionych określonymi kryte-
riami, jak: wiek, sektor czy położenie geograficzne. Selektywność umożliwia 
lepsze ukierunkowanie wsparcia, tj. przekazanie go tam, gdzie jest największe 
zapotrzebowanie i potencjalnie najwyższy efekt ekonomiczny. Ograniczeniem 
selektywności jest możliwy wpływ na równowagę konkurencyjną, gdyż wspar-
cie jednych firm odbywa się kosztem osłabienia pozycji konkurencyjnej lub 
nawet kosztem upadku innych podmiotów. Występuje ponadto problem ustale-
nia zasad wyboru przedsiębiorstw do wsparcia, a następnie realizacji tych za-
sad7.  
 Wsparcie pośrednie obejmuje pomoc, która nie jest kierowana do indywi-
dualnych podmiotów, lecz stanowi interwencję państwa w formie inwestycji lub 
regulacji dotyczących całej populacji przedsiębiorstw (kraju lub jednostki ad-
ministracyjnej) – ma zatem charakter powszechny. Pozytywną stroną wsparcia 
powszechnego jest uniknięcie problemu zakłócania konkurencji, który występu-
je, gdy dochodzi do selektywnego sprzyjania określonym przedsiębiorstwom.  
Z drugiej jednak strony, pozbawia ono politykę precyzyjnego ukierunkowania 
narzędzi, co może prowadzić do przysporzenia korzyści zarówno tym, którzy 
potrzebują pomocy, jak i tym, dla których nie jest ona konieczna8.  

3. Wsparcie MSP turystycznych ze środków UE 

 W ramach polityki UE brakuje instrumentów w całości przeznaczonych na 
finansowanie przedsięwzięć z dziedziny turystyki, dlatego korzysta ona ze 
wsparcia oferowanego przez różne europejskie instrumenty finansowe. W la-
tach 2007–2013 rozwój działalności, usług i infrastruktury turystycznej wspie-
rany jest w ramach funduszy strukturalnych oraz innych programów UE.  

                                                 
7  B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 204–206. 
8  B. Piasecki, op.cit. 
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 Najwięcej środków adresowanych do sektora MSP pochodzi z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego zasoby służą głównie 
współfinansowaniu: 

 inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz tworzenia i zabezpieczania 
trwałych miejsc pracy, jak też działalności małych i średnich przedsię-
biorstw;  

 inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywa-
nie trwałego zatrudnienia; 

 infrastruktury, 
 rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury; 
 ochrony i poprawy stanu środowiska; 
 sfery badawczo-rozwojowej; 
 rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 Przewidziano możliwość finansowania projektów związanych z turystyką 
za pośrednictwem EFRR w ramach wspierania rozwoju społeczno-
gospodarczego. W ramach celów: „Konwergencja”, „Konkurencyjność i za-
trudnienie” oraz „Europejska współpraca terytorialna” EFRR wspiera zrówno-
ważone wzorce turystyki w celu wzmocnienia dziedzictwa kulturowego i naro-
dowego, rozwoju infrastruktury zapewniającej dostępność i mobilność oraz 
promowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacyjnych MSP, 
sieci i klastrów, usług o wyższej wartości dodanej, wspólnych transgranicznych 
strategii turystycznych oraz międzyregionalnej wymiany doświadczeń.  
 Podmioty turystyczne mogą korzystać ze środków pochodzących z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który daje możliwość dofinansowania 
szkolenia kadr, kursów oraz innych form rozwijania zasobów ludzkich firmy. 
Fundusz wspiera przedsięwzięcia przeciwdziałające bezrobociu oraz rozwija 
zasoby ludzkie, zmierzając do zwiększenia poziomu zatrudnienia, równości 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy, trwałego rozwoju oraz spójności gospodar-
czej i społecznej. Priorytety funduszu określają zakres działań mogących 
otrzymać wsparcie, a są to:  

 aktywna polityka rynku pracy; 
 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego; 
 kształcenie ustawiczne; 
 doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) 

oraz rozwój przedsiębiorczości; 
 zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy. 
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 EFS współfinansuje m.in. projekty ukierunkowane na programy edukacyj-
ne i szkolenia w celu wzmocnienia produktywności i jakości zatrudnienia oraz 
usług w sektorze turystycznym. Zapewnia on również ukierunkowane szkolenia 
połączone z niewielkimi premiami dla nowozakładanych mikroprzedsiębiorstw 
turystycznych. Działania te okazują się bardzo skuteczne w stymulowaniu dzia-
łalności gospodarczej i zatrudnienia. Z funduszu finansowane są także działania 
wspierające mobilność zawodową pracowników. 
 Infrastruktura ekologiczna i transportowa mająca zasadnicze znaczenie dla 
turystyki jest również finansowana z Funduszu Spójności (FS). Natomiast Eu-
ropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) za-
pewnia wsparcie na rzecz: 

 poprawy jakości produkcji i produktów rolnych; 
 poprawy stanu środowiska i terenów wiejskich; 
 wspierania działalności turystycznej w ramach celu dotyczącego dywer-

syfikacji gospodarki wiejskiej; 
 studiów i inwestycji związanych z utrzymywaniem, renowacją i moder-

nizacją dziedzictwa kulturowego; 
 W ramach Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR) jednym z obsza-
rów priorytetowych jest „zrównoważony rozwój obszarów rybołówstwa”. Ma 
on na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków restrukturyzacji sek-
tora rybołówstwa i rewaloryzacji obszarów zależnych od rybołówstwa poprzez 
dywersyfikację i tworzenie alternatywnych miejsc zatrudnienia. Jednym z ob-
szarów, który może stać się dla rybaków nową dziedziną działalności, jest eko-
turystyka.  
 Wsparcie przedsięwzięć z dziedziny turystyki można również uzyskać 
ze środków przeznaczonych na realizację ramowych programów: na rzecz kon-
kurencyjności i innowacji; w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego  
i działań demonstracyjnych. Państwa członkowskie, regiony, władze lokalne 
oraz branża turystyczna współpracując na wszystkich szczeblach, mogą zapew-
nić turystyce pełne korzystanie z europejskich instrumentów finansowych  
i uwzględnianie jej w planowaniu wszystkich odnośnych projektów. W unijnym 
okresie programowania na lata 2007–2013, realizowane są w Polsce następują-
ce programy operacyjne istotne dla MSP: 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL); 
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG); 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); 
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 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW); 
 Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich (POROW); 
 Regionalne Programy Operacyjne (RPO); 
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT); 
 Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej (POEWT). 

4. Wsparcie MSP turystycznych w województwie małopolskim 

 Nieodzownym elementem poprawy jakości świadczonych usług jest po-
dejmowanie działań w zakresie poprawy konkurencyjności lokalnej i regional-
nej gospodarki turystycznej. Współczesne regionalne gospodarki turystyczne 
konkurują ze sobą wykorzystując do tego celu różne narzędzia, a przede 
wszystkim stawiają na wysoko konkurencyjny i innowacyjny produkt9. Więk-
szość produktów turystycznych regionu tworzą przedsiębiorstwa lokalne10. 
Analiza dostępnych programów i działań wspierających sektor turystyki w wo-
jewództwie małopolskim pozwala wyróżnić następujące grupy beneficjentów: 

 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, 
w tym gminy uzdrowiskowe; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 
 parki narodowe i krajobrazowe; 
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 
 szkoły wyższe; 
 instytucje kultury; 
 organizacje pozarządowe; 
 kościoły i związki wyznaniowe; 
 instytucje otoczenia biznesu; 
 Polska Organizacja Turystyczna; 
 przedsiębiorstwa realizujące projekty w obszarze turystyki, rekreacji  

i sportu. 

                                                 
9  A. Panasiuk, Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych-

zagadnienia instytucjonalne, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samo-
rząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006, s. 153–
161. 

10  E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, 
Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, s. 117–118. 
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 Dodatkowo do grupy beneficjentów ostatecznych zalicza się: 
 osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej w sektorze 

turystyki, rekreacji i sportu – wsparcie w postaci szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości, doradztwo, bezzwrotne dotacje na założenie dzia-
łalności; 

 kadry zarządzające – wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów, studiów 
podyplomowych z zakresu profesjonalnego zarządzania przedsiębior-
stwem turystycznym; 

 pracownicy przedsiębiorstw turystycznych – wsparcie w postaci szko-
leń językowych, szkoleń z zakresu obsługi klienta itp.; 

 studenci – wsparcie w postaci dofinansowania studiów podyplomo-
wych, kursów, warsztatów z zakresu turystyki, realizowanych przez 
szkoły wyższe. 

 Rodzaj podmiotów, dla których przewidziane zostało wsparcie, w dużej 
mierze determinuje charakter realizowanych projektów. Inwestycje podmiotów 
publicznych związane są głównie z budową, rozbudową, renowacją ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przyczyniającej się do zwięk-
szenia atrakcyjności turystycznej danego obszaru. Projekty szkół wyższych, 
organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych nakierowane są na rozwój 
kapitału ludzkiego oraz przedsiębiorczości. Inwestycje realizowane przez 
przedsiębiorstwa mają na celu ich rozwój, wzrost przychodów oraz podnoszenie 
konkurencyjności. Źródłem dotacji dla turystyki w województwie małopolskim 
są programy operacyjne. Zawarte w nich priorytety oraz działania przewidują 
bezpośrednie lub pośrednie wsparcie turystyki. Jednym z głównych narzędzi 
realizacji celów, kierunków i priorytetów polityki w zakresie rozwoju turystyki 
jest Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO). 

Uwagi końcowe 

 Wsparcie MSP turystycznych wynika ze znaczenia powstawania nowych 
podmiotów oraz rozwoju konkurencyjności istniejących. Jest ono uzasadnione 
potrzebą wsparcia potencjału firm, które doświadczają problemów skali niewy-
starczającej dla samodzielnego inwestowania, zwłaszcza w nowe technologie  
i projekty. Dlatego system wsparcia publicznego obejmuje transfery finansowe 
z funduszy UE – rzeczowe oraz w postaci określonych usług biznesowych  
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– które są realizowane na szczeblu unijnym, krajowym (narodowym) oraz re-
gionalnym (wojewódzkim). 
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ZNACZENIE FINANSOWANIA INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW 
POZABUDŻETOWYCH DLA AKTYWIZACJI RUCHU 

TURYSTYCZNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE (NA PRZYKŁADZIE 
WYBRANYCH OBIEKTÓW PRAWOSŁAWIA I JUDAIZMU) 

Wprowadzenie  

 Województwo lubelskie położone we wschodniej części Polski wyróżnia 
się dużym bogactwem przyrody, na co wpływają sprzyjające warunki naturalne 
oraz ograniczony rozwój cywilizacji technicznej na tym obszarze1. Wojewódz-
two posiada ogromny potencjał turystyczny, malownicze krajobrazy podziwiają 
co roku turyści z całej Polski. Pomimo istnienia na tym terenie parków narodo-
wych oraz obszarów Natura 2000, rozwój ruchu turystycznego wymusił tu roz-
budowę infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Polepsza się też z wolna 
standard usług oferowanych grupom zorganizowanym oraz turystom indywidu-
alnym2. Lubelszczyzna może poszczycić się wielowiekowymi tradycjami wie-
lokulturowości i tolerancji – na ziemiach tych przenikały się kultury: polska, 
ukraińska, białoruska, litewska, tatarska, żydowska i ormiańska. Dziś ową et-

                                                 
1  S. Turski, M. Wyszkowski, Lubelszczyzna. Przewodnik, Wyd. BESPOL, Lublin 2006,  

s. 21. 
2  B. Sawicki, J. Janicka, Rola dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w kreowaniu mar-

kowego produktu turystycznego, w: Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, 
Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, s. 43. 



Joanna Janicka 34

niczność i wielokulturowość regionu najlepiej oddają zabytki architektury, ale 
zapożyczenia dotyczyły także języka, sztuki plastycznej, zdobniczej, stroju, 
wierzeń i zwyczajów ludowych3. 

1. Metodologia badań  

 Niniejszy artykuł powstał w oparciu o dostępne dane statystyczne, dane 
empiryczne pozyskane w ramach badań przeprowadzonych metodą CAWI oraz 
wyniki badań przeprowadzonych wcześniej. Problem będący podstawą kon-
strukcji artykułu to: rozwój niematerialnych walorów kulturowych regionu (za-
bytki) oraz ich znaczenie dla aktywizacji ruchu turystycznego na Lubelszczyź-
nie. Dziś realizowany jest on głównie poprzez wykorzystanie tradycji oraz wie-
ków obecności licznej grupy mniejszości narodowych na tym obszarze: żydow-
skiej oraz w mniejszym stopniu prawosławnej i grekokatolickiej. 
 W artykule zastosowano metodę analizy dotychczasowej literatury przed-
miotu z zakresu poruszanych zagadnień. Poza wskazanymi opracowaniami 
analizie poddano również materiały udostępnione przez Biuro Promocji Miasta 
Zamość dotyczące ruchu turystycznego w Zamościu oraz dokumentację biura 
projektów Fundacji Dialog Narodów w Lublinie (Lubelskiej i Chełmskiej Ar-
chidiecezji Prawosławnej). Wynikiem symulacji badań własnych są wykresy 
opracowane w oparciu o zgromadzone materiały. W artykule zastosowano rów-
nież metodę wywiadu bezpośredniego w odniesieniu do podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych oraz 
innych wybranych podmiotów uczestniczących czynnie w obsłudze ruchu tury-
stycznego, jak ZOIT (Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej) oraz zamoj-
scy przewodnicy miejscy. 
 Założono również, że walory kulturowe – antropogeniczne jako atrakcje 
turystyczne mogą mieć wpływ na rozwój lokalnej turystyki. Zdaniem Z. Krucz-

                                                 
3 B. Sawicki, J. Janicka, Dziedzictwo kulturowe i kultura instytucjonalna katalizatorem ru-

chu turystycznego na przykładzie przygranicznego województwa lubelskiego, w: Aktywność tury-
styczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, red. J. Ruta, P Ruta, 
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 22–23. 
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ka atrakcje turystyczne są atutem przyciągającym turystów, decydują one  
o tym, że turyści wybierają właśnie ten obszar, a nie inny4. 

2. Specyfika ruchu turystycznego w regionie lubelskim i Zamościu  

 Obszar województwa lubelskiego wraz z otaczającymi województwami 
jest zarazem dostatecznie zróżnicowany, ale też pod wieloma względami zwarty 
i jednolity. Pomimo niezaprzeczalnych walorów przyrodniczo-kulturowych  
w pierwszych pięciu latach XXI wieku ruch turystyczny na terenie wojewódz-
twa lubelskiego wykazywał wyraźne tendencje spadkowe. W latach 2000–2005 
ruch turystyczny na tym terenie zmalał z 3,3 mln do 1,6 mln podróży (10. miej-
sce w Polsce w 2005 roku). Już w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 
z roku 2000 wskazywano na niedostateczną promocję turystyczną regionu, nie-
dostateczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych oraz skromną bazę ob-
sługi turystów (noclegi, system informacji, rozrywki). Rozwój turystyki na te-
renie województwa nie następuje równomiernie. Na analizowanym terenie wy-
stępują miejsca większej koncentracji ruchu turystycznego oraz aktywności 
turystycznej, do których należą: Roztocze, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, 
Lublin, większe miasta, jak: Zamość i Chełm oraz na obszar tzw. trójkąta tury-
stycznego pomiędzy Kazimierzem Dolnym nad Wisłą, Nałęczowem i Puława-
mi. Specyfiką ruchu turystycznego Lubelszczyzny jest jego silna koncentracja 
w stosunkowo niewielkiej liczby miejsc5. 
 Na potrzeby identyfikacji województwa lubelskiego w lipcu 2011 roku 
przeprowadzono badania metodą CAWI na 1092 respondentach z Polski 
(mieszkańcy 15 województw z wyłączeniem województwa lubelskiego) (rysu-
nek 1).  
 Badania wykazały, że 82% badanych (z 1092 osób) zna geograficzne po-
łożenie województwa lubelskiego, ale już jego walory kulturowe znane są re-
spondentom w niewielkim stopniu. Dopiero na trzecim miejscu – jako atrakcję 

                                                 
4  Z. Kruczek, Polska geografia atrakcji turystycznych, Wyd. PROKSENIA, Kraków 2007, 

s. 9. 
5  K. Łucjan, M. Sirko, Specyfika ruchu turystycznego w województwie lubelskim na tle 

kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw sąsiednich, w: Turystyka aktywna i jej rozwój 
na Roztoczu – regionie pogranicza, red. A. Świeca, K. Kałamucki, Wyd. Kartpol s.c., Lublin 
2006, s. 133–142. 
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Lubelszczyzny – wymieniano Lublin (po Kazimierzu Dolnym i Zamościu). 
Zdaniem ankietowanych: piękne krajobrazy województwa, ekologiczne tereny  
i dzika przyroda sprzyjają rozwijaniu w regionie turystyki przyjazdowej (rysu-
nek 2). 

 
 

Rys. 1. Walory turystyczne Lubelszczyzny znane mieszkańcom Polski (15 województw 
z wyłączeniem lubelskiego) 

Źródło: badania własne.  

 

 
 

Rys. 2. Oczekiwania mieszkańców 15 województw Polski wobec oferty turystycznej 
Lubelszczyzny 

Źródło: badania własne.  
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 W rozwoju ruchu turystycznego mieszkańców Lubelszczyzny czynnie 
uczestniczą touroperatorzy zarejestrowani na terenie województwa. Aktualna 
sytuacja na rynku usług turystycznych wymusza konkurencję pomiędzy biurami 
podróży oraz podejmowanie zabiegów zmierzających do zatrzymania przy so-
bie klienta. Dotychczasowe sposoby konkurowania okazały się bowiem niewy-
starczające, stąd touroperatorzy ciągle dążą do podnoszenia jakości usług. Tym-
czasem gospodarka turystyczna w regionie lubelskim, podobnie jak w większo-
ści województw w Polsce, zdominowana jest przez małe (mikro) przedsiębior-
stwa. Rynek lubelskich usług turystycznych to w przeważającej liczbie organi-
zatorzy turystyki zatrudniający do dziewięciu pracowników6 (tabela 1). Oferta 
regionalnych touroperatorów skupia się przede wszystkim na turystyce wyjaz-
dowej oraz znikomej ofercie turystyki przyjazdowej, która wykorzystywała 
walory i istniejące atrakcje turystyczne. Przyczyny istniejącego stanu rzeczy są 
jednak złożone i wymagają szczegółowych badań oraz omówienia w odrębnym 
artykule. 
 

Tabela 1 

 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na terenie woje-
wództwa lubelskiego prowadzące działalność w zakresie turystyki 

 

Osób razem 

Województwo lubelskie w tym Lublin 

PKD 79.12.Z 
Działalność 

organizatorów 
turystyki 

PKD 79.12.B 
Działalność 
pośredników 
turystycznych 

Razem PKD 79.12.Z 
Działalność 

organizatorów 
turystyki 

PKD 79.12.B 
Działalność 
pośredników 
turystycznych 

Razem 

121 21 142 53 9 62 

0–9 119 21 140 52 9 61 

10–49 2 0 2 1 0 1 

50–249 0 0 0 0 0 0 

250–999 0 0 0 0 0 0 

1000 i więcej osób  0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne wg danych US w Lublinie. Stan na 31.12.2010 r.  

 
 

                                                 
6  Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, 

Warszawa 2007, s. 157. 
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3.  Wykorzystanie funduszy europejskich w województwie lubelskim na 
poprawę stanu zabytków kultury żydowskiej i prawosławnej (zabyt-
kowe obiekty judaizmu i prawosławia w latach 2007–2013) 

 Województwo lubelskie kultywuje tradycje swojej wielokulturowości, 
roztaczając opiekę nad obiektami kultury materialnej dwóch najliczniejszych 
przed II wojną światową mniejszości narodowych – Żydów i wyznawców pra-
wosławia. W latach międzywojnia odsetek ludności żydowskiej w powiatach 
województwa wynosił od 9–35%, a ludności prawosławnej – od 0,1–ok. 11%7. 
W Zamościu – słynnym ze swoich wielokulturowych tradycji – w roku 1939 na 
ogólną liczbę 24 241 tys. mieszkańców 10 265 tys. stanowili Żydzi8. Obecnie 
przywrócenie idealnego wyglądu zabytkowych obiektów służy m.in. poprawie 
wizerunku regionu w oczach turystów oraz jest jednym z kierunków rozwoju 
ruchu turystycznego.  
 W czołówce miast pozyskujących środki pozabudżetowe na renowację 
zabytków oraz rozwój szeroko pojmowanej turystyki ważne miejsce zajmuje 
Zamość, znacząco dystansując inne ośrodki. Realizowane przez to miasto wie-
lomilionowe projekty inwestycyjne oraz udział w mniejszych, lecz równie waż-
nych projektach nieinwestycyjnych, uzyskiwane wyróżnienia i nagrody w ran-
kingach i konkursach na gminy najlepiej wykorzystujące dotacje unijne świad-
czą o tym, że ośrodek ten konsekwentnie zmierza w kierunku poprawy swojej 
turystycznej konkurencyjności.  
 Pozyskane przez miasto środki pozwoliły na realizację projektów mają-
cych wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców, poprawiających 
atrakcyjność turystyczną, kulturalną i inwestycyjną Zamościa w kraju i za gra-
nicą oraz przyczyniających się do zmniejszenia dystansu dzielącego Zamość od 
innych europejskich regionów. Możliwość korzystania przez Polskę z funduszy 
strukturalnych otworzyła przed miastem wielką szansę pozyskania pieniędzy na 
odnowę Starego Miasta w Zamościu, wpisanego na Listę Światowego Dziedzic-

                                                 
7  K. Zieliński, Żydzi Lubelszczyzny, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1999, 

s. 24 i in.; J. Janicka, Żydzi Zamojszczyzny, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2007, passim.  
8  J. Cudiker, Orlica, która wyfrunęła z Zamościa, w: Tam był kiedyś mój dom… Księgi 

Pamięci gmin żydowskich, oprac. M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 270-271; Encyclopedia of 
Jewish Communities, Poland, published by Yad Vashem, Jerusalem; Volume VII, s. 203-212, 
http://www.zchor.org.  
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twa UNESCO oraz uznanego za Pomnik historii9. Na realizację podzielonego 
na trzy etapy projektu rewitalizacji zamojskiego zespołu staromiejskiego miasto 
Zamość pozyskało ponad 18,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz ponad 384,5 tys. zł z budżetu państwa w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ważną sprawą jest rów-
nież pozyskiwanie dotacji z innych źródeł niż unijne. W zakresie ich skuteczne-
go poszukiwania Zamość posiada spore doświadczenie. Niewystarczające środ-
ki na projekty odnowy zabytków i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 
–2006 (poprzedni okres programowania) zmobilizowały władze Zamościa do 
szukania innego źródeł dofinansowania remontów zabytkowych obiektów mia-
sta, wśród nich na projekt: „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury 
zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu”. Miasto Zamość pozyskało 
5,9 mln euro z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego oraz 1,5 mln zł z Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.  
 Wśród zrealizowanych prac inwestycyjnych warto wymienić: generalny 
remont zamojskiej synagogi zakończony w 2011 roku (sfinansowany z Fundu-
szu Norweskiego) i kilkuetapową rewitalizację Starego Miasta – najcenniejsze-
go zabytkowego zespołu urbanistycznego Lubelszczyzny. Rozwój miasta pod 
kątem turystyki opiera się nie tylko na zabytkowym Starym Mieście – dzięki 
środkom finansowym otrzymanym z Unii zrealizowano również: projekty bu-
dowy i przebudowy dróg, modernizacji infrastruktury transportu publicznego, 
projekty informatyczne w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej  
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Na inwestycje te miasto otrzymało 
unijne dofinansowanie w wysokości ponad 15,3 mln zł. 
 W wyniku badań stwierdzono, że w Zamościu turyści zagraniczni stano-
wią ok. 13% ogółu turystów. W latach 2007–2010 największą ich liczbę stano-
wili turyści z: Włoch (14,95%), Ukrainy (12,62%), Niemiec (11,96%), Japonii 
(9,63%), Litwy (5,98%), Francji (5,32%), Kanady (4,32%), Szwajcarii (2,99%). 
Informacje o mieście czerpią oni najczęściej z następujących źródeł: ok. 26% od 
znajomych, 22% z Internetu, 24% z innych źródeł. Najczęstsze pozytywne opi-

                                                 
9  A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 

Chełm 2000, passim; J. Kowalczyk, Zamość. Przewodnik, Wyd. Zamojski Ośrodek Informacji 
Turystycznej, Zamość 1995, passim.  
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nie respondentów o Zamościu były następujące: jest bardzo czysto, bardzo mili 
ludzie, rdzenna polska kultura, miasto jest piękne, urokliwe miejsce do spędza-
nia kilku wakacyjnych dni. Jeśli chodzi o opinie negatywne, to należy spośród 
nich wymienić: zły stan dróg dojazdowych, brak toalet, mało tanich miejsc noc-
legowych10.  
 W zakresie środków pozabudżetowych pozyskanych na poprawę zabytko-
wych obiektów prawosławia Lubelszczyzny warto wymienić przykłady:  

1. Prace remontowe cerkwi prawosławnych w Prawosławnej Diecezji Lu-
belsko-Chełmskiej dofinansowywane z funduszy UE w ramach Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Priorytet 3 Ochrona kul-
turowego dziedzictwa europejskiego: Dołhobyczów, Szczebrzeszyn  
– Projekt „Renowacja zabytkowych cerkwi w Prawosławnej Diecezji 
Lubelsko-Chełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów. Etap II”. Projekt 
został zrealizowany w partnerstwie z Norweskim Instytutem Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego (rys. 3, 4 i 5).  

 

 
 

Rys. 3. Cerkiew w Szczebrzeszynie przed remontem  

Źródło: Fundacja Dialog Narodów w Lublinie.  

                                                 
10  Materiały udostępnione przez Biuro Promocji Miasta Zamość za lata 2003–2010. 
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Rys. 4. Cerkiew w Szczebrzesznie po remoncie  

Źródło: Fundacja Dialog Narodów w Lublinie.  

 
 

 
 

Rys. 5. Cerkiew w Szczebrzesznie po remoncie 

Źródło: Fundacja Dialog Narodów w Lublinie. 



Joanna Janicka 42

Projekt miał za zadanie przywrócenie dawnej świetności dwóm zabyt-
kowym cerkwiom Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, tj.: cerkwi Zaśnięcia 
Bogurodzicy w Szczebrzeszynie (1560 r.) oraz cerkwi św. Symeona 
Słupnika w Dołhobyczowie (1904 r.). Pierwsza z nich to przykład XVI-
wiecznej murowanej budowli cerkiewnej z zachowanym autentycznym 
detalem architektonicznym, stanowiącej – dzięki lokalizacji na wznie-
sieniu – charakterystyczny akcent w panoramie najstarszego miasta 
Zamojszczyzny. Druga to cerkiew wyróżniająca się bizantyjsko-ruską 
urodą. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi 1 849 299 zł. 

2. II etap remontu cerkwi w Bończy prowadzony w 2010 roku, finanso-
wany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 
działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Projekt pt. „Rewitalizacja zabytko-
wej cerkwi prawosławnej w zakresie prac renowacyjnych dachu (łącz-
nika) oraz elewacji zewnętrznej cerkwi wraz z wymianą stolarki” zre-
alizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 
2007–2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz środków własnych 
parafii. Wartość projektu przekroczyła 670 tys. zł, w tym dotacja sta-
nowiła 500 tys. zł. Wartość prac remontowych przekroczyła 650 tys. zł. 

3. Remont dachu cerkwi w Horostycie prowadzony w roku 2010, finan-
sowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 
działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wartość prac przekroczyła kwotę 
400 tys. zł, w tym 300 tys. zł stanowiła dotacja (rys. 6 i 7). W ramach 
projektu przeprowadzono następujące prace: usuwanie starego pokry-
cia, impregnację elementów konstrukcyjnych oraz przygotowanie do 
wymiany pokrycia dachowego. Wartość przeprowadzonego remontu 
przekroczyła kwotę 400 tys. zł. Cerkiew w Horostycie jest jednym  
z najciekawszych miejsc zlokalizowanych na szlaku rowerowym „Śla-
dami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubel-
skim”, prowadzącym przez malownicze tereny Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego.  
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Rys. 6. Remont Cerkwi w Horostycie  

Źródło: Fundacja Dialog Narodów w Lublinie. 

 

 

 
 

Rys. 7. Cerkiew w Horostycie po remoncie  

Źródło: Fundacja Dialog Narodów w Lublinie. 
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4. Projekt „Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza prawosławne-
go w Sycynie” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zakres prac 
obejmował: odtworzenie murowanego ogrodzenia, renowację drewnia-
nej bramy wejściowej, fundamentowanie nieistniejącej cerkwi. Wartość 
prac oszacowano na około 200 tys. zł, w tym 150 tys. zł pochodziło  
z dotacji. 

4. Dotacje z PROW na remonty cerkwi w województwie lubelskim 

 W roku 2010 Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach działań „Od-
nowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 ocenił pozytywnie wnioski prawosławnych parafii, którym przy-
znano dofinansowanie, a są to: 

 parafia prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horosty-
cie – ogrodzenie zabytkowego cmentarza we wsi Lubień; 

 parafia prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horosty-
cie – remont zabytkowej cerkwi z dzwonnicą we wsi Hola; 

 parafia prawosławna pw. Narodzenia NMP we Włodawie – ogrodzenie 
zabytkowego cmentarza we wsi Sobibór. 

 W ramach złożonego wniosku można było ubiegać się o dotację maksy-
malnie w wysokości 75% wartości całkowitego projektu, jednocześnie nie wyż-
szą niż 500 tys. zł. 
 Poza środkami europejskimi na rzecz ratowania nieocenionego dziedzic-
twa materialnego wielokulturowej Lubelszczyzny przyznawane są również 
środki z innych źródeł:  

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ope-
racyjnego Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 „Ochrona zabytków”; 

 województwa lubelskiego; 
 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie; 
 Funduszu Kościelnego MSWiA; 
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 środków własnych parafii11. 

Uwagi końcowe  

 Mieszkańcy regionu mają świadomość atrakcyjności turystycznej obszaru, 
na którym mieszkają, oraz niewykorzystywania jego atrybutów w tworzeniu 
oferty przyjazdowej. Sondażowe wyniki badań przeprowadzonych na terenie 
powiatu zamojskiego wskazują, że jego mieszkańcy za największy atut tury-
styczny tego obszaru uznają zabytki (80%) oraz walory przyrodnicze (80%). 
Według 90% ankietowanych dziedzictwo kulturowe ma istotny wpływ na roz-
wój sektora turystycznego na badanym terenie. Wielu ankietowanych uważa 
lokalne dziedzictwo kulturowe za ważny element rozwoju turystyki, w tym 
turystyki zrównoważonej na wschodnich powiatach przygranicznego woje-
wództwa lubelskiego12.  
 W przypadku inwestycji dotyczących remontów cerkwi prawosławnych 
oraz obiektów kultury judaizmu mają one, poza zakresem prac konserwator-
skich lub remontowych, w dużym stopniu charakter transgraniczny; przyczynia-
ją się do polepszenia warunków rozwoju gospodarczego w oparciu o dziedzic-
two kulturowe. Projekty te stanowią przykład ochrony dziedzictwa kulturowego 
pogranicza, służąc równocześnie podniesieniu świadomości na temat tożsamo-
ści kulturowej. W dobie znacznego zatracenia własnej tożsamości przez więk-
szość społeczeństw pamięć o własnym pochodzeniu, historii i tradycji jest nie-
zwykle cenna. 
 
 
  

                                                 
11  Materiały udostępnione przez Fundację Dialog Narodów w Lublinie: P. Wira, Remont 

cerkwi greckokatolickiej w Wojsławicach, „Wiadomości konserwatorskie Województwa Lubel-
skiego” 2009, Wydawnictwo „Gaudium”, Lublin 2009, s. 303–305.  

12  J. Janicka, Walory kulturowe Zamojszczyzny potencjałem rozwoju turystycznego przy-
granicznego powiatu Polski, w: Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, red.  
D. Orłowski, J. Wyleżałek, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2011,  
s. 136–137. 
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THE SIGNIFICANCE OF FINANCING INVESTMENTS FROM  

NON-BUDGETARY FUNDS FOR STIMULATING THE TOURIST 

MOVEMENT IN THE LUBLIN REGION (AS EXEMPLIFIED BY THE 

SELECTED OBJECTS OF ORTHODOX FAITH AND JUDAISM) 

 

 

Summary 

 

 The Lublin voivodeship, situated in the eastern part of Poland, is marked by its 

flourishing nature, owing to favourable environmental conditions and limited develop-

ment of technological civilization in the area. Despite these undeniable advantages, the 

tourist movement is developing here unevenly. The number of people who use profit-

generating tourist services has grown only in a few places in the region. The aim of the 

paper is to present the development of non-material cultural values of the area (histori-

cal monuments) and their significance for stimulating the tourist movement in the Lub-

lin region. Currently, it draws mainly from tradition and centuries of presence of nu-

merous minorities in the area: the Jewish minority and, to a lesser extent, the Orthodox 

and Greek Catholic minorities.  

 

Translated by Ewa Zabrotowicz 
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WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIEJSC  
JAKO WARTOŚĆ DODANA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH  

Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ 

Wprowadzenie 

 Podstawą wdrażania pomocy Unii Europejskiej w Polsce w bieżącym 
okresie finansowania są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 
2007–2013 (NSRO). Dokument ten został opracowany na podstawie głównych 
celów polityki spójności oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań społeczno-
gospodarczych Polski1. Celem strategicznym NSRO dla Polski jest zatem two-
rzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy  
i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu 
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej2. Działania zmierzające do 
jego realizacji finansowane są przede wszystkim przez fundusze strukturalne  
i Fundusz Spójności (FS), a także fundusze obsługujące założenia Wspólnej 
Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa.  

                                                 
1  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, MRR, Warszawa 2007, s. 4. 
2  Tamże, s. 40. 
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1. Programy operacyjne a wsparcie rozwoju turystyki 

 W oparciu o NSRO rozwój turystyki jest integralnym celem działań zmie-
rzających do osiągania założeń Narodowej Strategii Spójności. Ich realizacji 
służy m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który w ramach pierw-
szego z trzech celów polityki UE na lata 2007–2013, jakim jest Konwergencja, 
zakłada realizację jedenastu priorytetów – szósty z nich to Turystyka. W jego 
ramach EFRR wspiera:  

 ochronę i poprawę jakości dziedzictwa przyrodniczego; 
 promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju 

zrównoważonej turystyki; 
 pomoc na rzecz zwiększania podaży usług turystycznych przez wpro-

wadzanie nowych usług oraz rozwoju nowych (zrównoważonych) ro-
dzajów turystyki. 

 Zgodnie z założeniami EFRR inicjatywy podejmowane w celu rozwoju 
turystyki mogą przejawiać się w wielu, różnorodnych działaniach, takich jak: 

 inwestycje w infrastrukturę turystyczną, w rozwój kadr dla turystyki, 
proturystyczną edukację społeczną; 

 pobudzanie współpracy partnerskiej między samorządami, instytucjami, 
przedsiębiorstwami, lokalnymi społecznościami itp.;  

 podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza  
w obszarze kształtowania jakości świadczonych usług; 

 poprawa dostępności polskich regionów i estetyki miejsc; 
 pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; 
 utrzymanie, ochrona i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Polski,  

a także wsparcie wysiłków w zachowaniu lokalnej odrębności i kre-
owaniu produktów regionalnych. 

 Jako narzędzia realizacji celów polityki spójności UE w latach 2007–2013 
powołano na obszarze Polski programy operacyjne. Mimo braku programu 
ukierunkowanego bezpośrednio na rozwój turystyki, wskazania dla jej rozwoju 
obecne są w priorytetach lub poddziałaniach niemal każdego z nich3.  

                                                 
3  Od standardu tego odbiega Program Operacyjny Pomoc Techniczna, który jest progra-

mem o specyficznym przeznaczeniu. Jego celem nadrzędnym jest „zapewnienie sprawnego  
i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia”. Stąd jego 
zadania to wsparcie wdrażania pomocy z funduszy strukturalnych oraz rozpowszechnianie infor-
macji i promocja NSRO, a jego beneficjenci to instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Narodo-



Wzrost atrakcyjności turystycznej miejsc jako wartość dodana… 49

Tabela 1 

 

Wsparcie turystyki w programach operacyjnych na lata 2007–2013 

 
Program Priorytet/Działanie Cel 

PO Innowacyjna 
Gospodarka 

6. Oś Priorytetowa. Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym 
6.3. Promocja turystycznych walorów Polski 
6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym 

Poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego 
partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania 
wartościowych kontaktów handlowych, 
lokowania inwestycji, prowadzenia działalno-
ści gospodarczej oraz rozwoju usług turystycz-
nych 

PO Infrastruktura  
i Środowiskoa 11. Priorytet. Kultura i dziedzictwo kulturoweb 

Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzic-
twa kulturowego o znaczeniu światowym 
i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności 
Polski 

PO Rozwój Polski 
Wschodniej 

V. Oś priorytetowa. Zrównoważony rozwój potencja-
łu turystycznego opartego o warunki naturalne  
Poddziałanie V.1. Promowanie zrównoważonego 
rozwoju turystyki 
Poddziałanie V.2. Trasy rowerowe. 

V.1. Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną 
Polski Wschodniej,  
V.2. Rozwój turystyki rowerowej na obszarze 
województw objętych programem (warmińsko 
– mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzy-
skie i podkarpackie) 

Europejska Współ-
praca Terytorialna 

Współpraca transnarodowa Zmniejszenie negatywnych skutków zmian 
demograficznych i społecznych na rozwój 
obszarów miejskich i rozwój regionalny, 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w celu 
zwiększenia atrakcyjności miast i regionów, 
w tym poprzez współpracę instytucji kultury 
i sztuki 

3. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności 
miast i regionów 

Współpraca transgraniczna Promowanie współpracy i bezpośrednich 
kontaktów wspierających rozwój gospodarczy 
i społeczny oraz ochronę środowiska w obsza-
rach przygranicznych, m.in. poprzez: 
wspieranie przedsiębiorczości, rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury 
oraz handlu trans granicznego 

 

Współpraca międzyregionalna  
(INTERREG IVC) 

Zwiększanie atrakcyjności terytorium w celu 
wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego oraz zrównoważonej 
turystyki poprzez ochronę dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazu 

2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom 

Regionalne PO według tabeli 2 

a Jedyny program operacyjny finansowany ze środków EFRR oraz Funduszu Spójności. 
b W ramach priorytetu wsparciem objęto projekty związane z renowacją, restauracją, 
rewaloryzacją i rewitalizacją zabytków (w tym znajdujących się na Liście Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP 
za pomniki historii). Mimo braku w tak sformułowanym celu priorytetu 11, jedno-
znacznego odwołania do zwiększenia turystycznej atrakcyjności Polski, taki jej kontekst 
– w świetle planowanych w jego ramach działań – jest oczywisty. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

                                                                                                                        

wej Strategii Spójności, zaangażowane w zarządzanie poszczególnymi programami operacyjny-
mi. 
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 Program Operacyjny Kapitał Ludzki jako jedyny finansowany ze środków 
drugiego z funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego  
– nie zawiera w swoich priorytetach czy celach bezpośredniego odwołania do 
turystyki. Głównym jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 
społecznej. Niemniej jednak, przez samą swoją konstrukcję, stanowi niebaga-
telne wsparcie dla rozwoju turystyki, m.in. poprzez działania podejmowane na 
rynku pracy, podnoszące poziom aktywności zawodowej, zmniejszające obsza-
ry wykluczenia społecznego, upowszechniające edukację społeczeństwa na 
każdym etapie kształcenia, dostosowujące kwalifikacje pracowników do po-
trzeb rynku pracy i podnoszące konkurencyjności przedsiębiorstw (w tym rów-
nież z branży turystycznej)4. 
 Spośród 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) tylko dwa (dla 
województwa łódzkiego oraz opolskiego) nie posiadają wyodrębnionego priory-
tetu ukierunkowanego na rozwój turystyki (tabela 2). Jednak mimo ich braku 
również te dwa województwa w swoich celach szczegółowych zawarły rozwój 
turystyki5.  
 Wsparcie przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz rozwoju turystyki na 
obszarach objętych pomocą programów operacyjnych jest naturalną konse-
kwencją realizowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach polityki spójności. Jednak rozwój turystyki oraz wzrost 
atrakcyjności miejsc recepcji turystycznej jest często konsekwencją innych pro-
gramów wspieranych z unijnego budżetu, jednak o celach niemających prostego 
i naturalnego przełożenia na rozwój tej dziedziny gospodarki. 
 
  

                                                 
4  http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Dzialania.aspx, z dnia 

24.10.2011. 
5  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013, Opole 

2009, s. 114; Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, 
Łódź 2007, s. 72. 
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Tabela 2 

 

Miejsce turystyki w priorytetach regionalnych programów operacyjnych 

 
Lp. Województwo Priorytet 
1. dolnośląskie 6. Turystyka i kultura 

2. 
kujawsko- 
-pomorskie 

6. Wsparcie rozwoju turystyki 

3. lubelskie 7. Turystyka, kultura i współpraca międzyregionalna 

4. lubuskie 
5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturo-
wej 

5. łódzkie 
3. Gospodarka – innowacyjność – przedsiębiorczość, Działanie 
3.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 

6. małopolskie 3. Turystyka i przemysł kulturowy 
7. mazowieckie 2. Turystyka 
8. opolskie 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionua 
9. podkarpackie 6. Turystyka i kultura 
10. podlaskie 3. Rozwój turystyki i kultury 
11. pomorskie 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 
12. śląskie 3. Turystyka 

13. świętokrzyskie 
5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje  
w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport 

14. 
warmińsko- 
-mazurskie 

2. Turystyka 

15. wielkopolskie 6. Turystyka i środowisko kulturowe 

16. 
zachodnio-
pomorskie 

5. Turystyka, kultura, rewitalizacja 

a Rozwój turystyki zagwarantowany w trzecim celu priorytetu 1: „wzrost znaczenia 
turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływających na rozwój społeczno-
gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy”. 

Źródło. opracowanie własne na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

2. CIVITAS RENAISSANCE jako przykład projektu zwiększającego atrak-

cyjność turystyczną miejsca 

 Przykładem programów ukierunkowanych na inne, niż powyżej wymie-
nione cele, są tzw. programy ramowe Unii Europejskiej. Stanowią one narzę-
dzie polityki naukowo-technicznej Wspólnoty określonej przez traktat z Ma-
astricht (1992), której głównym celem jest rozwój naukowych i technologicz-
nych podstaw przemysłu wspólnotowego i uczynienie go bardziej konkurencyj-
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nym na arenie międzynarodowej. Działania mające wspomagać ten rozwój re-
alizowane są właśnie poprzez wieloletnie programy ramowe i ukierunkowane 
na: 

 wdrażanie programów badań rozwoju technicznego, które wspierają 
współpracę między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi  
i uczelniami wyższymi; 

 rozpowszechnianie wyników badań naukowych; 
 wspieranie wymiany naukowej6. 

 Obecnie funkcjonuje 7. Program ramowy w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego (7PR). Jego czas trwania zaplanowano na lata 2007–2013,  
a budżet wynosi blisko 54 miliardów euro. 7PR składa się z czterech progra-
mów szczegółowych (uzupełnionych o program obejmujący badania nuklearne 
– EURATOM i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego – JRC): 
współpraca (cooperation), pomysły (ideas), ludzie (people), możliwości (capa-
cities). 
 Najbardziej rozbudowanym komponentem 7PR jest Cooperation. Ma on 
na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziesię-
ciu obszarach tematycznych7. Przykładem projektu realizowanego w obszarze 
V. Energia, Priorytet 8. Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii, Dzia-
łanie Innowacyjne strategie w miejskim transporcie, jest inicjatywa CIVITAS 
PLUS. CIVITAS został zainaugurowany na początku roku 2002 (w ramach 5PR 
jako CIVITAS I), następnie znalazł swoją kontynuację w CIVITAS II (od roku 
2005 w ramach 6PR) i obecnie jako CIVITAS PLUS (lata 2008–2012). 
 W ramach każdej edycji zaplanowano kilka niezależnych projektów reali-
zowanych łącznie przez 61 miast z 22 krajów Europy. Wszystkie projekty,  
a powstało ich trzynaście, mają wyznaczone własne cele szczegółowe i działa-
nia. Są one jednak spójne z nadrzędnym celem postawionym przed całym pro-
gramem, którym jest czysty, efektywny energetycznie, harmonijny i zrównowa-
żony transport miejski8. 
 Jednym z projektów prowadzonych w Polsce w ramach tej inicjatywy jest 
komponent CIVITAS RENAISSANCE. Jego główne założenia skupiają się na 

                                                 
6  M. Gierłatowska, A. Brzozowski, 6. Program Ramowy Unii Europejskiej – powiększanie 

potencjału badawczego Europy, w: Bezpieczeństwo pracy – Nauka i praktyka 1/2003, s. 2. 
7  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, www.kpk.gov.pl. 
8  www.civitas.eu. 
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zmniejszeniu uciążliwości ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich po-
przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz realizowa-
nie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. Polskim mia-
stem partnerskim w projekcie (obok czterech innych z krajów UE) jest Szczeci-
nek.  
 W ramach CIVITAS RENAISSANCE w Szczecinku wdrażanych jest 10 
działań: 

 rozwój transportu wodnego; 
 budowa ścieżek rowerowych; 
 wprowadzenie ekologicznych minibusów do taboru transportu miej-

skiego oraz uruchomienie ekologicznej myjni autobusów; 
 modernizacja przystanków autobusowych;  
 stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju transportu;  
 kampanie promujące transport publiczny i zmianę nawyków transpor-

towych wśród mieszkańców;  
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i kierowców; 
 uruchomienie wypożyczalni rowerów i riksz; 
 uruchomienie systemu nadzoru ruchu drogowego; 
 monitoring prędkości na przejściach dla pieszych i w pobliżu szkół. 

 Powyższe działania mają usprawnić i uatrakcyjnić transport miejski, do-
starczyć alternatywnych środków transportu, podnieść poziom świadczonych 
usług, zwiększyć zadowolenie pasażerów, w efekcie doprowadzić do wzrostu 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynąć na zmianę ich zachowań komuni-
kacyjnych w kierunku bardziej intensywnego wykorzystania ekologicznych 
środków transportu.  
 W ramach wymienionych działań w Szczecinku wykonano wiele przed-
sięwzięć skutkujących nie tylko realizacją założeń przedstawionego powyżej 
celu, ale również o istotnym znaczeniu dla turystyki, m.in.: 

 uruchomiono tramwaj wodny i taksówki wodne; 
 w atrakcyjnych punktach miasta na jeziorze Trzesiecko wybudowano 

trzy pomosty widokowe (przy wieży Bismarcka, na Mysiej Wyspie,  
w parku miejskim przy centrum), będące zarazem przystankami tram-
waju wodnego; 

 zrewitalizowano półwysep o nazwie Mysia Wyspa (doprowadzenie 
prądu, wody i kanalizacji ściekowej), umożliwiając tym samym jego 
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zagospodarowanie rekreacyjne (plaża, leżaki, parasole, mała gastrono-
mia);  

 wybudowano (część jest w trakcie realizacji) łącznie ok. 6200 m ście-
żek rowerowych; 

 uruchomiono wypożyczalnię riksz (10 szt.) i rowerów (50 szt. rowerów 
i pięć punktów wypożyczeń); 

 w trakcie realizacji znajduje się wymiana 10 przystanków autobuso-
wych oraz wprowadzenie dynamicznego systemu informacji pasażer-
skiej (sześć paneli informacyjnych)9. 

 Działania podjęte w mieście w ramach CIVITAS RENAISSANCE spotykają 
się z aprobatą mieszkańców i turystów. Ich skutki nie są jeszcze w pełni wi-
doczne. Wynika to z faktu, że projekt jest ciągle w fazie realizacji (do września 
2012 roku) oraz z typowego dla takich inicjatyw przesunięcia w czasie społecz-
nej reakcji na podejmowane działania. Już teraz na podbudowie prowadzonych 
badań ewaluacyjnych projektu można jednak zaryzykować twierdzenie, że efek-
ty projektu dla ożywienia turystycznego miasta i polepszenia jego wizerunku  
w oczach zarówno mieszkańców, jak i turystów są porównywalne, jeśli nie 
większe, niż osiągnięcia projektu w dziedzinie zmiany nawyków transporto-
wych10.  

3. Działania CIVITAS a atrakcyjność miasta Szczecinek  

 Z przeprowadzonych badań ex ante wynika, że 91,6% respondentów po-
parło pomysł otwarcia wypożyczalni rowerów i riksz. Trzy czwarte badanych 
uznało, że przejazdy rikszą mogłyby stać się wartościową atrakcją turystyczną 
Szczecinka, co uzasadnia podjęcie tej inicjatywy. Wśród 12 najczęściej poja-
wiających się opinii na temat zasadności otwarcia wypożyczalni aż 10 odnosiło 

                                                 
9  Dynamiczny system informacji pasażerskiej oznacza montaż elektronicznych 

wyświetlaczy na przystankach autobusowych, dzięki którym pasażerowie na bieżąco 
informowani są o godzinie odjazdu najbliższego autobusu. 

10  Prowadzone regularnie badania ankietowe dowodzą, że w pierwszym okresie realizacji 
projektu wzrosło w mieście wykorzystanie ekologicznych środków transportu oraz transportu 
publicznego, jednak w następnym badanym okresie odnotowano spadek zainteresowania. 
Szczegółowe dane na ten temat, z uwagi na ograniczoność miejsca, nie są możliwe do 
zaprezentowania, jednak pozostają w dyspozycji autorów niniejszego artykułu, jak również 
szczegółowa metodologia prowadzonych w projekcie badań ewaluacyjnych. 
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się bezpośrednio do turystyki. Największa liczba badanych (12,8%) stwierdziła, 
że riksze przyciągną do miasta turystów. Respondenci wyrażali również opinie, 
że riksze będą nową atrakcją turystyczną, sprawią, że miasto będzie „inne”, 
oryginalne. Pojazdy te – zdaniem ankietowanych – mogą też stać się niebanal-
nym sposobem na zwiedzanie Szczecinka. Znajduje to potwierdzenie w dal-
szych opiniach, bowiem respondenci deklarujący chęć korzystania z wypoży-
czalni (78% badanych), zapytani o motywy w większości odpowiadali (74% 
chętnych), że rower lub rikszę będą wypożyczać dla przyjemności. Również 
transport wodny (tramwaj oraz taksówki) uznany został za atrakcję turystyczną. 
Niemal wszyscy respondenci deklarujący wykorzystanie transportu wodnego 
jako cel wymieniali rekreację (97,3%), za regularny środek transportu uznało go 
tylko 0,7% badanych, a za okazjonalny – 19,7%. 
 W badaniu przeprowadzonym wśród turystów zadano m.in. pytanie  
o środki transportu wykorzystywane podczas pobytu w Szczecinku. Najliczniej-
sze grono badanych, co zrozumiałe, korzystało przede wszystkim z własnego 
samochodu, jednak na drugim miejscu wymieniano autobus miejski, następnie 
riksza i tramwaj wodny. Dwa ostatnie środki transportu miały powodzenie 
zwłaszcza wśród turystów zagranicznych. Z riksz skorzystało 41%, a z tramwa-
ju 34% badanych obcokrajowców. 
 Za najbardziej użyteczne rozwiązanie transportowe w mieście turyści, 
zarówno z Polski, jak i z zagranicy, zgodnie uznali komunikację miejską (42% 
badanych). Na drugim miejscu turyści z Polski wymieniali tramwaj wodny 
(20% badanych Polaków), a turyści zagranicznych – rower z wypożyczalni 
(21%)11. 
 Realizowane w ramach projektu zadania mają też swój wydźwięk w po-
strzeganiu Szczecinka. Wprowadzane rozwiązania mieszkańcy oceniają jako 
zmiany na lepsze. Uważają oni, że miasto staje się coraz ładniejsze, ciekawsze, 
warte odwiedzin. Zaobserwowano również rozwój rynku usług turystycznych  
w Szczecinku. Na obecnym etapie trudno jednoznacznie przypisać go działa-
niom CIVITASU, jednak niewątpliwie wpływ na wzrost atrakcyjności miasta 
przekłada się na ożywienie gospodarcze, zwłaszcza w tej branży. 
  

                                                 
11  Należy jednak zaznaczyć, że respondenci skarżą się równocześnie na złe funkcjonowanie 

wymienionych środków komunikacji. Najwięcej uwag krytycznych kierowano pod adresem riksz, 
w dalszej kolejności turyści polscy narzekali na miejskie autobusy, a zagraniczni na tramwaj 
wodny. 
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Tabela 3 

 

Liczba obiektów noclegowych i gastronomicznych w Szczecinku w latach 2000–2011 

 
Rok Obiekty noclegowe Punkty gastronomiczne 
2000 8 -a

2004 8 - 
2005 9 - 
2006 10 - 
2008 12 20 
2009 12 27 
2010 18 31 
2011 23 34 

a brak danych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Szcze-
cinku i Szczecineckiej Agencji Promocji i Kultury SAPiK. 

 
 
 Omawiając znaczenie CIVITAS RENAISSANCE dla szczecineckiej tury-
styki, należy wspomnieć o jeszcze jednym niezwykle ważnym skutku podej-
mowanych w ramach projektu działań. Projekt CIVITAS – jak każde z przed-
sięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej – podlega 
wymogom promowania zarówno samego projektu, jak i unijnego w nim udzia-
łu. Poza typowymi narzędziami promocji wykorzystywanymi w takich przed-
sięwzięciach (publikacja materiałów promocyjnych, tablice informacyjne, bil-
bordy, oznaczenia logo na zakupionych urządzeniach itp.) Szczecinek prowa-
dzi, zwłaszcza za pośrednictwem Szczecineckiej Agencji Promocji i Kultury 
SAPiK (partnera w projekcie), intensywną promocję wydarzeniową. Od po-
czątku wdrażania projektu, CIVITAS był obecny na blisko dwudziestu impre-
zach różnego typu. Znaczną część z nich zorganizowano pod szyldem 
CIVITASU lub w oparciu o jego realizacje.  
 Imprezy podejmowane z inicjatywy projektu były szeroko opisywane  
w prasie lokalnej i regionalnej oraz w telewizji, cieszyły się dużym zaintereso-
waniem i każdorazowo stanowiły ważne wydarzenie w życiu miasta. Zgroma-
dziły one łącznie kilkanaście tysięcy uczestników – zarówno mieszkańców, jak 
i turystów. Stanowiły tym samym istotne uzupełnienie miejskiego kalendarza 
imprez w ostatnich trzech latach (2009–2011), przyczyniając się do jego uatrak-
cyjnienia. 
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Tabela 4 

 

Imprezy publiczne organizowane z inicjatywy CIVITAS w latach 2009–2011 

 

Wydarzenie Liczba wydarzeń 
Szacunkowa łączna 
liczba uczestników 

rajd rowerowy 3 1700 
piknik rodzinny z CIVITASEM 2a 8000 
700 rowerzystów na 700-lecie Szczecinkab 1 736c 

otwarcie inwestycji CIVITAS 5 500 

a Planowany w 2010 roku piknik nie odbył się z powodu złej pogody. 
b Impreza zorganizowana z okazji 700-lecia miasta, ale przy wykorzystaniu sprzętu 
(rowerów) CIVITAS. 
c Jest to liczba samych rowerzystów. W imprezie brali również udział liczni widzowie. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Szczecineckiej Agencji Promocji  
i Kultury SAPiK. 

 

Uwagi końcowe 

 Podejmowane w ramach CIVITAS RENAISSANCE działania mają szeroki 
oddźwięk w lokalnych i regionalnych mediach, a realizowane inwestycje i to-
warzyszące temu wydarzenia wzbogacają ofertę turystyczną miasta. Niekwe-
stionowanym tego przykładem jest rewitalizacja Mysiej Wyspy, która dzięki 
poczynionym tam inwestycjom w czasie jednego tylko sezonu stała się ulubio-
nym miejscem spędzania wolnego czasu (zwłaszcza młodych) mieszkańców 
Szczecinka i turystów.  
 Podsumowując zatem rozważania na temat atrakcyjności turystycznej jako 
wartości dodanej projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej, warto przy-
pomnieć strategiczny cel programu CIVITAS: czysty, efektywny energetycznie, 
harmonijny i zrównoważony transport miejski. 
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THE INCREASE OF TOURISTS ATTRACTIVENESS AS AN ADD VALUE  

OF PROJECTS CO-FINANCED BY EUROPEAN UNION 

 

 

Summary 

 

 The article is an analysis of importance of the EU’s co-financed projects for mak-

ing the places of their implementation more attractive. The increase of attractiveness is 

a self-evident effect of operational programmes, which in most have such a provision in 

their purposes. However, the increase of touristic attractiveness is often an effect of 

projects, which are focused on activities not related to this area. The legitimacy of this 

claim has been demonstrated on the example of CIVITAS RENAISSANCE project, 

which is realized in Szczecinek. 

 

Translated by Anna Wachuda 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 700 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 85 2012 
 

ALINA KULCZYK-DYNOWSKA 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE NA TERENIE  
OBSZARU PRAWNIE CHRONIONEGO A ROZWÓJ REGIONU  

O CHARAKTERZE TURYSTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE 
KARKONOSZY 

Wprowadzenie 

 Aktywizacja ruchu turystycznego wymaga zbudowania specyficznej prze-
wagi konkurencyjnej regionu – przewagi stworzonej z myślą o maksymalizacji 
jakości i atrakcyjności oferty postrzeganej przez turystę. Przewagę konkuren-
cyjną konstruuje się w oparciu o wartości rzadkie i trudne do naśladowania. Te 
dwie cechy mają unikalne zasoby naturalne danego regionu, na podstawie ist-
nienia których tworzy się przestrzenne formy ochrony przyrody. 
 Wyróżnikiem każdego regionu – nie tylko regionu o charakterze tury-
stycznym – jest marka. W odniesieniu do omawianego typu regionu marka 
wprost nawiązuje do tzw. profilu obszaru i przybliża charakterystykę dostęp-
nych produktów turystycznych. „Markę produktu turystycznego obszaru należy 
rozumieć jako nazwę, termin, znak, symbol, wzór lub kombinację tych elemen-
tów stworzoną w celu rozpoznania dóbr udostępnianych turystom i usług 
świadczonych przez podmioty zaangażowane w zaspokajanie potrzeb tury-
stycznych w miejscu recepcji turystycznej i odróżniania ich od dóbr i usług 
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występujących w konkurencyjnych miejscach recepcji turystycznej”1. Marka 
stanowi sygnał informacyjny dla potencjalnych turystów.  
 Istniejące w Karkonoszach parki narodowe – Karkonoski Park Narodowy 
(KPN) oraz Krkonošský národní park (KRNAP) stanowią swoistą i niepowta-
rzalną markę. Wszelkie inwestycje związane z realizacją celów statutowych obu 
parków zapewniają ochronę i/lub promocję wartości, w oparciu o które parki te 
powstały, a co za tym idzie ochronę i/lub promocję podstaw utworzenia marki 
regionu. Należy podkreślić, że bezpośredni wpływ na kreowanie popytu tury-
stycznego ma realizowana przez wszystkie parki narodowe edukacja ekologicz-
na – zmienia ona potrzeby i zachowania osób nią objętych, ułatwiając tym sa-
mym popularyzację tzw. turystyki zrównoważonej.  

1. Region turystyczny i jego rozwój  

 Sposobów i kryteriów delimitacji regionów, a co za tym idzie także rodza-
jów regionów, jest wiele. Tradycyjnego podziału przestrzeni na regiony tury-
styczne dokonuje się w oparciu o następujące przesłanki: 

 „walory turystyczne obszaru (głównie przyrodnicze, ale także antropo-
geniczne); 

 charakter zagospodarowania turystycznego; 
 ruch turystyczny (traktowany także jako potwierdzenie prawidłowości 

wydzielenia regionu oraz miara jego rangi i atrakcyjności)”2.  
 Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje regionów turystycznych – homoge-
niczne i heterogeniczne. Regiony homogeniczne charakteryzują się jednym 
dominującym produktem turystycznym, natomiast w regionach heterogenicz-
nych istnieje kilka równorzędnych produktów turystycznych. Regiony tury-
styczne można wyodrębnić również na podstawie transgranicznego produktu 
turystycznego3. Przykładem transgranicznego regionu turystycznego są parki 
narodowe zlokalizowane w Karkonoszach, tj. Karkonoski Park Narodowy 

                                                 
1  S. Bosiacki, H. Hołderna-Mielcarek, Marka produktu turystycznego czynnikiem konku-

rencyjności regionu, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku, red. K. Wilczyńska, Wydawnictwo 
Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2010, s. 118. 

2  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,  
s. 112. 

3  Tamże, s. 112–114. 
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(KPN) oraz czeski Krkonošský národní park (KRNAP). Warto podkreślić, że 
„region turystyczny to stosunkowo jednorodny obszar, który wyróżnia się  
z otoczenia określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi. (…) Regiony tury-
styczne powstają zwłaszcza na obszarach będących docelowym miejscem tury-
stycznych podróży długookresowych, najczęściej o charakterze urlopowym lub 
wakacyjnym (…)”4. 
 Rozwój regionu turystycznego uzależniony jest nie tylko od atrakcyjności 
obszaru, ale również od natężenia i jakości infrastruktury towarzyszącej tury-
styce. Idea zrównoważonego rozwoju regionu dotyczy wszystkich elementów 
warunkujących charakter rozwoju – zarówno zrównoważenia na etapie kształ-
towania rozwoju przedsiębiorstw turystycznych, jak i na etapie inwestycji tury-
styce towarzyszących, a prowadzonych przez administrację rządowa, samorzą-
dy czy podmioty prywatne. „W praktyce oznacza to pewną harmonizację czyn-
nika wzrostu z możliwościami, tempa zmian z odpowiednio przygotowaną ka-
drą, zasilanie informacyjne z możliwością wykorzystania tej informacji w decy-
zjach kierowniczych, dążenia do przejścia na system zarządzania procesowego 
lub zarządzania projektami i zharmonizowanie tych dążeń z bazą informatycz-
no-komputerową itp.”5 

2. Rozwój turystyki na obszarach chronionych – pryzmat czynników roz-

woju regionalnego 

 Objęcie danego obszaru ochroną prawną nie jest tożsame z zanikiem życia 
gospodarczego na wspomnianym terenie. Aktywność gospodarcza człowieka na 
terenach chronionych jest wprawdzie ograniczona, ale nie jest uniemożliwiona. 
„Ochrona przyrody związana jest z motywami wynikającymi z oceny wartości 
przyrody lub jej określonych składników”6. Powyższe wskazuje na naturalne 
wyróżniki omawianych terenów, w oparciu o które można budować przewagę 
konkurencyjną i ofertę turystyczną regionu. W tym kontekście szczególne zna-

                                                 
4  T. Mańkowski, Region i rozwój regionalny, w: Strategie rozwoju turystyki w regionie, 

red.  B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009, s. 12. 
5  M. Strużycki, Konkurencja jako mechanizm sprawczy rozwoju regionalnego, w: Przed-

siębiorstwo, region, rozwój, M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011, s. 98. 
6  E. Mazur, K. Małachowski, Ochrona środowiska przyrodniczego, w: Gospodarka a śro-

dowisko i ekologia, red. K. Małachowski, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 187. 



Alina Kulczyk-Dynowska 62

czenie ma harmonijny krajobraz obszaru chronionego. Postępująca urbanizacja 
wpływa na wzrost wartości ekonomicznej wspomnianego krajobrazu – znacze-
nia nabiera tzw. tożsamość miejsca, a zarazem umiejętność ochrony go przed 
niekontrolowaną transformacją7.  
 Jak już wspomniano, przestrzenne formy ochrony przyrody nie wykluczają 
rozwoju życia gospodarczego – ich utworzenie może jednak wpływać na po-
strzeganie grup czynników rozwoju regionalnego poprzez niejako promowanie 
tych grup, które są pochodną przyczyn ustanowienia obszaru chronionego.  
W literaturze przedmiotu opisane są różne sposoby klasyfikacji czynników 
rozwoju regionalnego, a jednym z nich jest grupowanie omawianych czynni-
ków na następujące zbiory: czynniki ekonomiczne, społeczne, techniczne, poli-
tyczne oraz ekologiczne. Czynniki ekologiczne obejmują m.in. wdrażanie recy-
klingu, a także postęp w zakresie ochrony i racjonalizacji gospodarowania za-
sobami środowiska naturalnego – istotny dla gospodarowania na obszarach 
chronionych8. Na podstawie kryterium lokalizacji wyodrębniane są natomiast 
czynniki endogeniczne oraz egzogeniczne. Czynniki endogeniczne „znajdują się 
na obszarze danego regionu i są w pewnym stopniu przez ten region kształto-
wane. Są one determinantą wzrostu oraz kreowania nowych wartości material-
nych i niematerialnych w regionie”9. Wśród czynników endogenicznych wiodą-
cą rolę odgrywają: zasoby lokalnego ekosystemu, potencjał demograficzny, 
kapitał intelektualny i społeczny, potencjał gospodarczy, zagospodarowanie 
infrastrukturalne, a także polityka intraregionalna i lokalna.10 

 Zdaniem autorki w odniesieniu do obszarów chronionych szczególne zna-
czenie mają – w świetle przytoczonych sposobów klasyfikacji czynników roz-
woju regionalnego – czynniki ekologiczne oraz zaliczane do czynników endo-
genicznych zasoby lokalnego ekosystemu. Warto podkreślić, że jednym z waż-
niejszych aspektów decydujących o atrakcyjności lokalnego ekosystemu jest 
różnorodność biologiczna i krajobrazowa. Stworzone przez naturę środowisko 
w połączeniu ze sztucznymi wytworami człowieka determinuje warunki dla 

                                                 
7  Por. A. Kupidura, M. Łuczewski, P. Kupidura, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni 

obszarów wiejskich, PWN, Warszawa 2011, s. 12–13. 
8  Zob. S. Korenik, Dysproporcje w rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty, Wyd. AE 

we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 65. 
9  T. Mańkowski Region i rozwój…, op.cit.,  s. 17. 
10  Zob. R. Brol, Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, w: Metody oceny rozwoju 

regionalnego,  red.  D. Strah, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 16. 
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podejmowania działalności gospodarczej. Powoduje to, że zasoby lokalnego 
ekosystemu mają decydujący wpływ na możliwość rozwoju w regionie dziedzin 
uzależnionych od parametrów środowiskowych, a więc m.in. turystyki.  
 Funkcja turystyczna obszarów chronionych jest – z uwagi na możliwość 
zaspokojenia większości potrzeb turysty – bardzo rozbudowana. Człowiek staje 
się turystą, a więc zgłasza popyt na szeroko pojęte usługi turystyczne za sprawą 
następujących potrzeb: odpoczynku i relaksu, aktywności i przygody, zdrowot-
nych, edukacyjnych, historyczno-archeologicznych, politycznych, naukowo-
technicznych, obcowania ze sztuką, religijnych oraz handlowych11. Niestety 
turystyka nie jest obojętna dla środowiska. Aktywność ta wiąże się z antropo-
presją wyrażająca się poprzez:  

 zabór ziemi i wody; 
 degradację krajobrazu; 
 zanieczyszczenie powietrza i wód powierzchniowych; 
 degradację gleb; 
 degradację bioróżnorodności w świecie roślin i zwierząt; 
 hałas i zaśmiecanie środowiska; 
 niekorzystny wpływ na kulturę społeczności lokalnych12. 

 Stąd też działania na rzecz aktywizacji ruchu turystycznego wymagają 
równoległych działań prewencyjnych przeciw wyżej wymienionym zjawiskom. 
Tylko wówczas zapewnione zostaną podstawy rozwoju regionu turystycznego 
w długim okresie.  
 Warto podkreślić, że funkcja turystyczna regionu sprawia, że dla powo-
dzenia jego rozwoju zaangażowana musi być niemal całość społeczności lokal-
nej. Turysta powinien czuć się wyjątkowo, a to wymaga swoistego klimatu. 
Lokalna społeczność musi wysyłać spójne sygnały świadczące o tym, iż rozwój 
turystyki i sama osoba turysty jest pożądana. Wiąże się z tym wiele elementów, 
takich jak: bezpieczeństwo publiczne, ład przestrzenny, akceptacja utrudnień 
związanych z ruchem turystycznym, zaufanie do turystów, realizowanie inwe-
stycji przyjaznych turystyce itp. Klamrą łączącą te wymagania jest kapitał spo-

                                                 
11  Zob. J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 107. 
12  B. Sawicki, Turystyka zrównoważona – nowa koncepcja rozwoju turystycznego regio-

nów, w: Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Agencja Wydawniczo-Edytorska 
EkoPress, Białystok 2006, s. 52. 
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łeczny13. Rozwój turystyki oznacza dla społeczności lokalnej zmiany społeczno- 
-kulturowe. Wpływ turystów na społeczność lokalną narasta w miarę wzrostu 
popularności obszaru, jak i wydłużania się okresu wspomnianej popularności. 
Pojawiają się koszty życia z „obcymi”, którzy często czują się zwolnieni z prze-
strzegania norm obyczajowych obowiązujących w ich codziennym otoczeniu. 
Turystyka oznacza konfrontację różnych kultur, różnych oczekiwań, różnych 
grup społecznych itp.14 Ta różnorodność staje się czasem problemem prowa-
dzącym do powstania barier dla rozwoju turystyki w regionie. 

3. Projekty unijne realizowane na terenie Karkonoskiego Parku Narodo-

wego – analiza obejmująca lata 2009–2011 

 W Karkonoskim Parku Narodowym zrealizowano i nadal realizuje się 
projekty unijne w ramach trzech programów – Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (PO EWT Pol-
ska–Czechy) oraz Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Teryto-
rialnej dla Europy Środkowej (PO EWT Europa Środkowa) (tabela 1).  
 Projekt „Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w KPN” ma na celu 
ochronę charakterystycznej dla Karkonoszy kwaśnej buczyny górskiej, borów 
jodłowo-świerkowych oraz górnoreglowej świerczyny sudeckiej. Autorzy pro-
jektu w sposób kompleksowy – co zostało uwidocznione już na etapie kon-
strukcji nazwy projektu – potraktowali przyrodę omawianego obszaru. Ten 
sposób percepcji przestrzeni odpowiada wrażeniom turysty, który ocenia atrak-
cyjność miejsca jako pochodną całości wrażeń. Dodatkowy, a zarazem bezpo-
średni wpływ realizacji omawianego projektu na aktywizację ruchu turystycz-
nego wynika z jednego z elementów projektu – przebudowy ścieżki dydaktycz-
nej oraz opracowania i druku „Przewodnika po ekosystemach leśnych KPN”.  
                                                 

13  Por. J. Herbst, Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność in-
stytucji publicznych w polskiej literaturze akademickiej, w: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lac-
kowska, A. Mielczarek, Szafarze darów europejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsza-
wa 2008 , s. 28. 

14  Zob. A. Niezgoda, Zmiany społeczno-kulturowe a rozwój turystyki zrównoważonej,  
w: Gospodarka turystyczna w XXI w., red. K. Wilczyńska, Zeszyty Naukowe nr 19 Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2010, 
s. 39. 
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Tabela 1 

 

Wykaz projektów unijnych realizowanych w KPN w roku 2009 

 

Lp. Nazwa projektu Program 
Okres 

realizacji 

Wydatki  
w roku 2009 

(zł) 
1 Kompleksowa ochrona ekosyste-

mów leśnych w KPN  
POIiŚ  06.2009 r. 

do 
12.2012 r. 

1.373.717 

2 Ochrona najcenniejszych ekosys-
temów KPN – modernizacja 
Ścieżki nad Reglami  

POIiŚ  06.2009 r. 
do 

12.2011 r. 

1.031.476 

3 Wzmocnienie współpracy trans-
granicznej w edukacji ekologicz-
nej w KRNAP i KPN  

PO EWT Polska-
Czechy 

08.2008 r. 
do 

12.2010 r. 

127.130 

4 TransEcoNet  PO EWT Europa 
Środkowa 

01.2009 r. 
do 

04.2012 r. 

52.712 

Suma wydatków 2.585.035 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej KPN. 

 
 
 Projekt „Ochrona najcenniejszych ekosystemów KPN – modernizacja 
Ścieżki nad Reglami” ma na celu minimalizację antropopresji wywołanej tury-
styką pieszą w odniesieniu do najcenniejszych fragmentów karkonoskiej przy-
rody. W ramach projektu dokonano m.in. inwestycji związanych z przebudową 
szlaku turystycznego oraz zakupiono urządzenia do monitorowania ruchu tury-
stycznego – tzw. ekokantery.  
 W obu wyżej wymienionych przypadkach autorzy projektów dostrzegli 
również konieczność modyfikacji zachowań turysty poprzez uzupełnienie nie-
doborów w edukacji ekologicznej. Tym samym projekty te wpływają na uatrak-
cyjnienie oferty edukacyjnej parku. 
 W ramach realizacji zakończonego już projektu „Wzmocnienie współpra-
cy transgranicznej w edukacji ekologicznej w KRNAP i KPN” dążono do zacie-
śnienia współpracy pomiędzy polską i czeską młodzieżą, wychowawcami z obu 
krajów oraz pracownikami obu parków. Projekt ten obejmował działania zwią-
zane z edukacją ekologiczną. Analiza dotycząca uczestników projektu przepro-
wadzona w kontekście wpływu na lokalne społeczności wskazuje, że nowe 
więzi społeczne, jakie zostały wytworzone w ramach wspólnych działań, mogą 
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stanowić podwaliny kapitału społecznego i nowego wymiaru kontaktów trans-
granicznych. Wspomniane efekty są spójne z ideą transgraniczności oferty tury-
stycznej Karkonoszy. 
 Projekt „TransEcoNet” ma na celu identyfikację i ocenę powiązań ekolo-
gicznych na terenie nie tylko obu karkonoskich parków, ale wybranych obsza-
rów Europy Środkowej. Inwentaryzacje historycznych map (najstarsze pocho-
dziły z XVIII w.), ich analiza oraz zapis w nowoczesnej technice pozwolą oce-
nić przemiany krajobrazu przez pryzmat zmian wywołanych antropopresją. 
Wartość poznawcza już wykonanych badań jest użyteczna z punktu widzenia 
planowania zagospodarowania terenu parków, otulin oraz przylegających ob-
szarów, a więc obszarów strategicznych dla rozwoju turystyki w regionie.  
 W roku 2010 liczba projektów unijnych realizowanych w KPN zwiększyła 
się do dziesięciu (tabele 1 i 2). Celem uporządkowania analizę projektów z lat 
2010 oraz 2011 przeprowadzono w podziale na projekty realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), projekty realizo-
wane w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (PO EWT Polska–Czechy) i Pro-
gramu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla Europy Środ-
kowej (PO EWT Europa Środkowa). 
 Projekt „Ochrona najcenniejszych ekosystemów KPN – etap II” stanowi 
swoistą kontynuację i rozszerzenie działań opisanych w ramach charakterystyki 
projektów realizowanych w roku 2009. Cel projektu jest tożsamy z celem wów-
czas wyartykułowanym, zmienił się jedynie obszar działań. W etapie rozpoczę-
tym w roku 2010 działaniami objęto cenne ekosystemy leśne i nieleśne położo-
ne wzdłuż następujących szlaków: 

 szlaku czerwonego przebiegającego przez Kocioł Łomniczki; 
 szlaku żółtego przebiegającego od grupy skalnej Pielgrzymy do Sło-

necznika; 
 szlaku czerwonego nad Śnieżnymi Kotłami; 
 szlaku czerwonego nad Kotłem Małego i Wielkiego Stawu. 
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Tabela 2 

 

Wykaz projektów unijnych realizowanych w KPN w ramach programu POIiŚ  
w roku 2010 i pierwszej połowie roku 2011 

 

Lp. Nazwa projektu 
Okres  

realizacji 

Wydatki  
w roku 2010 

(zł) 

Wydatki  
w pierwszej 

połowie roku 
2011 (zł) 

1 Kompleksowa ochrona ekosys-
temów leśnych w KPN  

06.2009 r. 
do 

12.2012 r. 

1.716.083 579.860 
 

2 Ochrona najcenniejszych ekosys-
temów KPN - modernizacja 
Ścieżki nad Reglami  

06.2009 r. 
do 

12.2011 r. 
 

922.450 4.262 
 

3 Ochrona najcenniejszych ekosys-
temów KPN – etap II 

08.2010 r. 
do 

12.2012 r. 

327.512 4.262 
 

4 Ochrona najcenniejszych gatun-
ków flory KPN – Żywy Bank 
Genów Jagniątków 

06.2010 r. 
do 

12.2013 r. 

319.531 107.970 
 

SUMA WYDATKÓW 3.285.576 696.354 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej KPN. 

 
 
 Projekt „Ochrona najcenniejszych gatunków flory KPN – Żywy Bank 
Genów Jagniątków” ma na celu odtworzenie i zachowanie różnorodności ga-
tunków występujących w Karkonoszach. Wyjątkowość założonych efektów 
projektu wynika w dużej mierze z planu ochrony karkonoskich endemitów oraz 
reliktów polodowcowych. Unikatowość populacji lokalnej jest jedną atrakcji 
turystycznej Karkonoszy – stąd projekt jest powiązany z uatrakcyjnieniem ofer-
ty turystycznej obszaru.  
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Tabela 3 

 

Wykaz projektów unijnych realizowanych w KPN w ramach  
programów PO EWT Polska–Czechy oraz PO EWT Europa Środkowa w roku 2010  

i pierwszej połowie roku 2011 

 

Lp. Nazwa projektu Program 
Okres 

realizacji 

Wydatki 
w roku 
2010 
(zł) 

Wydatki  
w pierwszej 

połowie roku 
2011 (zł) 

1 Wzmocnienie współpra-
cy transgranicznej  
w edukacji ekologicznej 
w KRNAP i KPN  

PO EWT 
Polska-
Czechy 

08.2008 r. 
do 

12.2010 r. 
 

82.499 Projekt 
zakończony 

2 Rozwój infrastruktury 
turystycznej KRNAP  
i KPN 

PO EWT 
Polska-
Czechy 

06.2010 r. 
do 

05.2012 r. 

437.138 605.475 
 

3 Karkonosze w INSPIRE- 
wspólny GIS w ochronie 
przyrody 

PO EWT 
Polska-
Czechy 

06.2010 r. 
do 

05.2013 r. 

1.026.029 11.945 
 

4 Wspólna edukacja pra-
cowników Dyrekcji 
KRNAP i KPN 

PO EWT 
Polska-
Czechy 

08.2010 r. 
do 

08.2014 r. 

20.205 33.872 
 

5 Bezpieczne Karkonosze PO EWT 
Polska-
Czechy 

04.2010 r. 
do 

02.2011 r. 

70.531 11.032 
 

6 TransEcoNet  PO EWT 
Europa 
Środk. 

01.2009 r. 
do 

04.2012 r. 
 

31.456 11.999 
 

Suma wydatków 1.667.858 674.323 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej KPN. 

 
 
 Wpływ kolejnego projektu na aktywizację ruchu turystycznego jest ukaza-
ny już na etapie samej nazwy projektu – „Rozwój infrastruktury turystycznej 
KRNAP i KPN”. Celem projektu jest stworzenie spójnej transgranicznej oferty 
turystycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności poprawy dostępu 
do informacji turystycznej. Po polskiej stronie zaplanowano stworzenie Cen-
trum Informacyjnego w Karpaczu. Wybór lokalizacji centrum jest nieprzypad-
kowy – pozwala on na jednoczesne odrestaurowanie jednego z niewielu trady-
cyjnych domów o charakterystycznej regionalnej architekturze, stworzenie uni-
katowego ogrodu ziół i krzewów karkonoskich, umiejscowienie informacji tu-
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rystycznej w miejscu dogodnym dla odwiedzających teren Parku oraz wytycze-
nie nowej ścieżki geoturystycznej przez wschodnie Karkonosze. Po czeskiej 
stronie powstanie ekspozycja i ścieżka turystyczna tematycznie związana  
z ofertą opisaną powyżej.  
 Projekt „Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody” ma 
za zadanie stworzyć wspólny system zarządzania dla całego obszaru Karkono-
szy i ułatwiać dostęp do informacji przestrzennej.  
 „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN” oraz projekt 
„Bezpieczne Karkonosze” to projekty nastawione w dużej mierze na podniesie-
nie kompetencji pracowników obu parków, a tym samym – poprawę obsługi 
turysty. Pierwszy z projektów obejmuje naukę języka (czeskiego przez pracow-
ników KPN i polskiego przez pracowników KRNAP), wymianę pracowników, 
a także szkolenia z zakresu prawa obowiązującego na terenie obu państw. Po-
nadto w ramach projektu zaplanowano druk unikalnego tematycznego słow-
niczka polsko-czeskiego i czesko-polskiego oraz druk dwujęzycznego regula-
minu turystycznego. Oba wydawnictwa będą dystrybuowane nie tylko wśród 
pracowników parków, ale i pracowników innych instytucji mających kontakt  
z turystami, m.in.: schronisk górskich, urzędów, punktów informacji turystycz-
nej itp. Projekt „Bezpieczne Karkonosze” obejmuje działania mające na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa osób odwiedzających teren obu karkonoskich par-
ków. Trudny górski teren sprawia, że w razie wypadku bardzo często na miej-
scu zdarzenia pierwsze są nie służby ratowniczo-medyczne, lecz pracownicy 
parków. Stąd też szkolenie na temat pomocy przedmedycznej oraz wypracowa-
nie jednolitych po obu stronach granicy procedur postępowania w sytuacji za-
grożenia jest bardzo istotne.  

Uwagi końcowe 

 Obszar parku narodowego stanowi oczywisty wyróżnik regionu i czytelny 
dla turysty sygnał świadczący o atrakcyjności przyrodniczej terenu. Projekty 
unijne realizowane przez oba karkonoskie parki narodowe związane są z funk-
cją ochrony przyrody, dydaktyczno-edukacyjną oraz naukową – a więc funk-
cjami istotnymi z punktu widzenia rozwoju turystyki w regionie. Promocja ofer-
ty parków narodowych może stanowić element marketingu terytorialnego na-
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kierowanego na wywołanie popytu turystycznego na usługi świadczone na ob-
szarach prawnie chronionych.  
 Dzięki wykorzystaniu środków unijnych możliwe było dokonanie wydat-
ków inwestycyjnych (po polskiej stronie) na poziomie 8.909.146 zł. Biorąc pod 
uwagę długość okresu, w którym wydatki te zrealizowano (okres od 01.01.2009 
roku do 30.06.2011 roku), należy uznać, że stanowią one znaczący wkład za-
równo w rozwój infrastruktury turystycznej, jak i dywersyfikację oferty tury-
stycznej opisywanego regionu. Ponadto przeprowadzone obserwacje wskazują 
na ciągłość i logiczną zgodność przeprowadzanych prac inwestycyjnych – pro-
jekty tworzą wzajemnie uzupełniającą się całość.  
 Warto podkreślić, że prace prowadzone w ramach zadań statutowych par-
ków narodowych pozbawione są presji czasu charakterystycznej dla zadań re-
alizowanych przez samorządy – brak jest tu zagrożenia 4-letnią kadencyjnością. 
Przyjęcie długookresowej perspektywy jest jedynym sposobem na wpisanie 
rozwoju regionu turystycznego w nurt zrównoważonego rozwoju.  
 
 

THE EUROPEAN PROJECTS PUT INTO PRACTICE IN THE LEGALLY 

PROTECTED AREA AND A DEVELOPMENT OF A TOURIST REGION  

ON THE EXAMPLE OF THE KARKONOSZE MOUNTAINS 

 

 

Summary 

 

 The article discusses the issue of the competitive superiority of the region due to 

its natural qualities. The uniqueness of the nature is the reason of defining the area as a 

legally protected. This fact is not to be identified with the disappearance of the econom-

ic life in such territory. In this article the characteristic of the European projects put into 

practice in the legally protected area has been done. The aim of this characteristic was to 

emphasize the influence of the above mentioned projects on the development of the 

tourism in the region. 
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PROJEKT BALTICMUSEUMS 2.0 PLUS JAKO PRZYKŁAD 
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH DLA AKTYWIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

 Słaba koniunktura gospodarcza w okresie obecnego kryzysu finansowego 
wywiera negatywne skutki w odniesieniu do stopy życiowej społeczeństwa  
i struktury jego konsumpcji, co przekłada się na rezygnację z konsumpcji swo-
bodnej, czyli tej, w ramach której mieści się turystyka, co z kolei nieuchronnie 
wpływa na obniżenie popytu turystycznego1. Skutki tego zjawiska można do-
strzec, obserwując spadek liczby turystów w wielu krajach europejskich2. 
 Unia Europejska stworzyła wiele mechanizmów służących aktywizacji 
ruchu turystycznego w formie programów zachęcających do pożądanych dzia-

                                                 
1  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008, s. 78–96. 
2  Number of tourists who stay at least 4 nights in a collective or private accommodation, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TIN0
0045, listopad 2011. 
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łań, jak i wyasygnowanych funduszy zapewniających dofinansowanie tychże 
programów3. 
 Niezwykle interesującym zagadnieniem z obszaru aktywizacji ruchu tury-
stycznego jest obserwacja tego, jak w praktyce przebiega ten proces, w szcze-
gólności, jakie przybiera formy i w jaki sposób realizowane jest jego finanso-
wanie. 
 Próbą dostarczenia cząstkowych odpowiedzi na te pytania jest niniejszy 
artykuł. Podjęto w nim studium przypadku pojedynczego projektu unijnego 
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy 
Bałtyk. Projekt BalticMuseums 2.0 Plus, bo o nim mowa, służyć ma aktywizacji 
międzynarodowego ruchu turystycznego w obszarze południowego Bałtyku 
poprzez polepszenie dostępnej oferty turystycznej.  
 W dalszej części artykułu opisano zarys projektu BalticMuseums 2.0 Plus, 
jego umiejscowienie w programie Południowy Bałtyk, zakres merytoryczny 
projektu, wpływ zasad finansowania w programie na realizację projektu, wresz-
cie wskazano, jak projekt przyczynia się do aktywizacji międzynarodowego 
ruchu turystycznego. 

1. Zarys projektu BalticMuseums 2.0 Plus 

 Projekt BalticMuseums 2.0 Plus pn. „Implementation of eGuides with 
cross-border shared content for South Baltic Oceanographic Museums” jest 
przedsięwzięciem partnerów z czterech krajów z obszaru południowego Bałtyku 
– Niemiec, Polski, Litwy i Rosji. Jego realizacja przewidziana jest na trzy lata 
(od roku 2011 do 2013), stanowi on kontynuację projektu BalticMuseums 2.0 
pn. „Joint development of cross-border information products for South Baltic 
Oceanographic Museums” realizowanego w latach 2009–2012. Celem obu pro-
jektów jest wspólne wytworzenie i wykorzystanie w muzeach oceanograficz-
nych, będących partnerami w projekcie, produktów informatycznych, które 
przyczynią się do wzrostu atrakcyjności ich działalności zarówno na rynku lo-
kalnym, jak i międzynarodowym. Współpracujący w ramach obu projektów 
partnerzy to Niemieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie, Akwarium 

                                                 
3  European policies for tourism, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-

eu-tourism/tourism-related-policies/index_en.htm, listopad 2011. 
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Gdyńskie, Litewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie i Muzeum Wszechoceanu 
w Kaliningradzie oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsundzie i Uni-
wersytet Szczeciński.  
 W ramach projektu BalticMuseums 2.0 partnerzy naukowi wspólnie  
z muzeami oceanograficznymi stworzyli wielojęzyczną platformę prezentującą 
informacje turystyczne dotyczące muzeów. Zapewniono w ten sposób jeden  
z niezbędnych czynników warunkujących rozwój turystyki i aktywizację ruchu 
turystycznego, jakim jest udostępnienie turystom informacji o atrakcjach tury-
stycznych, co inspiruje do ich odwiedzenia4. W ramach tego projektu stworzony 
został również prototyp systemu oprowadzania zwiedzających. Na podstawie 
przeprowadzonych badań i testów stwierdzono wielki potencjał multimedial-
nych systemów oprowadzania zwiedzających, co zrodziło pomysł na realizację 
kolejnego projektu – BalticMuseums 2.0 Plus, który wychodzi naprzeciw tym 
potrzebom. Multimedialne przewodniki będące głównym produktem projektu 
BalticMuseums 2.0 Plus można zaliczyć do czynników technologicznych, które 
są jedną z grup czynników stanowiących zewnętrzne uwarunkowania rozwoju 
ruchu turystycznego, i które przyczyniają się do poprawy jakości świadczonych 
przez muzea usług5.  

2.  Miejsce projektu BalticMuseums 2.0 Plus w programie Południowy Bałtyk 

 Projekt BalticMuseums 2.0 Plus realizowany jest w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007–2013 i współfi-
nansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 Ogólnym celem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bał-
tyk na lata 2007–2013 jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
obszaru południowego Bałtyku poprzez wspieranie wspólnych przedsięwzięć 
wpływających na wzrost jego konkurencyjności i wzmocnienie integracji mię-
dzy ludźmi i instytucjami. 
 Program Południowy Bałtyk obejmuje następujące osie priorytetowe  
i obszary działania: 
                                                 

4  M. Mika, Główne źródła informacji dla turystów, w: Turystyka, red. W. Kurek, PWN, 
Warszawa 2007, s. 483–494. 

5  M. Mika, Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej, w: Turystyka, op.cit.,  
s. 75–85. 
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1. Konkurencyjność gospodarcza. 
1.1. Rozwój przedsiębiorczości. 
1.2. Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy. 
1.3. Dostępność transportowa.  

2. Atrakcyjność i wspólna tożsamość. 
2.1. Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego. 
2.2. Oszczędzanie energii i energia odnawialna. 
2.3. Zrównoważone wykorzystywanie dziedzictwa naturalnego i kul-

turowego dla rozwoju regionalnego. 
2.4. Inicjatywy społeczności lokalnych. 

 Projekt BalticMuseums 2.0 Plus mieści się w obszarze działania 2.3. Jest 
to obszar najbardziej interesujący w kontekście aktywizacji ruchu turystyczne-
go, gdyż obejmuje m.in. następujące działania6: 

 wspólne tworzenie trwałych produktów turystycznych;  
 przygotowanie i wdrożenie na małą skalę pilotażowych inwestycji po-

prawiających infrastrukturę turystyczną obszaru południowego Bałtyku; 
 wspólne akcje promujące obszar południowego Bałtyku jako cel podró-

ży turystycznych; 
 rozwijanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie równego 

dostępu do oferty turystycznej obszaru południowego Bałtyku. 
 W tabeli 1 ukazano liczbę projektów przyjętych do realizacji w rezultacie 
pierwszych pięciu zaproszeń do składania wniosków (lata 2008–2010), ze 
wskazaniem projektów wspierających aktywizację ruchu turystycznego. 
 
  

                                                 
6  Priority Axis 2: Attractiveness and Common Identity, http://en.southbaltic.eu/index/?id= 

e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5, listopad 2011. 
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Tabela 1 

 

Projekty realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy 
Bałtyk. 

 

Numer i nazwa obszaru 
Liczba 

projektów 

W tym znaczących 
dla aktywizacji ru-
chu turystycznego 

Udział 
(%) 

1.1. Rozwój przedsiębiorczości 6 0 0% 
1.2. Integracja szkolnictwa wyższego  

i rynków pracy 
1 0 0% 

1.3. Dostępność transportowa  4 3 75% 
1.1. Zarządzanie środowiskiem Morza 

Bałtyckiego 
7 0 0% 

1.2. Oszczędzanie energii i energia 
odnawialna 

5 0 0% 

1.3. Zrównoważone wykorzystywanie 
dziedzictwa naturalnego i kultu-
rowego dla rozwoju regionalnego 

7 7 100% 

1.4. Inicjatywy społeczności lokal-
nych 

5 1 20% 

Ogółem 35 11 31% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Portfolio of the South Baltic projects: Part 
1, Joint Technical Secretariat of the South Baltic Cross-border Co-operation 
Programme 2007–2013, Gdańsk 2010 oraz Portfolio of the South Baltic pro-
jects: Part 2, Joint Technical Secretariat of the South Baltic Cross-border Co-
operation Programme 2007–2013, Gdańsk 2011. 

 

3. Zakres merytoryczny projektu BalticMuseums 2.0 Plus  

 Główne cele projektu BalticMuseums 2.0 Plus to stworzenie treści opisu-
jących okazy dostępne w muzeach, w szczególności przygotowanie ich w róż-
nych wersjach językowych i udostępnienie ich zwiedzającym przy użyciu mul-
timedialnych przewodników eGuide, które są urządzeniami dostarczającymi 
zwiedzającym materiał dźwiękowy, graficzny, tekstowy i inny w atrakcyjny 
sposób podczas ich pobytu w muzeum. Wykorzystanie takich samych urządzeń 
eGuide we wszystkich muzeach umożliwi wykorzystanie synergii w tworzeniu 
treści i współdzielenie doświadczenia technicznego. W związku z tym jednym  
z głównych celów projektu BalticMuseums 2.0 Plus jest implementacja systemu 
efektywnego współdzielenia treści i ich prezentacji zwiedzającym.  
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1. Cele szczegółowe projektu obejmują7:  
 wzbogacenie oferty informacyjno-multimedialnej muzeów dzięki 

wykorzystaniu e-przewodników ze wspólnie wypracowaną treścią; 
 przygotowanie listy eksponatów/punktów zainteresowania i opraco-

wanie dla nich treści do umieszczenia na e-przewodnikach w co 
najmniej trzech językach (ojczystym, angielskim oraz w jednym  
z języków partnerów projektu); 

 wypracowanie koncepcji wielokrotnego wykorzystania stworzonych 
treści; 

 zakup urządzeń mobilnych i przeszkolenie pracowników muzeów  
w zakresie ich obsługi; 

 przeprowadzenie testów e-przewodników wśród zwiedzających  
w poszczególnych muzeach w celu ich oceny i propozycji wprowa-
dzenia ulepszeń lub modyfikacji; 

 stworzenie warunków dla współpracy ponadgranicznej podmiotów  
z państw obszaru południowego Bałtyku; 

 propagowanie informacji o uczestniczących w projekcie muzeach  
i ich wspólnych przedsięwzięciach. 

2. Struktura projektu BalticMuseums 2.0 Plus składa się z pięciu kompo-
nentów: komponent 1 obejmuje zarządzanie projektem i koordynację 
realizowanych działań, komponent 2 to zadania ukierunkowane na ko-
munikację i rozpowszechnianie informacji, a w szczególności: 
 poszerzenie istniejącej witryny internetowej projektu BalticMuseums 

2.0 o sekcję dotyczącą projektu BalticMuseums 2.0 Plus; 
 przygotowanie wersji demonstracyjnej eGuide i udostępnienie jej 

poprzez Internetową Platformę Informacyjną 
(www.balticmuseums.net); 

 udostępnienie materiałów informacyjnych on-line; 
 opracowanie i dystrybucja ulotek i biuletynów informacyjnych; 
 organizacja spotkania inaugurującego i podsumowującego realizację 

projektu. 
3. Tematem realizowanym w komponencie 3 jest opracowanie treści dla 

eGuide, w tym takie zadania, jak: 

                                                 
7  Portal informacyjny projektu BalticMuseums 2.0 i BalticMuseums 2.0 Plus: 

http://www.balticmuseums.org/plus-project-results.html, listopad 2011. 
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 wstępne przetestowanie prototypu eGuide; 
 opracowanie listy punktów interesujących dla turystów; 
 przygotowanie treści dotyczących wybranych punktów; 
 wizyty studyjne w celu zapoznania się z przykładami dobrych prak-

tyk; 
 opracowanie koncepcji wielokrotnego wykorzystania opracowanych 

treści. 
4. W ramach komponentu 4 realizowane będą prace dotyczące implemen-

tacji przewodników: 
 wybór sprzętu dla muzeów; 
 właściwa implementacja zakupionego sprzętu; 
 opracowanie dokumentacji technicznej; 
 przeprowadzenie szkoleń dla lokalnej obsługi. 

5. Komponent 5 obejmuje zadania dotyczące ewaluacji, adaptacji i inte-
gracji wyników projektu, a w szczególności: 
 przeprowadzenie dwóch badań weryfikujących zadowolenie tury-

stów z wprowadzonych rozwiązań dla każdego z muzeów; 
 wypracowanie stałej platformy współpracy pomiędzy muzeami. 

 Realizacja zadań zdefiniowanych w ramach komponentów wymaga od 
partnerów opracowania szczegółowego planu wykonania zadań cząstkowych 
składających się na te komponenty, obejmującego przypisanie im odpowiednich 
zasobów w postaci personelu czy sprzętu lub ewentualnie zlecenie ich jednost-
kom zewnętrznym. Plan ten uwzględnia również koszty związane z realizacją 
poszczególnych zadań, aby zakres merytoryczny był zsynchronizowany z do-
stępnym budżetem. Planując i realizując wydatki związane z projektem, trzeba 
mieć na uwadze zasady obowiązujące beneficjentów Programu Południowy 
Bałtyk.  

4. Zasady finansowania i ich wpływ na realizację projektu 

 Program Południowego Bałtyku przeznaczony jest dla instytucji i organi-
zacji z obszarów nadbałtyckich z następujących krajów: Dania, Litwa, Niemcy, 
Polska oraz Szwecja. Dla partnerów z Polski, Litwy i Niemiec poziom dofinan-
sowania z EFRR wynosi maksymalnie 85% kwalifikowalnych kosztów projek-
tów, co oznacza, że pozostałe 15% stanowi wkład własny każdego z partnerów.  
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 Koszty związane z realizacją projektu muszą należeć do jednej z pięciu 
kategorii (linii budżetowych) zdefiniowanych w programie. Są to koszty oso-
bowe, koszty podróży i zakwaterowania, koszty ogólne, koszty inwesty-
cji/sprzętu oraz koszty ekspertyz i usług obcych. Kategoria kosztów osobowych 
przeznaczona jest dla kosztów o charakterze wynagrodzeń i ich pochodnych dla 
osób zatrudnionych w instytucji każdego z partnerów projektowych. W ramach 
drugiej kategorii wykazywane są koszty delegacji związanych z wyjazdami na 
spotkania projektowe lub na konferencje, na których prezentowane są rezultaty 
projektu. Trzecia kategoria obejmuje ogólne koszty administracyjne, takie jak: 
koszty materiałów biurowych, opłat finansowych i innych związanych z prowa-
dzeniem projektu. Czwarta linia budżetowa zarezerwowana jest na koszty inwe-
stycji i zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. Program Południowy 
Bałtyk z zasady nie wspiera projektów inwestycyjnych, w związku z czym, aby 
ewentualne inwestycje mogły być współfinansowane przez Program, muszą 
wyraźnie przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu i całego programu, 
zapewniać nową jakość lub innowacyjność w obszarze działania programu  
i mieć charakter transgraniczny8. Pierwszy z realizowanych projektów (Bal-
ticMuseums 2.0) nie obejmował żadnych wydatków w kategorii inwestycji, 
jednakże już w projekcie BalticMuseums 2.0 Plus możliwe było zaplanowanie 
wydatków inwestycyjnych, co dało możliwość zakupu urządzeń mobilnych, na 
których docelowo zostaną zaimplementowane multimedialne przewodniki dla 
zwiedzających muzea, zawierające treści wytworzone i przetłumaczone wspól-
nie przez wszystkich partnerów projektu.  
 Ostatnia linia budżetowa przeznaczona jest na koszty ekspertyz i usług 
zleconych jednostkom zewnętrznym. Mogą to być koszty związane z organiza-
cją spotkań, zaprojektowaniem i hostingiem strony internetowej projektu, za-
rządzaniem finansami projektu czy różnego rodzaju badaniami, tłumaczeniami 
itp. W przypadku tych usług trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na prze-
strzeganie krajowych i wspólnotowych zasad zamówień publicznych, jak rów-
nież zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.  
 Współfinansowanie wydatków projektowych w Programie Południowy 
Bałtyk polega na refundacji poniesionych przez partnerów projektowych kosz-
tów, która następuje po złożeniu wniosku wraz z raportem z realizacji zadań  

                                                 
8  Podręcznik Programu Południowy Bałtyk na lata 2007–2013: http://en.southbaltic.eu/ fi-

les/?id_plik=3079, s. 51–66, listopad 2011. 
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w danym okresie. Zasadność i prawidłowość wydatków do refundacji potwier-
dzają upoważnieni kontrolerzy9. Taki model finansowania wymaga od partne-
rów zarezerwowania kwoty na pokrycie kosztów projektu, w szczególności  
w pierwszym roku jego realizacji, gdyż raportowanie odbywa się w odstępach 
półrocznych, a od czasu złożenia raportu przez głównego beneficjenta, które 
następuje zwykle po dwóch miesiącach trwania nowego okresu rozliczeniowe-
go, mija zwykle kolejne dwa miesiące do czasu zatwierdzenia raportu przez 
Instytucję Zarządzającą i wypłaty należnej każdemu z partnerów kwoty refun-
dacji10.  

5. Znaczenie projektu dla aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego 

 Niemal wszystkie muzea oceanograficzne będące partnerami projektu 
BalticMuseums 2.0 Plus dotkliwie odczuły efekty obecnego kryzysu finanso-
wego w postaci znaczącego spadku liczby odwiedzających muzea (tabela 2).  
 Jako jedną z form przeciwdziałania temu negatywnemu trendowi przyjęto 
zachęcanie do odwiedzin większej liczby turystów zagranicznych. Wymaga to 
jednak uporania się z istniejącymi barierami dla aktywizacji międzynarodowego 
ruchu turystycznego. 
 W przypadku atrakcji turystycznych, jakimi są muzea, w tym także muzea 
oceanograficzne, jedną z największych barier dla zwiększenia zainteresowania 
nimi turystów z zagranicy i tym samym aktywizacji międzynarodowego ruchu 
turystycznego jest bariera językowa11. Można wskazać dwa miejsca występo-
wania barier językowych: brak dostępności informacji na temat muzeów w ję-
zyku odbiorców, przeznaczonej dla potencjalnych zwiedzających oraz informa-
cji na temat wystaw i eksponatów dostępnej już podczas zwiedzania. 
 
  

                                                 
9  Portal Funduszy Europejskich: http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/ 

Strony/Finansowanie.aspx, listopad 2011. 
10  Podręcznik Programu Południowy Bałtyk…, op.cit., s. 91. 
11  S.K. Sharma, F.L. Kitchens, Ph. Miller, Overcoming Language Barriers With Flexible 

Services Architecture: a Tool for Travelers, “Information Technology & Tourism” 2003, nr 5, 4, 
s. 204 i prace tam cytowane. 
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Tabela 2 

 

Liczba odwiedzających muzea – partnerów projektu BalticMuseums 2.0 Plus. 

 
Muzeum 2009 2010 2011 
Akwarium Gdyńskie 430977 361342 340391 
Litewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie 375809 330881 120777 
Muzeum Wszechoceanu w Kaliningradzie 279472 277654 319967 
Ozeaneum w Stralsundzie 800000 700000 650000 
Ogółem 1888267 1671887 1433146 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Akwarium 
Gdyńskie, Litewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie, Muzeum Wszechoceanu 
w Kaliningradzie i Niemieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie. 

 
 
 Przełamanie pierwszej z wymienionych przeszkód stało się możliwe dzięki 
uruchomieniu Internetowej Platformy Informacyjnej będącej głównym produk-
tem projektu BalticMuseums 2.012. Witryna ta (dostępna pod adresem 
www.balticmuseums.net) udostępnia użytkownikom Internetu informacje na 
temat czterech muzeów – partnerów projektu w sześciu językach, obejmujących 
cztery języki krajów, w których swoje siedziby mają muzea (polski, niemiecki, 
rosyjski oraz litewski), jak również angielski i chiński13. 
 Realizacja projektu BalticMuseums 2.0 Plus pozwoli na przełamanie dru-
giej z wymienionych przeszkód. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu w muze-
ach będących partnerami projektu wielojęzycznych mobilnych e-prze-
wodników. Obcojęzyczni odwiedzający będą mogli spodziewać się uzyskania  
w trakcie zwiedzania praktycznie identycznego zestawu treści, jak odwiedzają-
cy znający język kraju, w którym mieści się dane muzeum. Dzięki temu roz-
wiązaniu atrakcyjność wizyty w poszczególnych muzeach oceanograficznych 
dla zagranicznych turystów na pewno wzrośnie. Co więcej, działania promocyj-

                                                 
12  Z. Drążek, J. Swacha, K. Muszyńska, Ł. Stasierowski, Internetowa Platforma Informa-

cyjna BalticMuseums 2.0 jako przykład nowych form rozpowszechniania informacji turystycznej, 
„Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne”, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, ZN 
591, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 371–381. 

13  K. Muszyńska, T. Komorowski, Wielojęzyczność portali informacyjnych na przykładzie 
Internetowej Platformy Informacyjnej BalticMuseums 2.0, „Drogi dochodzenia do społeczeństwa 
informacyjnego – stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia”, tom II. Ekonomiczne Pro-
blemy Usług nr 68, ZN 651, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2011. 
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no-informacyjne realizowane w ramach komponentu 2 projektu obejmują wza-
jemną promocję współpracujących muzeów. Działania te mają na celu poprawę 
świadomości zwiedzających w poszczególnych krajach na temat oferty tury-
stycznej krajów sąsiednich. Jakkolwiek głównym przedmiotem promocji są 
same muzea, to materiały zawierają odniesienia do innych atrakcji turystycz-
nych, a także do Internetowej Platformy Informacyjnej, która z kolei zawiera 
sekcję dotyczącą innych atrakcji znajdujących się w okolicy każdego z muze-
ów. Ponadto realizowane są akcje promocyjne zachęcające zwiedzających do 
odwiedzenia wszystkich czterech miast – siedzib muzeów uczestniczących  
w projekcie. 
 Należy także wspomnieć o wpływie pośrednich rezultatów projektu dla 
aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego. Przede wszystkim chodzi 
tu o nawiązanie silnej współpracy pomiędzy partnerami projektu. Bazę dla tej 
współpracy stanowi wspólne opracowanie treści dla e-przewodników, jednak 
należy z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że zostanie ona utrzy-
mana po zakończeniu okresu realizacji projektu i to nie tylko ze względu na 
naturalną potrzebę wprowadzania do opracowanych treści zmian. Kontynuowa-
nie tej współpracy może w przyszłości stanowić okazję do wspólnej realizacji 
przez muzea będące jej stronami rozmaitych inicjatyw służących promocji tury-
styki transgranicznej. 

Uwagi końcowe 

 Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jest przykładem wykorzystania możliwo-
ści, jakie stwarzają programy unijne i fundusze europejskie, w tym przypadku 
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007–2013 
oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla realizacji działań służą-
cych aktywizacji ruchu turystycznego i promocji dziedzictwa naturalnego  
i kulturowego. Zwiększenie zainteresowania ze strony zagranicznych turystów 
można osiągnąć m.in. poprzez udostępnienie informacji turystycznej w wielu 
językach, co osiągnięto w wyniku realizacji projektu BalticMuseums 2.0, powo-
łując do życia Internetową Platformę Informacyjną, natomiast projekt Bal-
ticMuseums 2.0 Plus dostarczy zagranicznym gościom atrakcyjny i wieloję-
zyczny produkt w postaci e-przewodników po muzeach oceanograficznych. 



Karolina Muszyńska, Zygmunt Drążek, Jakub Swacha 82

Warto podkreślić, że realizacja tego typu projektów jak BalticMuseums 2.0  
i BalticMuseums 2.0 Plus przyczynia się również do rozwoju współpracy insty-
tucji z sąsiadujących krajów, promowania oferty turystycznej regionu połu-
dniowego Bałtyku, a pośrednio również do rozwoju całego regionu i innych 
powiązanych branż.  

*** 
Projekt opisany w referacie jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Południowy Bałtyk na lata 2007 
–2013. 
 
 

BALTICMUSEUMS 2.0 PLUS PROJECT AS AN EXAMPLE OF USE OF EU 

FUNDS FOR STIMULATING INTERNATIONAL TOURIST TRAFFIC 

 

 

Summary 

 

 The paper describes BalticMuseums 2.0 Plus project and its planned outcomes as 

an example of the way EU funds can be used to stimulate international tourist traffic in 

the South Baltic region. South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 

supports and co-finances activities undertaken in such areas as, among others, sustaina-

ble use of natural and cultural heritage for regional development, what enabled realiza-

tion of such projects like BalticMuseums 2.0 and its successor BalticMuseums 2.0 Plus. 

Both these projects deliver products, which remove language barriers for foreign to-

urists visiting oceanographic museums of the south coast of the Baltic Sea, and which 

promote the museums and other attractions of the region as an interesting tourist desti-

nation.  
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FINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH  
SZANSĄ NA ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ  

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Wprowadzenie 

 Turystyka ma dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego istotne 
znaczenie. Warunki naturalne Pomorza Zachodniego stwarzają szczególne moż-
liwości rozwoju różnorodnych ofert, w tym w obszarze turystyki wodnej. Wy-
brzeże morskie, na którym leży województwo zachodniopomorskie wraz z Za-
lewem Szczecińskim, pojezierza oraz rzeki wymagają jednak zakrojonych na 
szeroką skalę działań, aby sporty wodne i turystyka żeglarska znalazły na ob-
szarach przybrzeżnych województwa właściwe miejsce. Szczególne znaczenie 
ma rozwój portów jachtowych morskich, zalewowych i śródlądowych wraz  
z całym zapleczem lądowym. Rozwój portów łączy się ściśle z udostępnianiem 
ich infrastruktury żeglarzom, którzy w odwiedzanym porcie oczekują odpo-
wiednich warunków w czasie postoju oraz określonych atrakcji turystycznych 
przyciągających ich do wybranego miejsca. Aby sprostać tym wymaganiom, 
podjęto działania zmierzające do przezwyciężenia barier infrastrukturalnych  
w zakresie rozwoju turystyki wodnej, a tym samym poszerzenia oferty regionu, 
tak aby stał się on atrakcyjny turystycznie dla mieszkańców całej Europy. 
Wspomniane działania realizowane są w ramach projektu „Zachodniopomorski 
Szlak Żeglarski”, którego celem jest zintegrowanie żeglugi wodnej ze specy-
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ficznymi możliwościami regionu oraz działania związane z budową nowych  
i usprawnianiem istniejących portów jachtowych wraz z usługami towarzyszą-
cymi, po to by wykorzystać je do celów turystycznych i poprawy stanu otocze-
nia portowego. Jednakże realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez 
wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Celem artykułu jest 
przedstawienie wykorzystania funduszy unijnych w aspekcie rozwoju turystyki 
wodnej jako istotnego czynnika zwiększającego atrakcyjność turystyczną wo-
jewództwa, a tym samym przyczyniającego się do wzrostu szans rozwojowych 
regionu. 

2. Turystyka w krajowych dokumentach strategicznych 

 Rolę turystyki w rozwoju kraju wyznaczają obecnie kluczowe dokumenty 
strategiczne. Na podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki 
spójności oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski 
przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013 
(NSRO) wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W dokumencie tym 
jako mocne strony polskiej gospodarki wskazano „wysokie walory turystyczne  
i przyrodniczo-krajobrazowe, w tym atrakcyjność obszarów dziedzictwa kultu-
rowego”, z kolei szans dla polskiej gospodarki upatruje się m.in. w możliwości 
wykorzystania „zróżnicowanych przestrzennie walorów przyrodniczych i kultu-
rowych do rozwoju turystyki i rekreacji”1. W celu zapewnienia dostępu do wy-
sokiej jakości usług turystycznych oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej 
Polski i jej regionów środki zostaną skoncentrowane przede wszystkim na po-
prawie jakości funkcjonującej infrastruktury turystycznej poprzez projekty  
z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposażenia. Przedsięwzięcia w tym 
zakresie będą również ukierunkowane na powstawanie nowych obiektów służą-
cych do prowadzenia działalności turystycznej, które będą spełniały standardy 
UE. Wsparcie turystyki dotyczyło będzie zarówno projektów spełniających 
kryteria infrastruktury społecznej – służącej nieodpłatnie ogółowi społeczeń-
stwa, jak i tych, na zasadach komercyjnych – stanowiących element schematów 

                                                 
1  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy  

i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
maj 2007, s. 12. 



Finansowanie inwestycji ze środków unijnych… 85

pomocy publicznej2. Realizacja celów wskazanych w NSRO będzie dokonywa-
na głównie w ramach PO IG, ale również m.in. w oparciu o realizację Regio-
nalnych Programów Operacyjnych. 
 W powstałej równolegle do NSRO Strategii rozwoju kraju na lata 2007 
–2015 (SRK) również zwrócono uwagę na turystykę. Jak podkreśla się w tek-
ście, Polska powinna czerpać „korzyści z rozwoju turystyki przyczyniającej się 
do wzrostu gospodarczego regionów, tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
promocji regionów i kraju”3. Dla wielu słabiej uprzemysłowionych, atrakcyj-
nych środowiskowo regionów Polski turystyka stanowi podstawową szansę 
rozwojową. Jej wykorzystanie wymaga jednak wsparcia inicjatyw lokalnych 
przez władze publiczne, które wyznaczają m.in. szlaki turystyczne i wodne oraz 
pomagają w rozbudowie niezbędnej infrastruktury4. 
 Założenia i cele polityki turystycznej zostały rozwinięte w dokumencie pt. 
Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Turystykę określa się m.in. jako dzie-
dzinę generującą wzrost gospodarczy, tworzącą nowe miejsca pracy, przyczy-
niającą się do rozwoju regionalnego i lokalnego, kreującą dbałość o ład prze-
strzenny, estetykę i środowisko przyrodnicze, wpływającą na zachowania proz-
drowotne, prorodzinne i proekologiczne5. Dla województwa zachodniopomor-
skiego charakterystyczna jest różnorodność krajobrazu i zasoby naturalne 
umożliwiające rozwój zróżnicowanych form turystyki. Zasoby wodne woje-
wództwa, w tym zwłaszcza Morze Bałtyckie i Zalew Szczeciński oraz liczne 
rzeki i jeziora, są podstawą do kształtowania bogatej oferty w zakresie turystyki 
morskiej, żeglarstwa morskiego i śródlądowego, kajakarstwa itp. Jednakże  
w regionie występują braki pod względem kompleksowego i o wysokim stan-
dardzie zagospodarowania zasobów wodnych, a więc infrastruktury typu: przy-
stanie, mariny, ośrodki turystyki wodnej – zarówno nad Zalewem Szczecińskim 
i w pasie wybrzeża morskiego, jak i nad jeziorami i rzekami6. Aby przezwycię-
żyć bariery hamujące rozwój turystyki, a wynikające z braku dostatecznie roz-
winiętej infrastruktury turystycznej i towarzyszącej, w dokumencie przewidzia-

                                                 
2  Tamże, s. 60. 
3  Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2006, s. 27. 
4  Tamże, s. 17. 
5  Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 

2008, s. 3 i nast. 
6  Tamże, s. 28. 
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no podjęcie przedsięwzięć nakierowanych m.in. na utworzenie lub rozbudowę 
produktów turystycznych o ogólnopolskim znaczeniu, tworzenie infrastruktury 
wokół szlaków turystyki kwalifikowanej, rozwój infrastruktury wodnych szla-
ków śródlądowych i morskich, tworzenie udogodnień i usprawnień dla upra-
wiania specjalistycznych form turystyki, służących m.in. organizacji Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 20127. 

3. Turystyka wodna w dokumentach strategicznych województwa zachod-

niopomorskiego 

 W województwie zachodniopomorskim turystyka stanowi ważny element 
strategii rozwojowej. W Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskie-
go do roku 2020 (SRWZ) turystykę określono jako ważny dział gospodarki 
województwa, który ma duże potencjalne możliwości rozwoju, zwłaszcza jeśli 
chodzi o turystykę aktywną i specjalistyczną (na przykład turystyka piesza, 
rowerowa, konna, wodna, lotnicza), przygraniczną, morską oraz biznesową na 
terenach wiejskich (agroturystyka i ekoturystyka). Rozwojowi tego sektora 
sprzyja duże bogactwo walorów przyrodniczych i turystycznych, które wpływa-
ją na atrakcyjność regionu, w tym w kontekście turystyki wodnej: 

 wybrzeże morskie ze wszystkimi jego walorami; 
 bogactwo pojezierzy (drawskie, ińskie, myśliborskie, wałeckie); 
 Dolina Odry z szerokimi rozlewiskami tworzącymi obszary cenne eko-

logicznie i krajobrazowo oraz pozostałe wody śródlądowe; 
 Zalew Szczeciński oraz urozmaicona przyroda morskich wysp Uznam  

i Wolin8. 
 W województwie brakuje jednak obiektów przystosowanych do całorocz-
nego użytkowania – nowoczesnych, zapewniających rozrywkę niezależnie od 
pogody9. Walory zachodniopomorskiego wybrzeża, portów i przystani oraz 
lotnisk dają szansę stworzenia rynku usług turystycznych na poziomie porów-
nywalnym z innymi leżącymi wokół Bałtyku państwami. W strategii wskazano 

                                                 
7  Tamże, s. 59. 
8  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, grudzień 2009, s. 49. 
9  Tamże, s. 50. 
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kluczowe problemy hamujące rozwój turystyki w województwie, w tym niski 
standard bazy turystycznej i infrastruktury turystycznej, niewystarczającą pro-
mocję regionu i jego atrakcji turystycznych oraz niewykorzystane możliwości 
rozwoju turystyki aktywnej, w tym turystyki wodnej rozwijanej na rzekach  
i pojezierzach10. Wskazano jednocześnie, że szansą dla rozwoju turystyki jest 
możliwość wykorzystania szlaku wodnego Odry oraz połączenia z systemem 
śródlądowych dróg wodnych Berlina i Europy Zachodniej11. 
 Kierunki rozwoju turystyki w regionie oraz wskazanie działań, które nale-
ży przedsięwziąć, zawarto w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Za-
chodniopomorskim do 2015 roku12. Jest to średniookresowy dokument plani-
styczny określający priorytety operacyjne, działania i zadania związane z roz-
wojem turystyki na poziomie województwa zachodniopomorskiego. Zawarte  
w dokumencie zadania i działania powinny scalać i integrować rozwiązania 
objęte priorytetami sektorowymi i regionalnymi w obszarze turystyki.  
W związku z tym, że województwo zachodniopomorskie jest regionem cechu-
jącym się największym zróżnicowaniem i bogactwem rodzajów akwenów  
i cieków wodnych w kraju, autorzy dokumentu nadali turystyce wodnej uprzy-
wilejowane miejsce i wyodrębnili ją spośród rodzajów turystyki aktywnej. Tu-
rystka wodna ma szansę stać się nie tylko obszarem kreacji całej gamy produk-
tów markowych, ale także wizytówką regionu. Z tą formą turystyki wiąże się 
możliwość kreowania imprez o charakterze wizerunkowym, które ze względu 
na swą naturę są oczywistym obiektem zainteresowania mediów13. Za czynniki 
krytyczne warunkujące osiągnięcie przewagi konkurencyjnej produktów tury-
styki wodnej uznano: 

 rozwój szlaków wodnych i ich infrastruktury; 
 stworzenie szlaku wodnego łączącego pojezierza; 
 wzrost poczucia bezpieczeństwa w portach, marinach na szlakach wod-

nych; 
 konieczność zmian regulacji prawnych – nałożenie opłat celnych na 

jachty zagranicznych armatorów rezydujących w Polsce; 

                                                 
10  Tamże, s. 51 i 72. 
11  Tamże, s. 78. 
12  Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku, Za-

chodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa – Szczecin – Koszalin, 
2005/2006 (Aktualizacja, Grudzień 2008/Sierpień 2010). 

13 Tamże, s. 26. 
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 stworzenie sieci wypożyczalni sprzętu wodnego, czarterowania jachtów 
(w tym dla turysty zagranicznego); 

 wykształcenie odpowiednich kadr do obsługi i zarządzania ruchem tu-
rystyki wodnej; 

 wykształcenie się i rozwój miejscowości o charakterze centrów obsługi 
ruchu turystyki wodnej (Barlinek, Widuchowa, Drawsko Pomorskie, 
Dąbki, Niechorze, Czaplinek, Gryfino, Szczecinek, Trzebież, Stepnica  
i in.); 

 regulacja stanu wód rzek zachodniopomorskich, w tym Odry. 
 Stwierdzono, że konieczne inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się 
do rozwoju turystyki wodnej to: 

1. budowa portów, marin i przystani wodnych; 
2. rozwój i rozbudowa do standardów europejskich sieci portów, marin, 

przystani i stanic wodnych wchodzących w skład szlaków, a w szcze-
gólności: 
 Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz pozostałych por-

tów zalewowych, 
 Odrzańskiego Szlaku Wodnego, 
 szlaków (m.in. na Parsęcie, Inie, Drawie, Pilawie, Redze); 

3. portów morskich, w tym w: Dźwirzynie, Świnoujściu, Kołobrzegu, 
Dąbkach; 

4. rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż miejskich nabrzeży w mia-
stach położonych nad wodą (m.in. Szczecin, Gryfino, Świnoujście, Ko-
łobrzeg); 

5. zagospodarowanie turystyczne Kanału Jamieńskiego i Jeziora Jamno14. 
 Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego został stworzony „Program rozwoju infrastruktury portów i przystani 
żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu 
Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego”, w którym podkreślono bardzo 
korzystną pozycję wyjściową infrastruktury żeglarskiej w omawianym regionie. 
Porty i przystanie jachtowe w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrze-
ża Bałtyku są rozmieszczone dość równomiernie i tworzą sieć powiązanych ze 

                                                 
14  Tamże, s. 27. 
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sobą funkcjonalnie obiektów15. W opracowaniu wskazano, że działania w za-
kresie promocji sieci portów i przystani morskich będą się koncentrowały 
głównie na wypromowaniu marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 
jako wiodącego produktu turystyki wodnej obszaru Zalewu Szczecińskiego  
i wybrzeża Bałtyku i będą one obejmowały identyfikację marki i wizerunku 
oraz kreację spójnego systemu prezentacji portów i oferty turystycznej Szlaku16. 

4.  Finansowanie kluczowego projektu turystyki wodnej województwa zachod-

niopomorskiego („Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”) ze środków Unii 

Europejskiej 

 Przedmiotem projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” jest budowa 
infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szcze-
cińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeżu Bałtyku. W wyniku jego realizacji 
planowana jest modernizacja istniejącej bazy do uprawiania żeglarstwa oraz 
poszerzenie jej o nowe lokalizacje. W związku z realizacją projektu pozyskiwa-
ne są środki na stopniową modernizację i budowę nowych obiektów infrastruk-
tury żeglarskiej. Poszczególne inwestycje w ramach projektu dofinansowane są 
z następujących funduszy europejskich: Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007–2013 (PO IG), Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (RPO WZ) oraz Progra-
mu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca 
Transgraniczna” Krajów Meklemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia  
i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 
(znanego jako INTERREG IVA). Wszystkie inwestycje tworzą infrastrukturę 
dla budowy jednego produktu turystycznego. Czas realizacji projektu wraz  
z przygotowaniem i oceną wniosku przewidziany został na lata 2009–201217. 

                                                 
15  Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodnio-

pomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego, Stowarzy-
szenie POMOST – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 76. 

16  Tamże, s. 107. 
17  Wyjątek stanowi projekt dofinansowywany z RPO WZ "Budowa nabrzeży obsługi jed-

nostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 
717,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne", którego beneficjentem jest Gmina Gryfino. 
Przewiduje się zakończenie tego projektu w czerwcu 2013 roku. 
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 Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego” ze względu na strategiczny charakter związany z moż-
liwością stworzenia transgranicznego produktu turystyki wodnej o dużym po-
tencjale i znaczeniu w Europie znalazł się na liście podstawowej projektów 
indywidualnych18 dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007–2013 w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na 
rynku międzynarodowym, działania 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne  
o znaczeniu ponadregionalnym”. Celem osi priorytetowej 6 jest poprawa wize-
runku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania 
wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych19. Celem działania 
6.4. jest wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych 
produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym przy 
jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności 
turystycznej. Z tego względu w PO IG przewidziano wsparcie projektów o naj-
większym znaczeniu turystycznym, w szczególności takich, które przyczynią 
się do wzrostu atrakcyjności kraju w świetle przygotowań do organizacji Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 201220. Przedmiotowy projekt przyczy-
nia się do realizacji celów wyżej wymienionego działania, a tym samym celów 
PO IG. 
 W realizację projektu zaangażowanych jest 13 podmiotów. Celem projektu 
jest modernizacja istniejącej bazy do uprawiania żeglarstwa oraz poszerzenie jej 
o nowe lokalizacje. Wybudowane zostaną mariny i porty turystyczne w Woli-
nie, Kamieniu Pomorskim, Rewalu, Mielnie i Darłowie oraz zostaną zmoderni-
zowane mariny i przystanie jachtowe w Szczecinie (Marina Pogoń, Marina 
Gocław i Przystań Jachtowa AZS), Port Turystyczny w Trzebieży oraz Marina 
w Kołobrzegu. Porty te tworzą najważniejsze centra jachtowe sieci portów  
i przystani Pomorza Zachodniego połączonych Zachodniopomorskim Szlakiem 
Żeglarskim. Trasa szlaku leży na głównej drodze wodnej prowadzącej ze stolicy 

                                                 
18  Lista projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 2011 r., 

www.poig.gov.pl, s. 16. 
19  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. Narodowe Strategiczne 

Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa, 1 października 2007 r., s. 117. 
20  Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–

2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013, Warszawa, 12 czerwca 
2009, s. 109. 
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Niemiec – Berlina poprzez Bałtyk do Skandynawii21. Atutem projektu jest jego 
sieciowy charakter wynikający z faktu, że łączy on w jeden spójny produkt 
turystyczny porty jachtowe Województwa Zachodniopomorskiego. Produkt ten 
z kolei jest komplementarny do istniejących oraz realizowanych projektów za-
gospodarowania wybrzeża bałtyckiego w sąsiednim województwie na potrzeby 
turystyki i żeglarstwa22.  
 Wnioskodawcą projektu jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, a jego całkowity koszt wynosi 99.356.614,81 zł, w tym dotacja to 
35.015.352,43 zł. Wartość dofinansowania stanowi 40% kwalifikowanych na-
kładów inwestycyjnych i nadzoru. Szczegółowy wykaz inwestycji realizowa-
nych w ramach projektu zaprezentowano w tabeli 1. 
 Realizacja projektu pozwoli na stworzenie ponadregionalnego produktu 
turystycznego – unikatowego w kraju. Powstanie sieć portów turystycznych 
pełniących funkcję najważniejszych ośrodków żeglarskich Pomorza Zachod-
niego z 638 nowymi miejscami postojowymi dla jednostek. Ponadto rozszerzo-
na zostanie oferta turystyczna Pomorza Zachodniego w zakresie turystyki wod-
nej, co wynika z włączenia akwenów Pomorza Zachodniego do systemu dróg 
wodnych Europy. 
 Szansą na szybszy i bardziej intensywny rozwój polskiej turystyki stało się 
wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które stworzono 
odrębnie w poszczególnych województwach. Głównym celem Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–
2013 (RPO WZ) jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konku-
rencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu po-
ziomu życia mieszkańców23.  
 
  

                                                 
21  Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007–2013 za 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, s. 349. 
22  Tamże, s. 350. 
23  Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-

skiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznano kwotę 835.437.299 
euro. Uzupełnieniem są środki jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz środki 
prywatne. (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 
http://funduszeonline.cmsmirage.pl/9833.dhtml). 
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Tabela 1 

 

Projekty Inwestycje dotyczące portów i przystani jachtowych w ramach projektu  
„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych  

Pomorza Zachodniego” dofinansowywanych z PO IG (zł) 

 

Nr  
kontraktu 

Partner Nazwa inwestycji 
Wartość 
projektu 

Wartość dofinan-
sowania 

Kontrakt 1 
Stowarzyszenie 
Euro Jacht Klub 
Pogoń 

Modernizacja infrastruktury 
Miejskiego Portu Turystyczne-
go Marina Pogoń. Rozbudowa 
przystani żeglarskiej związana 
z robotami bagrowniczymi 

1.165.162,18 395.748,68 

Kontrakt 2 
Jacht Klub AZS 
Szczecin 

Budowa pomostów pływających 
– przystań jachtowa Jacht Klub 
Akademickiego Związku Spor-
towego w Szczecinie 

965.747,51 371.345,32 

Kontrakt 3 
Gmina Międzyz-
droje 

Budowa portu jachtowego  
w miejscowości Wapnica  
w gminie Międzyzdroje 

10.217.083,73 3.521.004,77 

Kontrakt 4 Gmina Wolin Basen Jachtowy w Wolinie 5.971.352,18 2.441.347,31 

Kontrakt 5 
Gmina Kamień 
Pomorski 

Port jachtowy w Kamieniu 
Pomorskim wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą 

20.416.066,20 7.069.328,02 

Kontrakt 6 Gmina Rewal 
Budowa przystani jachtowej 
w Niechorzu – gmina Rewal 

37.584.599,94 12.523.234,13 

Kontrakt 7 

Zarząd Portu 
Morskiego 
Kołobrzeg 
sp. z o.o. 

Modernizacja i rozbudowa portu 
jachtowego w Kołobrzegu 

10.627.679,15 3.423.047,85 

Kontrakt 8 Gmina Mielno 
Budowa portu jachtowo-
-pasażerskiego w gminie Mielno

8.947.123,64 4.004.100,00 

Kontrakt 9 

Zarząd Portu 
Morskiego 
Darłowo 
sp. z o.o. 

Budowa przystani jachtowej na 
pomostach pływających  
w basenie rybackim w Darłowie 

1.499.420,28 465.416,35 

 
Nakłady wspólne partnerów na dokumentację 
wniosku (studium), audyty, koszty obsługi prawnej, 
obsługę finansowo-księgową projektu 

1.962.380,00 800.780,00 

 Razem: 99.356.614,81 35.015.352,43 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Biura Turystyki 
Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 
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 Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin – począwszy od gospodarki,  
a skończywszy na spójności społecznej. Dziedziny te są opisane szczegółowo  
w samym Programie w postaci osi priorytetowych. W RPO WZ określono 
osiem obszarów priorytetowych. W ramach działań wspierających turystykę 
dofinansować można na przykład projekty z zakresu budowy, rozbudowy, prze-
budowy obiektów infrastruktury turystycznej, w tym bazy noclegowej i gastro-
nomicznej oraz związane z tworzeniem infrastruktury rekreacyjnej, sportowej  
i turystycznej24.  
 Projekty związane z budową oraz rozbudową infrastruktury turystycznej 
związanej z turystyką wodną są realizowane w ramach osi priorytetowych  
5 i 625:  
 Działanie 5.1. Infrastruktura turystyczna, 

 Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki; 
 Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, 

 Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolital-
nym. 

 Obecnie26 realizowanych jest pięć przedsięwzięć turystycznych, które uzy-
skały dofinansowanie w ramach osi priorytetowych 5 i 6 RPO WZ 2007–2013, 
a które związane są z realizacją projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” 
(tabela 2). 
 Łącznie na dofinansowanie wspomnianych projektów przeznaczono 
36.148.855,78 zł, z czego 25.014.174,78 zł na przedsięwzięcia w Szczecińskim 
Obszarze Metropolitalnym i 11.134.681,00 zł na wsparcie inwestycji turystycz-
nych w pozostałym regionie. Na uwagę zasługuje fakt, że dofinansowanie szla-
ku stanowi 44% łącznego dofinansowania turystyki z RPO WZ (rysunek 1), 
przy czym obecnie z tego programu finansowanych jest 51 projektów. 
 

                                                 
24  Mapa przedsiębiorcy 2007–2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsię-

biorców, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa grudzień 2009, s. 81. 
25  Działania w ramach osi 6 dotyczą Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM),  

w skład którego wchodzą miasta Szczecin i Stargard Szczeciński oraz dziewięć gmin: Goleniów, 
Gryfino, Stare Czarnowo, Police, Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard Szczeciński oraz 
Nowe Warpno (Szczeciński Obszar Metropolitalny został powołany decyzją Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego nr XXVIII/332/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomor-
skiego). Natomiast wsparcie w ramach osi priorytetowej 5 może być udzielone na realizację 
projektów zlokalizowanych wyłącznie poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym. 

26  Stan na dzień 15.11.2011 roku. 
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Tabela 2 

 

Projekty portów i przystani jachtowych – projekty kluczowe RPO WZ (zł) 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Biura Turystyki 
Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

 
 

 
 

Rys. 1.  Dofinansowanie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w ramach RPO 
WZ 2007–2013 w odniesieniu do osi priorytetowych 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z Biura Turystyki Wy-
działu Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

44%

56%

RPO ‐ Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

Beneficjent Tytuł projektu 
Całkowita  

wartość projektu
Wartość  

dofinansowania 

Gmina Miasto 
Świnoujście 

Zagospodarowanie Basenu Północnego  
w Świnoujściuna port jachtowy 

18.621.680,00 7.152.800,00 

Gmina Stepnica 
Budowa infrastruktury rekreacyjnej  
i żeglarskiej w Stepnicy 

7.963.763,00 3.981.881,00 

Gmina Miasto 
Szczecin 

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Spor-
towego Euroregionalne Centrum Edukacji 
Wodnej i Żeglarskiej 

36.200.000,00 14.154.355,04 

Gmina Gryfino 

Budowa nabrzeży obsługi jednostek pasa-
żerskich oraz turystyki żeglarskiej na 
prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej 
km 717,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie 
– północne 

18.296.863,88 7.659.819,74 

Gmina Goleniów
Odbudowa i modernizacja przystani że-
glarskiej w Lubczynie – Gmina Goleniów

8.000.000,00 3.200.000,00 

 Razem: 89.082.306,88 36.148.855,78 
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 Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu turystyki otrzymało łącznie  
5 beneficjentów, przy czym największym beneficjentem jest Gmina Miasto 
Szczecin, która dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu otrzymała 
wsparcie w wysokości 14.154.355,04 zł na realizację projektu „Budowa Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej  
i Żeglarskiej”. Zakres projektu obejmuje: utworzenie mariny na 200 jachtów, 
budowę nabrzeża, budowę pomostów pływających z odnogami, budowę slipu, 
budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej, w szczególności zaplecza 
gastronomicznego, konferencyjnego i dydaktycznego, noclegowego i sanitarne-
go oraz spójne zagospodarowanie całego terenu. Pozostałe projekty wiążą się  
z podobnym zakresem prac, jak ten realizowany przez Gminę Miasto Szczecin. 
Dotyczą one głównie budowy nowych oraz wyremontowania istniejących na-
brzeży oraz budowy bądź modernizacji infrastruktury towarzyszącej.  
 Realizacja projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” wspierana jest 
także ze środków programu INTERREG IVA w ramach priorytetu 127. Projekt 
„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” jest w istocie jedną z nielicznych inicja-
tyw gospodarczych umożliwiających rzeczywistą realizację inwestycji o natu-
ralnym charakterze transgranicznym. Szerszym kontekstem dla tego kierunku 
rozwoju jest pozycja Berlina jako wiodącej metropolii Europy. Wzmocnienie 
bazy infrastrukturalnej Szczecina i regionu Zalewu Szczecińskiego, a następnie 
wzrost potencjału i wielkości ruchu turystycznego spowoduje, że staną się one 
atrakcyjnym zapleczem turystyki wodnej dla tego olbrzymiego rynku. Dofinan-
sowanie dotyczy dwóch projektów, które przedstawiono w tabeli 3. 
 Realizacja powyższych inwestycji pozwoli utworzyć transgraniczny szlak 
wodny, a co za tym idzie nastąpi wzmocnienie roli turystyki wodnej i możliwo-
ści uprawiania sportów wodnych w regionie polsko-niemieckiego pogranicza.  
 
  

                                                 
27  Szczegółowy opis priorytetu 1zawarto w dokumencie Program Operacyjny Celu 3 „Eu-

ropejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia– 
–Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomor-
skie) 2007–2013, Program Operacyjny zmieniony w roku 2009, zmiana zatwierdzona przez Ko-
misję Europejską w dniu 17 maja 2010 r., s. 38–39. 
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Tabela 3 

 

Projekty dotyczące turystyki wodnej związane z projektem „Zachodniopomorski Szlak 
Żeglarski” dofinansowywane z programu INTERREG IVA (euro) 

 

Tytuł projektu Partnerzy 
Całkowita 

wartość projektu 
Wartość 

dofinansowania 

Rozbudowa infrastruktur Centrum 
turystyki wodnej w Schwedt nad 
Odrą i budowa śródmiejskiej 
części Nabrzeża w Gryfinie w celu 
zintensyfikowania rozwoju trans-
granicznej turystyki wodnej 

Miasto 
Schwedt/Odra –
partner wiodący, 
Gmina Gryfino 

5.722.160,49 4.765.751,00 

Baza turystyki żeglarskiej – Port 
Jachtowy Szczecin i ZeRUM 
Ueckermunde – na transgranicz-
nym szlaku wodnym 

Gmina Miasto 
Szczecin – part-
ner wiodący, 
Powiat Uecker-
Randow 

2.999.961,94 2.049.967,65 

  Razem: 8.722.122,43 6. 815.718,65 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych otrzymanych z Biura Turystyki Wy-
działu Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

Uwagi końcowe 

 Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” to kompleksowa koncepcja 
stworzenia bazy dla uprawiania turystyki wodnej w regionie. Działania realizo-
wane w ramach projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej 
województwa poprzez rozwój infrastruktury marin, portów jachtowych i przy-
stani żeglarskich, co w bezpośredni sposób stymuluje rozwój gospodarki tury-
stycznej regionu, wzmacniając również jego konkurencyjność. Realizacja zapi-
sów programu odbywa się poprzez budowę infrastruktury poszczególnych por-
tów i przystani dofinansowywanych w dużej mierze ze środków finansowych 
Unii Europejskiej, tj. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007–2013 i programu INTERREG IVA. Dofinansowanie unijne pozwoli 
na stworzenie ponadregionalnego i unikatowego produktu turystycznego, który 
ma szansę stać się atrakcją turystyczną nie tylko regionu, ale także kraju. 
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FINANCING OF INVESTMENT BY EU FUNDS AS AN OPPORTUNITY  

FOR DEVELOPMENT OF WATER TOURISM IN ZACHODNIOPOMORSKIE 

REGION 

 

 

Summary 

 

 Tourism is important for the development of Zachodniopomorskie voivodship. 

The natural conditions of Western Pomerania create specific opportunities for develop-

ment of various offers, including in the area of water tourism. Special importance has  

a development of sea marinas for yachts, bay- and inland- ones together with entire land 

resources. Therefore some efforts have been undertaken due to overcome infrastructural 

barriers in area of development of water tourism, and thus due to widen the offer of the 

region. Above mentioned actions are implemented in range of the project 

Zachodniopomorski Sailing Route. However, realization of this project would not be 

possible without financial support from the European Union. EU subsidies will allow to 

create supra-regional, unique tourism product that has a chance to become a tourist 

attraction not only for the region but also for the country. 

 

Translated by Ewa Rogowska 

 



 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 700 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 85 2012 
 

MACIEJ STAWICKI 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 

UDZIAŁ SAMORZĄDÓW W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UE  
DLA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM  

I ZACHODNIOPOMORSKIM 

Wprowadzenie 

 Jednym z instrumentów polityki regionalnej dostępnym w Polsce od mo-
mentu wstąpienia do Unii Europejskiej są fundusze strukturalne (Europejski 
Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Pomoc fun-
duszy Unii Europejskiej jest kierowana do beneficjentów poprzez programy 
przygotowywane i realizowane przez państwo członkowskie (tzw. programy 
krajowe, negocjowane z Komisją Europejską, np. Regionalne Programy Opera-
cyjne, PO Innowacyjna Gospodarka) lub przez Komisję Europejską (Inicjatywy 
Wspólnotowe, np. Equal, Interreg). Odbiorcami pomocy mogą być przedsię-
biorcy, rolnicy, administracja rządowa, samorządy terytorialne, organizacje 
pozarządowe, inne jednostki sektora finansów publicznych itd. W poprzednim 
okresie programowania (2004–2006) w Polsce najwięcej, tj. ok. 45% środków 
UE pozyskały jednostki samorządu terytorialnego1. 

                                                 
1  Ocena spójności Polski w zakresie spójności z Unią Europejską, red. P. Żuber, S. Sudak, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007. 
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 Fundusze europejskie wspierają m.in. rozwój kapitału ludzkiego, innowa-
cyjność, rozwój regionalny i lokalny, w tym także rozwój turystyki. Może on 
być pobudzany przez inwestycje prowadzone w przedsiębiorstwach związanych 
z obsługa ruchu turystycznego, rewitalizację obiektów zabytkowych i przyrod-
niczych, działania organizacyjne, promocyjne i inne. Jako że rozwój turystyki 
jest postrzegany jako jedna z możliwości pobudzania wielofunkcyjnego rozwo-
ju, w artykule przedstawiono wykorzystanie funduszy UE w latach 2007–2011 
dla rozwoju turystyki w dwóch regionach o wysokiej (przynajmniej w pasie 
nadmorskim) intensywności ruchu turystycznego, tj. w województwach pomor-
skim i zachodniopomorskim. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje prowa-
dzonych działań i rolę samorządów terytorialnych w pozyskiwaniu środków, 
gdyż – jak pokazują wcześniejsze badania – beneficjentami programów unij-
nych były przede wszystkim władze lokalne lub organizacje pozarządowe,  
a rzadziej same przedsiębiorstwa2. 

1. Cel badań 

 W artykule omówiono rodzaje instytucji pozyskujących środki UE, typy 
projektów mających na celu wspieranie rozwoju turystyki i współfinansowa-
nych z funduszy europejskich na lata 2007–2013 oraz ich źródła finansowania. 
Celem artykułu jest także ukazanie roli samorządów różnych szczebli w wyko-
rzystaniu funduszy UE dla rozwoju turystyki. Dodatkowo przeanalizowano 
przestrzenne rozmieszczenie projektów na tle zróżnicowania intensywności 
ruchu turystycznego.  

2. Materiały i metody badań 

 Badania wykonano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystyczne-
go i bazy danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawierającej wszystkie 
projekty realizowane w ramach funduszy europejskich na lata 2007–2013 we-
dług stanu aktualności na czerwiec 2011 roku. Bazę danych poddano porząd-

                                                 
2  E. Szymańska, Fundusze UE jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych  

w polskich regionach, „Acta Scientarum Polonorum. Oeconomia” 2010, nr 9 (4), s. 557. 
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kowaniu i wyselekcjonowano projekty realizowane na terenie województwa 
pomorskiego i zachodniopomorskiego w ramach trzech tematów priorytetów 
wsparcia (wg bazy danych MRR):  

1. 56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. 
2. 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych. 
3. 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

 Należy przy tym zauważyć, że beneficjenci niektórych działań oddziałują-
cych na rozwój turystyki mogli zaklasyfikować swoje projekty inaczej i dlatego 
powyższy katalog projektów nie jest pełny. Projekty w bazie są wyszczególnio-
ne z uwzględnieniem wszystkich gmin i powiatów, na terenie których realizo-
wany jest dany projekt, a udział środków pomocowych jest przyporządkowany 
do jednostek samorządu terytorialnego proporcjonalnie. Prowadzi to do sytu-
acji, w której jeden projekt, np. budowa ścieżki rowerowej biegnącej przez kil-
ka gmin/powiatów, jest ukazany kilkakrotnie. Dlatego też 216 odnalezionych  
w bazie i omówionych w artykule projektów należy rozumieć jako 216 gmin, na 
terenie których realizowano projekty współfinansowane z funduszy UE. Nato-
miast po dokładnej selekcji zidentyfikowano 151 unikatowych projektów. 
 Z Banku Danych Regionalnych GUS pozyskano zmodyfikowany wskaź-
nik intensywności ruchu turystycznego według Charvata (udzielone noclegi  
w odniesieniu do liczby mieszkańców3 – w tym przypadku na 1000 osób), któ-
rego wartości z lat 2007–2010 uśredniono. Rozważano także zbadanie zmian 
intensywności ruchu turystycznego w powyższym okresie, jednak dostępne  
w BDR GUS dane wskazują, iż zmienność tego wskaźnika była niewielka,  
a znaczący wzrost zanotowano w powiatach o mało rozwiniętej funkcji tury-
stycznej, zatem zrezygnowano z prowadzenia tych analiz.  
  

                                                 
3  K. Gralak, Funkcja turystyczna i jej znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego,  

w: Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu 
przy wsparciu z funduszy strukturalnych, red. H. Powęska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
2008, s. 28. 
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4. Wyniki 

4.1. Finansowanie projektów 
 
 W województwie pomorskim projekty o charakterze turystycznym reali-
zowano przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 
głównie osi priorytetowej 6 „Turystyka i dziedzictwo kulturowe”. Były to pro-
jekty polegające na tworzeniu zintegrowanych systemów informacji turystycz-
nej, kampanie promocyjne oraz budowa i przebudowa publicznej infrastruktury 
turystycznej, jak np. stworzenie szlaków rowerowych czy budowa przystani 
jachtowych. Dużym udziałem, zwłaszcza na obszarach poza metropolitarnych, 
cechują się także projekty w ramach osi 8 „Lokalna infrastruktura podstawo-
wa”, w ramach której finansowano remont zabytkowych obiektów sakralnych, 
prowadzono kampanie promocyjne, znakowano turystyczne trasy rowerowe. 
Jest to efektem przyjętego w RPO WP założenia, iż w tej osi wspierane będą 
projekty na obszarach strukturalnie słabych4. Tylko dwa projekty („Program 
Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku” i „Pętla Żuławska – rozwój turystyki 
wodnej”) finansowano poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
(POIG).  
 W województwie zachodniopomorskim najczęściej wykorzystywanym 
narzędziem była oś 5 RPO „Turystyka, kultura i rewitalizacja”, w ramach której 
zrealizowano projekty na terenie 33 gmin (rysunek1).  
 W ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego realizowano dzia-
łania takie, jak: tworzenie sieci przystani kajakowych, budowa deptaków i pro-
menad, renowacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych, rozwój systemów  
i centrów informacji turystycznej. Także oś 6 „Rozwój funkcji metropolital-
nych” została wykorzystana do pobudzania rozwoju turystycznego poprzez 
modernizację infrastruktury turystycznej, renowację zabytków i rewitalizację 
terenów zielonych (przede wszystkim w Szczecinie i okolicach). Na terenie 
kilku powiatów realizowano także jeden projekt z POIG: „Zachodniopomorski 
Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.  
 

                                                 
4  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013,  

s. 123. 
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Rys. 1.  Liczba projektów realizowanych na terenie gmin w poszczególnych powiatach 
według źródeł finansowania 

Źródło: opracowano na podstawie danych MRR. 
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4.1. Zróżnicowanie przestrzenne 
 
 Na rysunku 2 zaprezentowano liczbę projektów realizowanych na terenie 
poszczególnych gmin w podziale na powiaty wraz z uśrednionym wskaźnikiem 
intensywności ruchu turystycznego w latach 2007–2010. W województwie za-
chodniopomorskim daje się zauważyć związek pomiędzy poziomem ruchu tu-
rystycznego i liczbą podejmowanych działań, które są najwyższe w pasie po-
wiatów nadmorskich oraz Szczecinie (podobnym zróżnicowaniem cechuje się 
koncentracja środków pomocowych – rysunek 3).  
 

 
 

Rys. 2.  Liczba projektów turystycznych a intensywność ruchu turystycznego w woje-
wództwie pomorskim i zachodniopomorskim 

Źródło: opracowano na podstawie danych BDR GUS i MRR. 

 
 
 Z drugiej strony w powiatach o najniższej intensywności ruchu (chosz-
czeński, pyrzycki, łobeski, białogardzki) realizowano jedynie po jednym pro-
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jekcie lub nie realizowano żadnego. Wyjątkiem jest atrakcyjny turystycznie 
powiat drawski (i w mniejszym stopniu myśliborski), gdzie także nie realizo-
wano projektów z badanych priorytetów w latach 2007–2010. W województwie 
pomorskim projekty realizowano na terenie wszystkich powiatów i nie widać  
w tym regionie znaczących dysproporcji przestrzennych. Natomiast wielkość 
pozyskanych środków znacząco koncentruje się w okolicach Trójmiasta i Bo-
rach Tucholskich. 
 

 
 

Rys. 3. Wartość projektów turystycznych  

Źródło: opracowano na podstawie danych MRR. 

 

5. Beneficjenci i rola samorządów 

 Najwięcej projektów o charakterze turystycznym w ramach tematów prio-
rytetu wsparcia nr 56, 57 i 58 realizowały samorządy i ich jednostki organiza-
cyjne. Zróżnicowany był udział samorządu, który nie uczestniczył w rozwoju 
turystyki, jedynie w Koszalinie, gdzie projekty realizowała diecezja, politechni-
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ka oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. W trzech po-
wiatach udział samorządu wyniósł około 50%. W kartuskim wynikało to z re-
alizacji przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby projektu promocyjnego 
obejmującego osiem gmin, w kamieńskim i koszalińskim Zachodniopomorska 
Regionalna Organizacja Turystyczna budowała sieć portów turystycznych zlo-
kalizowanych m.in. w Kamieniu Pomorskim, Mielnie i Dziwnowie. 
 Wysoki udział samorządu województwa pomorskiego wynika z faktu, iż 
był on partnerem wiodącym projektu „Zintegrowany System Informacji Tury-
stycznej Województwa Pomorskiego”, w ramach którego stworzono sieć 245 
kiosków informacyjnych na terenie całego regionu. W ramach tego projektu 
także samorządy powiatowe realizowały budowę centrów informacji turystycz-
nej wraz z kampanią promocyjną. Inne przykłady zaangażowania powiatów to 
tworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (na 
rzece Rega) czy znakowanie turystycznych tras rowerowych (w powiecie staro-
gardzkim). Największym udziałem w realizacji działań mających na celu roz-
wój turystyki charakteryzowały się gminy, przy czym ich udział był znacznie 
wyższy w województwie zachodniopomorskim, co wynikało z mniejszego za-
angażowania samorządu wojewódzkiego i powiatów. Gminy realizowały za-
zwyczaj projekty o zasięgu lokalnym polegające przede wszystkim na rekon-
strukcji zabytków, rewaloryzacji parków i rozbudowie infrastruktury turystycz-
nej (np. budowa ścieżki rowerowej). Prowadzono także kampanie promocyjne, 
a nawet rewitalizację zabytkowej linii kolei wąskotorowej. W obydwu regio-
nach daje się także zauważyć rolę Kościoła katolickiego (projekty na terenie 17 
gmin) oraz cerkwi prawosławnej (jeden projekt w Stargardzie Szczecińskim), 
jeśli chodzi o renowację zabytkowych obiektów sakralnych.  
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Rys. 4.  Struktura beneficjentów projektów turystycznych w powiatach województw 
pomorskiego i zachodniopomorskiego 

Źródło: opracowano na podstawie danych MRR. 
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Uwagi końcowe 

 Udział samorządów w wykorzystaniu funduszy UE lat 2007–2010 dla 
rozwoju turystyki na terenie województw: pomorskiego i zachodniopomorskie-
go jest bardzo znaczący, bowiem realizowały one 85% wszystkich projektów 
turystycznych. Najwyższe było zaangażowanie gmin, które realizowały projek-
ty niemal we wszystkich powiatach obu badanych województw. Mniejszym 
udziałem cechował się samorząd powiatowy oraz wojewódzki (którego działal-
ność była widoczna jedynie w woj. pomorskim). Typy realizowanych projektów 
były podobne w obu regionach i najczęściej polegały one na promocji lub roz-
budowie systemów informacji turystycznej, rewitalizacji obiektów zabytko-
wych oraz przyrodniczych, wytyczaniu szlaków turystycznych pieszych i rowe-
rowych. Najwięcej projektów realizowano w stolicach województw, natomiast 
największa koncentracja pozyskanych funduszy występuje w pasie wybrzeża,  
a więc w obszarze o najwyższej intensywności ruchu turystycznego.  
 Jak zatem widać z przeprowadzonej analizy, władze samorządowe aktyw-
nie prowadziły działania mające na celu rozwój turystyki. W przyszłości warto 
także podjąć szczegółowe badania terenowe w celu określenia znaczenia inwe-
stycji współfinansowanych ze środków UE dla aktywizacji ruchu turystyczne-
go. 
 
 

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE USE OF EU FUNDS FOR 

TOURISM DEVELOPMENT IN POMERANIA AND WEST-POMERANIA 

REGIONS 

 

 

Summary 

 

 The article discusses the spatial distribution and types of projects co-financed by 

the EU funds for 2007-2013 aimed at supporting development of tourism in Pomerania 

and West-Pomerania regions, their main beneficiaries and the role of municipalities. 

Participation of local governments in the use of EU funds for tourism development in 

Pomerania is very significant, as they implemented 85% of all tourism projects. The 

highest involvement characterized municipalities which implemented projects in almost 

all districts of two provinces surveyed. Share of county and regional government was 
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much smaller. Types of projects were similar in both regions, most often they aimed at 

the promotion and development of tourist information systems, revitalization of historic 

buildings and natural values or marking of hiking or biking trails. Most projects were 

implemented in the capitals of provinces, while the highest concentration of EU funds 

was found along the Baltic Sea coast, which was the area of highest intensity of tourist 

traffic. 
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Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
 

POPYT TURYSTYCZNY I JEGO UWARUNKOWANIA 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNE. ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Wprowadzenie 

 Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez ARC Rynek  
i Opinia Sp. z o.o. wśród Niemców, Francuzów i mieszkańców Wielkiej Bryta-
nii, Polska znajduje się na trzeciej pozycji pod względem atrakcyjności tury-
stycznej wśród unijnych krajów postkomunistycznych – za Czechami i Węgra-
mi, natomiast przed Słowacją, Litwą, Łotwą i Estonią. W tabeli 1 zaprezento-
wano, jak ankietowani oceniali atrakcyjność wymienionych wyżej krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. 
 Z uwagi na fakt, że Węgry i Czechy są głównymi konkurentami Polski na 
rynku usług turystycznych, niniejszy artykuł zostanie poświęcony analizie uwa-
runkowań społeczno-ekonomicznych oddziałujących na ten rynek w trzech 
wymienionych krajach i krótkiej analizie danych statystycznych1, opisujących 
stronę popytową tegoż rynku. Ponieważ Czech i Węgier nie można porównać 
do Polski pod względem wielkości terytorium i liczby ludności, dlatego też do 
analizy porównawczej zostanie wykorzystany dodatkowo przykład Hiszpanii, 
która – chociaż porównywalna ze względu na dwie wyżej wspomniane cechy  

                                                 
1 Źródłem danych statystycznych występujących w tym artykule jest Eurostat, UNWTO, 

Ministry of Industry, Tourism and Trade, Spain, Czech Statistical Office. 
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– jest jednak bardziej rozwinięta gospodarczo, a jej rynek usług turystycznych 
znajduje się na bardzo wysokim poziomie. 
 

Tabela 1 

 

Atrakcyjność turystyczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej  
w opinii ankietowanych 

 
Kraj, w którym 

przeprowadzono 
badanie 

Atrakcyjność turystyczna 
Polska 

(%) 
Czechy 

(%) 
Węgry 

(%) 
Słowacja 

(%) 
Litwa 
(%) 

Łotwa 
(%) 

Estonia 
(%) 

Niemcy 45 53 60 40 39 39 40 
Francja 60 61 67 48 43 40 43 
Wielka Brytania 48 60 52 41 35 37 41 

Źródło: Badanie skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych: 
niemieckim, brytyjskim i francuskim: przed kampanią, ARC Rynek i Opinia SP. z o.o., 
Warszawa, 21 lipca 2011. 

 

1. Uwarunkowania geograficzne i społeczno-ekonomiczne 

 Największym z analizowanych czterech krajów jest Hiszpania – jej po-
wierzchnia przekracza 504 tys. km2, drugie miejsce zajmuje Polska z po-
wierzchnią przekraczającą 312 tys. km2, trzecie Węgry – ponad 93 tys. km2,  
a ostatnie Czechy mające prawie 79 tys. km2 powierzchni. Hiszpania jest rów-
nież krajem o największej liczbie ludności – przekraczającej 47 mln (27. miej-
sce na świecie), druga pod tym względem jest Polska licząca ponad 38 mln. 
mieszkańców (34. miejsce na świecie), trzecie miejsce zajmują Czechy z ponad 
10,5 mln mieszkańców (78. miejsce na świecie) i ostatnie są Węgry mające 
prawie 10 mln obywateli (81. miejsce na świecie). Wszystkie kraje mają po-
dobną gęstość zaludnienia – od najmniejszej, tj. 99,43 osoby na km2 w Hiszpa-
nii do największej – 133 osoby na km2 w Czechach. 
 Spośród analizowanych krajów Polska ma najmniejszy Produkt Krajowy 
Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca (9300 euro na osobę w roku 
2010). Węgrzy wyprzedzają Polskę o 500 euro, a Czesi aż o 4500 euro. Naj-
większy PKB per capita (23 100 euro na osobę) występuje w Hiszpanii, ale i tak 
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jest to poziom poniżej średniej liczonej dla wszystkich krajów Unii Europej-
skiej (rysunek 1).  
 

 
 

Rys. 1. Produkt Krajowy Brutto per capita w roku 2010 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat. 

 
 
 Największe procentowe wahania PKB per capita miały miejsce na Wę-
grzech i właśnie ten kraj, jako jedyny z analizowanej czwórki, zanotował spa-
dek tego wskaźnika o 2,44% w roku 2010 w stosunku do roku 2009. Wszystkie 
pozostałe kraje powróciły na ścieżkę wzrostu po kryzysie finansowym 2009 
roku. Warto również spojrzeć na postępy, jakie zrobiły omawiane państwa od 
roku 2004, czyli dla trzech z nich roku wstąpienia do UE. 
 Spośród omawianych krajów największy procentowy przyrost Produktu 
Krajowego Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004–2010 
miała Polska (prawie dwukrotny), a najmniejszy Hiszpania (tylko  
o 17,26%).Wszystkie omawiane kraje znalazły się jednak powyżej średniej 
unijnej wzrostu liczonej dla 27 krajów, która wynosiła 12,96%. Hiszpania, któ-
rej PKB per capita jest najwyższy spośród analizowanych krajów, pod wzglę-
dem tego wskaźnika rozwijała się najwolniej, zaś Polska, która ma najniższą 
wartość PKB per capita, rozwijała się najszybciej. W roku 2004 Czechy weszły 
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do UE z PKB per capita w wysokości 8600 euro, w przypadku Węgier było to 
8200 euro, a Polski – tylko 5300 euro. Po sześciu latach przynależności do UE 
PKB per capita Czech wzrósł o 5200 euro, Polski o 4000 euro, a Węgier tylko  
o 1600 euro. W tym samym czasie Hiszpania zanotowała wzrost PKB o 3600 
euro. 
 Biorąc pod uwagę inny ważny wskaźnik makroekonomiczny, a mianowi-
cie stopę bezrobocia, można stwierdzić, że najlepiej wypadają Czechy i Polska, 
dla których bezrobocie kształtuje się poniżej średniej liczonej dla 27 krajów 
Unii Europejskiej. 
 Największy wzrost stopy bezrobocia, bo aż o 89,62%, występuje w Hisz-
panii – z 10,6% w roku 2004 do 20,1% w roku 2010. Również Węgry nie mają 
dobrej sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia wzrosła w latach 2004–2010  
o 83,61% – z 6,1% w roku 2004 do 11,2% w roku 2010. Czechy natomiast mo-
gą pochwalić się spadkiem stopy bezrobocia z poziomu 8% do 7%. Największy 
sukces spośród czterech analizowanych krajów odniosła Polska, w której stopa 
bezrobocia z bardzo wysokiego poziomu w roku 2004 (19%) spadła do 9,6%  
w roku 2010. Można to tłumaczyć wyjazdami Polaków w poszukiwaniu pracy 
za granicę, jak również tworzeniem nowych miejsc pracy dzięki funduszom 
unijnym na lata 2007–2013, których Polska jest największym beneficjentem. 
 Patrząc na powyższe dane, można stwierdzić, że najbardziej stabilnie spo-
śród trzech analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej żyje się  
w Czechach (w miarę wysoki PKB per capita, chociaż dużo poniżej średniej 
unijnej i niskie bezrobocie). W Polsce bezrobocie występuje na dość niskim 
poziomie, jednak wartość PKB na osobę także jest niska. Jeśli chodzi o Węgry, 
to ich  PKB per capita jest wyższy, jednak odnotowują również wyższe bezro-
bocie i ujemny wzrost gospodarczy. Sytuacja ekonomiczna Czech jest zatem 
najbardziej ustabilizowana. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to mimo wysokiej warto-
ści Produktu Krajowego Brutto na osobę, występuje tam bardzo wysoka stopa 
bezrobocia – najwyższa w Unii Europejskiej. 
 Oprócz omówionych powyżej czynników ekonomicznych, które mają 
pośredni wpływ na rynek usług turystycznych danego kraju, można wyróżnić 
wiele czynników społecznych, które również oddziałują na ten rynek. Jednym  
z nich jest bezpieczeństwo, gdyż turysta przybywający do danego kraju chce się 
w nim czuć bezpiecznie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ARC 
Rynek i Opinia Sp. z o.o., 2% ankietowanych mieszkańców Wielkiej Brytanii 
nie chciałoby odwiedzić Polski ze względu na rasizm, niebezpieczeństwo  
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i przestępczość, 3% ankietowanych Francuzów i co piąty Niemiec kojarzy Pol-
skę z oszustwami i kradzieżami2. 
 

 
 

Rys. 2. Liczba przestępstw zanotowanych przez policję w roku 2010 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat.  

 
 
 Pod względem liczby przestępstw Polska zajmujemy drugie miejsce po 
Hiszpanii (spośród czterech analizowanych krajów), jednak popełnianych jest tu 
o wiele mniej przestępstw niż w krajach, z których pochodzili respondenci ba-
dania przeprowadzonego przez ARC (rysunek 2). 
 Jeśli zaś liczbę przestępstw odnieść do liczby obywateli danego kraju, to 
okazuje się, że w Polsce popełnianych jest najmniej przestępstw na 1000 oby-
wateli spośród czterech omawianych krajów. W Wielkiej Brytanii w 2008 roku 
zanotowano około 77 przestępstw na 1000 obywateli, w Niemczech około 74, 

                                                 
2 Badanie skuteczności kampanii promocyjnej Polski na rynkach zagranicznych: niemiec-

kim, brytyjskim i francuskim przed kampanią, ARC Rynek i Opinia SP. z o.o., Warszawa, 21 lipca 
2011. 
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we Francji ponad 57, w Hiszpanii 52, na Węgrzech 41, w Czechach 33, zaś  
w Polsce tylko 28. 
 W rankingu GPI (Global Peace Index) opracowywanym przez Institute for 
Economics and Peace, w którym uwzględniane są 22 wskaźniki mierzące bez-
pieczeństwo życia w danym kraju, najwyższe miejsce spośród analizowanych 
państw zajmują Czechy, które są na piątej pozycji na świecie. Polska zajmuje 
22. pozycję wśród 153 analizowanych krajów (tabela 2). 
 

Tabela 2 

 

Miejsce poszczególnych krajów w rankingu GPI w roku 2011 

 
Państwo Miejsce w rankingu GPI 

Czechy 5 
Niemcy 15 
Węgry 20 
Polska 22 
Wielka Brytania 26 
Hiszpania 28 
Francja 36 
Rumunia 40 
Litwa 43 
Łotwa 46 
Estonia 47 
Bułgaria 53 

Źródło: http://www.visionofhumanity.org/. 

 
 
 Można zatem uznać, że Polska na tle innych krajów europejskich jest kra-
jem bezpiecznym. 
 Kolejną ważną rzeczą dla rynku usług turystycznych może być dostęp do 
Internetu. Zarówno dla turystów krajowych, jak i zagranicznych (zwłaszcza 
młodego pokolenia) ważna jest możliwość znalezienia oferty online, a w miej-
scu pobytu łatwość znajdowania pobliskich atrakcji turystycznych i potrzeb-
nych informacji. Opierając się na raporcie ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., 
można stwierdzić, że 50% ankietowanych mieszkańców Wielkiej Brytanii, któ-
rzy kiedyś odwiedzili Polskę, ocenia dostęp do Internetu i komunikacji w tym 
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kraju jako dobry lub bardzo dobry; tego samego zdania jest 42% pytanych 
Francuzów i 31% ankietowanych Niemców3. 
 Procent gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu w Polsce 
(57%) jest niższy niż średnia liczona dla 27 krajów Unii Europejskiej (61%), ale 
znajduje się na poziomie Hiszpanii (57%) i jest wyższy niż w Czechach (54%)  
i na Węgrzech (52%)4. Biorąc za wskaźnik poziomu rozwoju ekonomicznego 
PKB per capita, który jest najniższy w Polsce spośród czterech analizowanych 
krajów, procent gospodarstw domowych mających dostęp do szerokopasmowe-
go Internetu w Polsce należy uznać za zadowalający. 
 Kolejnym czynnikiem, który może okazać się ważny dla rynku usług tury-
stycznych, jest edukacja. Można by się pokusić o stwierdzenie, że im wyżej 
wyedukowany pracownik, tym lepiej obsłużony turysta – zarówno w zakresie 
usług bezpośrednio o charakterze turystycznym, jak i paraturystycznym. 
 Pod względem wykształcenia w najlepszej sytuacji spośród analizowanych 
krajów jest Hiszpania, w której prawie 28,1% osób legitymuje się wykształce-
niem wyższym. Hiszpania jako jedyna z tych czterech państw przewyższa śred-
nią liczoną dla 27 krajów Unii Europejskiej. Drugie miejsce, chociaż już poni-
żej średniej, zajmuje Polska, w której 19,8% osób posiada wyższe wykształce-
nie, trzecią pozycję zajmują Węgry – 17,2% osób z wykształceniem wyższym  
i ostatnie są Czechy – 14,5% takich osób.  Z kolei w rankingu Pisa 2009 prze-
prowadzonym przez OECD, a dotyczącym umiejętności i przygotowania stu-
dentów, Polska zajmuje najwyższe spośród analizowanych krajów miejsce – 15. 
na świecie; drugie są Węgry zajmujące 26. miejsce, trzecia Hiszpania, która 
znalazła się na 33. miejscu, a ostatnie są Czechy, zajmując 34. miejsce5. Pod-
sumowując, można stwierdzić, że polskie wskaźniki edukacji są najlepsze spo-
śród trzech analizowanych krajów postkomunistycznych. 
 Ostatnim czynnikiem, który zostanie omówiony, a który bezsprzecznie 
wpływa na rynek usług turystycznych, jest infrastruktura. Dla turystów niezwy-
kle istotna możliwość łatwego i szybkiego przemieszczania się czy wygodny 
dostęp do atrakcji turystycznych (nie mówiąc takich podstawowych rzeczach, 
jak obecność wody i prądu). W rankingu Quality of Overall Infrastructure, który 
mierzy dostępność do transportu, elektryczności i komunikacji, Polska zajmuje 

                                                 
3 Badanie skuteczności…, op.cit. 
4 Źródło danych – Eurostat. 
5  http://www.oecd.org, 15.09.2011. 
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74. pozycję na 125 badanych krajów, podczas gdy Hiszpania zajmuje 25. miej-
sce, Czechy – 36., a Węgry – 476. 
 Hiszpania posiada 13515 km autostrad i jest to piętnastokrotnie więcej niż 
w przypadku Polski, która dysponuje tylko 849 km takich dróg. Prawie trzy  
i półkrotnie od nas mniejsze Węgry mają półtorakrotnie więcej kilometrów 
autostrad (1273 km). Czechy posiadają tylko 729 km autostrad, ale biorąc pod 
uwagę ich prawie czterokrotnie mniejszą od Polski powierzchnię, można ten 
stan uznać za całkiem zadowalający. Na każde 1000 km2  powierzchni Hiszpa-
nii przypada 26,814 km autostrad, na Węgrzech – 13,684 km, w Czechach  
– 10,765 km, a w Polsce tylko 2,715 km. Czechy mające ponad 3,5-krotnie 
mniejszą liczbę ludności przewożą transportem kolejowym tylko o 38% mniej 
pasażerów niż koleje polskie. Hiszpania posiada 42 lotniska z roczną liczbą 
pasażerów sięgającą prawie 154 mln osób, Polska zaś ma 10 lotnisk, na których 
w 2009 roku zanotowano ruch pasażerski równy prawie 18,5 mln osób. Czechy 
posiadają tylko pięć lotnisk, ale ruch pasażerski na nich wynosi 12,5 mln osób. 
Węgry dysponują tylko trzema lotniskami z liczbą pasażerów niewiele ponad  
8 mln. Analizując powyższe dane, można zauważyć, że Polska charakteryzuje 
się zdecydowanie najgorszą infrastrukturą transportową wśród analizowanych 
czterech krajów. 
 Ostatnim omówionym w tym artykule czynnikiem wpływającym na popyt 
turystyczny jest stan środowiska naturalnego i liczbowe, pobieżne zestawienie 
walorów posiadanych przez cztery analizowane kraje.  
 Polska posiada 13 obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO i 23 parki narodowe, zajmując w rankingu EPI (Environmental Per-
formance Index 2010) 63. miejsce na 163 badane kraje7. Czechy posiadają 12 
obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, cztery parki 
narodowe i liczne uzdrowiska i w rankingu EPI znajdują się na bardzo wysokiej 
22. pozycji. Węgry mając osiem obiektów wpisanych na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, 10 parków narodowych i liczne uzdrowiska, w rankingu 
EPI znajdują się na 33. pozycji. Hiszpania posiada 43 obiekty wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO i 4 parki narodowe. W rankingu EPI znajdu-
je się ona na 25. pozycji. Z przytoczonych danych wynika, że pod względem 

                                                 
6  Worlds Economic Forum, 16.09.2011. 
7 http://epi.yale.edu/, 16.09.2011. 



Popyt turystyczny i jego uwarunkowania ekonomiczno-społeczne… 121

stanu środowiska Polska zajmuje najgorszą pozycję spośród czterech analizo-
wanych krajów. 

2. Strona popytowa rynku usług turystycznych 

 Kolejną kwestią wartą przeanalizowania jest ruch turystyczny obywateli 
danego kraju z uwzględnieniem liczby turystów danego kraju, czyli liczby osób 
biorących udział w danym okresie w podróżach turystycznych i liczbę odbywa-
nych przez obywateli danego kraju podróży w określonym czasie. 
 We wszystkich badanych krajach występuje sezonowość turystyki, a naj-
większa liczba turystów przypada na trzeci kwartał każdego roku. Z racji tego, 
że w Hiszpanii i Polsce mieszka dużo więcej ludzi niż w Czechach i na Wę-
grzech, liczba turystów z tych krajów jest większa. Jeśli jednak policzyć liczbę 
turystów przypadających na 1000 mieszkańców danego kraju, to dane te wyglą-
dają zupełnie inaczej – Czechy zajmują pierwsze miejsce, drugie Hiszpania,  
a Polska jest ostatnia. Można jednak zauważyć, że różnica pomiędzy tymi czte-
rema państwami, w liczbie turystów danego kraju przypadających na 1000 
mieszkańców znacznie zmalała od roku 2004. W trzecim kwartale 2004 roku na 
1000 czeskich obywateli przypadało 675 czeskich turystów, na 1000 Węgrów 
315 węgierskich turystów, na 1000 Hiszpanów 278 hiszpańskich turystów i na 
1000 Polaków tylko 209 polskich turystów. Jeśli chodzi o trzeci kwartał 2010 
roku, to nie ma danych odnośnie Hiszpanii, natomiast na 1000 Czechów przy-
padało 309 czeskich turystów, na 1000 Polsków – 277 polskich turystów i na 
1000 obywateli Węgier przypadało 266 węgierskich turystów. Porównując trze-
ci kwartał roku 2009 i 2004, należy zauważyć, że liczba krajowych turystów  
w Hiszpanii wzrosła o 31,61%, w Polsce o 22,56%, w Czechach zaś spadła  
o 31,62% i na Węgrzech o 17,76%. Dane dla Hiszpanii kończą się na ostatnim 
kwartale 2009, ale można podejrzewać, że wraz z kryzysem gospodarczym  
i dużym bezrobociem musiała spaść liczba turystów hiszpańskich. Podobną 
sytuację obserwuje się na Węgrzech – kryzys, wzrost bezrobocia i ujemny 
wzrost gospodarczy ograniczają liczbę węgierskich turystów. Niejasne jest sy-
tuacja Czech, których gospodarka po delikatnym załamaniu w 2009 roku wyda-
je się najbardziej stabilna, a liczba turystów czeskich spada nieprzerwanie od 
roku 2007. Liczba polskich turystów wolno rośnie z roku na rok, z lekkim 
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spadkiem w roku 2009 i wydaje się jej „nie przeszkadzać” żaden kryzys ogól-
noświatowy. 
 Pod względem liczby turystów wyjeżdżających na dłużej niż cztery dni 
przypadających na 1000 obywateli danego kraju pierwsze miejsce zajmują Cze-
chy, w przypadku których w trzecim kwartale 2009 roku na 1000 osób przypa-
dało 339 czeskich turystów. Drugie miejsce zajęła Hiszpania, gdzie na 1000 
obywateli przypadało w tym samym czasie 260 hiszpańskich turystów. W Pol-
sce na 1000 osób przypadało 192 polskich turystów i ostatnie miejsce zajęły 
Węgry, gdyż na 1000 osób w tym kraju przypadało tylko 114 węgierskich tury-
stów. W Czechach w 2010 roku nastąpił duży spadek wyjeżdżających, nato-
miast w Polsce niewielki wzrost. Porównując trzeci kwartał 2004 roku z trzecim 
kwartałem 2009 roku, należy zauważyć, że liczba turystów danego kraju wzro-
sła w Hiszpanii o 28,06%, w Polsce o 20,33% i w Czechach o 2,57%, natomiast 
na Węgrzech spadła o 45,59%. Jednak rok 2004 był rokiem szczególnym z po-
wodu wejścia Węgier do Unii Europejskiej, kiedy nastąpił chwilowy wzrost 
wyjazdów, a potem wszystko wróciło do normy.  
 Drugim miernikiem popytu turystycznego są wydatki turystyczne, czyli 
wydatki poprzedzające podróż, niezbędne do jej przygotowania i podjęcia, po-
noszone w trakcie podróży i pobytu oraz wydatki związane z podróżą poniesio-
ne po jej zakończeniu8. 
 Na podróże wakacyjne zdecydowanie najwięcej wydają Hiszpanie, a naj-
mniej Węgrzy. Polacy i Czesi wydają mniej więcej tyle samo, mimo przecież 
znacznej różnicy w liczbie mieszkańców obu krajów. Polacy wydają więcej od 
Czechów na wyjazdy krajowe i znacznie od nich mniej na wyjazdy zagraniczne. 
 Porównując trzeci kwartał roku 2004 z trzecim kwartałem roku 2010, 
można stwierdzić, że wydatki ogółem na wyjazdy wakacyjne z co najmniej 
jednym noclegiem wzrosły we wszystkich badanych krajach – w Czechach  
o 31,36%, w Hiszpanii o 32,88%, na Węgrzech o 2,93% i w Polsce o 39,67%. 
Wydatki na wyjazdy krajowe w porównywanych trzecich kwartałach lat 2004  
i 2010 zmalały tylko na Węgrzech o 7,17%, a wzrosły w Czechach o 17,62%,  
w Hiszpanii o 14,31% i w Polsce o 67,64%. Największy wzrost wydatków na 
wakacje zagraniczne nastąpił w Hiszpanii – ponad dwukrotny, drugie miejsce 
zajęły Czechy (38,13-procentowy wzrost), trzecie Węgry (13,73-procentowy 
wzrost), natomiast Polska zanotowała spadek tych wydatków o 4,75%.  

                                                 
8  Ekonomika turystyki, red. Aleksander Panasiuk, PWN, Warszawa 2007. 
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 Największe wydatki na jedną podróż z co najmniej czterema noclegami 
ponoszą Hiszpanie – w 2009 roku było to 431 euro; drugie miejsce zajmują 
Czesi (295 euro), trzecie Węgrzy (221 euro) i ostatnie Polacy (tylko 186 euro). 
Wydatki poniesione na jedną długą podróż w roku 2009 były wyższe w stosun-
ku do 2004 – w Czechach o 27,46%, w Hiszpanii o 0,58%, na Węgrzech  
o 21,54% i w Polsce o 44,66%. 
 Jeśli chodzi o przyjazdy turystów zagranicznych do analizowanych kra-
jów, to w 2010 roku Czechy odwiedziło 6 334 000 turystów, czyli o około 
300 000 więcej niż w roku 2009 i 300 000 mniej niż w roku 2008. Do Hiszpanii 
w tym samym roku przyjechało 52 677 000 turystów, tj. o 500 000 więcej niż  
w roku 2009 i o 500 000 mniej niż w roku 2008. Węgry gościły w 2010 roku 
9 510 000 turystów – o 500 000 więcej niż w roku 2009 i o 700 000 więcej niż 
w roku 2008. Polska w 2010 roku przyjęła 12 470 000 turystów, czyli o 500 000 
więcej niż w roku 2009 i o 500 000 mniej niż w roku 2008. Turyści przybywa-
jący do Hiszpanii stanowili 11,1% wszystkich turystów międzynarodowych  
w Europie, udział Polski wyniósł 2,6%, Węgier – 2%, a Czech – 1,3%9. 
 Największe wpływy z turystyki międzynarodowej w 2010 roku miała 
Hiszpania (52 525 mln USD)  i były one niższe niż w roku 2009 o 1,23% i niż-
sze niż w roku 2008 o 14,77%. Udział wpływów Hiszpanii z turystyki między-
narodowej wśród krajów europejskich stanowił 12,9%. Drugie miejsce zajmo-
wała Polska, która w roku 2010 miała 9 446 mln USD wpływów z turystów 
zagranicznych, czyli o 4,83% więcej niż w roku 2009 i o 17,73% mniej niż  
w roku 2008. Udział Polski w przychodach z turystyki międzynarodowej  
w Europie to 2,3%. Trzecie miejsce zajmowały Czechy z przychodem z tury-
styki międzynarodowej w roku 2010 równym 6 671 mln USD; wielkość ta była 
o 2,98% wyższa niż w roku 2009 i niższa o 10,12% niż w roku 2008. Udział 
Czech w europejskich przychodach z turystyki międzynarodowej to 1,6%. 
Ostatnie miejsce zajęły Węgry z wpływami z turystyki międzynarodowej na 
poziomie 5 381 mln USD w 2010 roku, czyli niższymi o 4,44% niż w roku 
2009 i niższymi o 9,33% niż w roku 2008. Udział przychodów Węgier w przy-
chodach z turystyki międzynarodowej Europy stanowił 1,3%10. 

                                                 
9 Dane pochodzą z UNWTO. 
10 Dane pochodzą z UNWTO. 
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Uwagi końcowe 

 W tej bardzo skróconej analizie danych statystycznych dotyczących strony 
popytowej rynku usług turystycznych Hiszpanii, Czech, Polski i Węgier można 
zauważyć, że sytuacja społeczna i ekonomiczna ma olbrzymi wpływ na ten 
rynek. Kryzys finansowy roku 2008 staje się widoczny w danych z roku 2009 
dotyczących krajowego popytu turystycznego w odniesieniu do wszystkich 
analizowanych krajów za wyjątkiem Polski. Jeśli chodzi o turystykę przyjaz-
dową, wszystkie omawiane kraje zanotowały znaczny spadek dochodów zwią-
zany z międzynarodowym kryzysem.  
 
 

ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS DETERMINE TOURISM MARKET  

IN CZECH REPUBLIC, HUNGARY, POLAND AND SPAIN – VERY SHORT 

DESCRIPTION OF DEMAND SIDE OF THIS MARKET 

 

 

Summary 

 

 Czech Republic, Hungary and Poland are three post-communist countries which 

have the best tourism rating among the western countries. First two countries are very 

small with not very big number of inhabitants, therefore to compare social and econom-

ic determinants impact on tourism demand, Spain was taken as a country comparable 

with Poland. In the article author discussed the factors very important for tourism mar-

ket such as: GDP per capita, unemployment, public safety, education, access to the 

Internet, transport infrastructure and environmental conditions.  Further, there were also 

presented basic measures of tourism demand like number of tourists, number of trips 

and expenses on tourism for domestic trips, outbound trips and foreign tourists’ arrivals 

for each of the four countries analyzed. As a final conclusion of the article, we can as-

sume that economic and social factors have critical impaction the demand side of tour-

ism market, what might be visible for tourism data in 2009, while financial crisis is on.   
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PROGRAM EUROPE SENIOR TOURISM JAKO STYMULATOR 
AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ WŚRÓD SENIORÓW 

Wprowadzenie 

 Starość i starzenie się są zjawiskami, które jeszcze w latach 60. ubiegłego 
stulecia znajdowały się przede wszystkim w centrum zainteresowania demogra-
fów. Ze względu na rosnące znaczenie tych zjawisk w procesie globalizacji 
opisywanie ich wyłącznie z perspektywy demograficznej okazało się niewystar-
czające, dlatego tematykę starości i starzenia się podjęło szersze grono badaczy 
reprezentujących różne dyscypliny naukowe, takie jak: biologia, medycyna, 
nauki społeczno-ekonomiczne, w tym turystyka1. 
 Osoby starsze stają się więc istotnym segmentem rynku turystycznego, do 
którego można kierować ofertę wypoczynkową zawierającą elementy turystyki 
aktywnej, zdrowotnej oraz rekreacji. Tworzenie oferty turystycznej na potrzeby 
akurat tego segmentu rynku może być jedną z alternatyw rozwiązania problemu 
popytu turystycznego poza sezonem wakacyjnym w wielu państwach2. 
                                                 

1  M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 11. 

2  J. Mokras-Grabowska, Program „Europe Senior Tourism” – założenia, realizacja, efekty 
ekonomiczne, w: Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH 
w Łodzi, Łódź 2010, s. 72–73. 
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 Celem niniejszego artykułu jest omówienie programu Europe Senior To-
urism (EST) oraz jego wpływu na aktywizację popytu turystycznego wśród 
polskich seniorów ze wskazaniem na tendencje w konsumpcji na przykładzie 
biur podróży na rynku szczecińskim. 

1. Podróże seniorów jako współczesna tendencja w popycie na światowym 

rynku turystycznym 

 Wśród głównych tendencji w strukturze popytu turystycznego można wy-
mienić: 

 upowszechnianie uprawiania turystyki (urlop i podróże dla wszystkich); 
 dostęp do wszystkich środków transportu dla ruchu turystycznego; 
 zwiększenie ilości czasu wolnego; 
 większa częstotliwość wyjazdu w ciągu roku (krótkie, ale częste podró-

że); 
 różnicowanie motywów wyjazdów (np. wypoczynkowe i poznawcze); 
 nastawienie na wrażenia i przeżycia; 
 indywidualizacja uprawiania turystyki; 
 wzrastający poziom wymagań jakościowych; 
 wysoki udział w rynku podróży seniorów; 
 więcej zakupów ofert pakietyzowanych; 
 więcej podróży biznesowych; 
 nowe kanały dystrybucji produktów i usług, sprzedaż internetowa3. 

 Zdefiniowanie pojęcia „senior” jest dość trudne. Słowo to pochodzi z ję-
zyka łacińskiego i oznacza „starszy” (od senex – „stary”). Właściwie seniorem 
można określić osobę, która ukończyła 50, 60 albo 70 lat. Ustalając granicę 
między człowiekiem dojrzałym a starszym, można kierować się wieloma aspek-
tami, np.: ekonomicznymi (zakończenie pracy i przejście na emeryturę), kultu-
rowymi (obyczaje, tradycje), społecznymi (stanie się babcią, dziadkiem) czy 
zdrowotnymi (pogorszenie stanu zdrowia, utrata sprawności fizycznej). W lite-

                                                 
3  A. Panasiuk, Współczesne problemy światowego popytu turystycznego, w: Zarządzanie  

i ekonomika usług; doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 604, Ekonomiczne Problemy Usług nr 60, Szczecin 
2010, s. 222. 



Program Europe Senior Tourism jako stymulator aktywności turystycznej… 127

raturze marketingowej przyjęto, że seniorami nazywa się osoby w wieku 60 lat  
i starsze.  
  Seniorzy mają swoje specyficzne potrzeby i oczekiwania oraz inny system 
wartości, dlatego grupa ta wymaga odmiennego traktowania poprzez kreowanie 
oferty turystycznej dostosowanej do ich potrzeb.  
 Rynek seniorów staje się obecnie jednym z najważniejszych rynków dla 
szeroko pojętego przemysłu turystycznego. W krajach wysoko rozwiniętych 
odsetek seniorów (powyżej 60 lat) podejmujących podróże zagraniczne wynosi: 

 28% w Kanadzie; 
 27% w Stanach Zjednoczonych; 
 27% w Japonii; 
 20% w Niemczech; 
 16% w Wielkiej Brytanii; 
 15% w Hiszpanii; 
 13% we Włoszech4. 

 Porównując aktywność turystyczną seniorów w innych krajach Europy, 
można zauważyć, że uczestnictwo starszych Polaków w długoterminowych 
wyjazdach wypoczynkowych (powyżej czterech noclegów) nie odbiega rażąco 
od zachodnioeuropejskiego poziomu, a jest nawet wyższe niż w innych krajach 
Unii Europejskiej (tabela 1). 
 Sytuacja polskiego seniora – aktualnego lub potencjalnego konsumenta 
usług turystycznych jest zdecydowanie inna niż sytuacja seniora kanadyjskiego, 
amerykańskiego czy niemieckiego. Polski senior turysta nie jest jeszcze pod-
miotem większego zainteresowania ze strony branży turystycznej, ponieważ 
jego możliwości nabywcze (według branży) są relatywnie najniższe wśród in-
nych grup konsumentów.  
 W Polsce niewiele seniorów (emerytów) może pozwolić sobie na swobod-
ne wyjazdy turystyczne w celach wypoczynkowych czy zdrowotnych. Główną 
barierę tego rodzaju aktywności stanowią pieniądze – niskie emerytury i niepo-
równywalnie do nich ceny takich wyjazdów, ale również niewielka liczba ofert 
dla osób starszych, z wyjątkiem imprez o charakterze pielgrzymkowym. Alter-
natywą dla poprawy tej sytuacji może okazać się hiszpański program Europe 
Senior Tourism. 

                                                 
4  J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w tu-

rystyce, Gerontologia Polska 2007, tom 15m nr 1-2, s. 22–25. 
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Tabela 1 

 

Seniorzy (powyżej 65 lat) podróżujący w celach turystycznych  
(podróże obejmujące powyżej cztery noclegi) w wybranych krajach w 2004 roku 

 

Kraj 
Ogólna liczba osób 

podróżujących (tys.) 
W tym liczba turystów 

– seniorów (tys.) 

Seniorzy jako  
odsetek ogółu  

turystów 
Belgia 4009 339 8,5 
Czechy 4668 372 7,9 
Francja 29829 5874 20,0 
Holandia 9200 1376 14,9 
Litwa 620 33 5,3 
Niemcy 44828 6067 13,5 
Polska 10075 1023 10,1 
Słowacja 4088 214 5,2 
Wielka Brytania 29340 4690 16,0 

Źródło:  opracowanie na podstawie danych Eurostatu, J. Śniadek, Konsumpcja tury-
styczna..., op. cit., s. 25. 

 

2. Idea programu Europe Senior Tourism 

 Turystyka Seniorów w Europie (Europe Senior Tourism) jest nowatorskim 
programem, w ramach projektów socjalnych, realizowany przez rząd Hiszpanii 
i wspierany przez Unię Europejską. Celem programu jest promowanie turystyki 
społecznej, aktywizacja osób powyżej 55. roku życia oraz zachęcenie do wyjaz-
dów wakacyjnych do Hiszpanii w okresach poza wakacyjnym szczytem tury-
stycznym5.  
 Unia Europejska dostrzegając zmiany, takie jak: większa spodziewana 
długość życia, ograniczenia finansowe, dodatkowy czas wolny oraz starzenie 
się społeczeństwa, zauważyła również zmiany związane z tymi zjawiskami  
w turystyce. Dlatego od grudnia 2008 roku Parlament Europejski rozpoczął 
wdrażanie Calypso – programu turystyki społecznej w Europie, który ma wpły-
nąć na: 

 wzrost zatrudnienia (większa liczba miejsc pracy); 

                                                 
5  Turystyka seniorów w Europie, www.seniorzy.pl, 07.10.2011. 
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 wydłużenie sezonu; 
 wzmocnienie obywatelstwa europejskiego; 
 poprawienie stanu gospodarek regionalnych, lokalnych poprzez rozwój 

turystyki społecznej6. 
  Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej program Calypso adresowany 
jest do następujących grup docelowych: 

 osób starszych powyżej 65. roku życia lub emerytów; 
 osób młodych, niepracujących, otrzymujących świadczenia socjalne; 
 dorosłych osób niepełnosprawnych wraz z jedną osobą towarzyszącą 

(jeśli istnieje taka konieczność); 
 młodzieży w wieku 18–30 lat; 
 rodzin (dzieci, rodziców i/lub dziadków) posiadających dokument or-

ganu koordynującego ich kraju potwierdzający ich trudną sytuację (fi-
nansową, osobistą lub niepełnosprawność)7. 

 Calypso jest działaniem przygotowawczym, które ma trwać co najmniej 
trzy lata. Hiszpańska organizacja SEGITUR w odpowiedzi na potrzeby rynku 
stworzyła projekt Europe Senior Tourism, który jest częścią programu Calypso. 
Ten pilotażowy program skierowany był do obywateli wybranych państw Unii 
Europejskiej, którzy musieli mieć ukończone 55 lat (jedna osoba towarzysząca 
może podróżować na tych samych zasadach, nawet jeśli nie spełnia warunku 
wieku)8. 
  Pierwsza edycja programu Europe Senior Tourism odbyła się w Hiszpanii 
w okresie od października 2009 roku do kwietnia roku 2010. Wtedy destyna-
cjami turystycznymi były: Baleary (Majorka, Minorka, Ibiza) oraz Andaluzja 
(Costa de la Luz i Costa del Sol). Początkowy budżet na realizację programu 
wyniósł 10 mln euro. Środki zagwarantował Instytut Turespaña oraz uczestni-
czące w programie autonomiczne regiony Hiszpanii.  
  Do uczestnictwa w programie wytypowano następujące kraje: Czechy, 
Polska, Słowacja, Węgry (kwota dofinansowania 150 euro), a także Austria, 

                                                 
6  M. Kosakowski, Calypso uratuje europejską turystykę, www.twojaeuropa.pl, 07.10.2011. 
7  J. Śledzińska, Projekt Calypso – powstanie, stan obecny, perspektywy rozwoju, w: Tury-

styka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2010, 
s. 62. 

8  Tamże, s. 65. 
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Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Portugalia, Rumu-
nia, Słowenia i Włochy (kwota dofinansowania wynosiła 100 euro).  
  Całkowity koszt pakietów turystycznych po uzyskaniu dofinansowania 
wyniósł: 

 dla krajów z kwotą dofinansowania 150 euro: 343 euro (8 dni), 488 eu-
ro (15 dni), 668 euro (22 dni), 829 euro (29 dni); 

 dla krajów z kwotą dofinansowania 100 euro: 365 euro (8 dni), 524 eu-
ro (15 dni), 700 euro (22 dni) i 855 euro (29 dni). 

  Działania promocyjne programu obejmowały m.in.: stworzenie własnej 
strony programu, promocję na portalach społecznościowych (Facebook, Twit-
ter), ulotki, plakaty, reklamę w specjalistycznej prasie, e-mail marketing, spo-
tkania dla branży, targi9. 
 W drugiej edycji programu EST hiszpański instytut turystyki otrzymał 
wsparcie z UE w wysokości 1,5 mln euro do kontynuacji działania w ramach 
programu Calypso. Całkowity budżet projektu na sezon 2010/2011 wynosił 
14,4 mln euro, zapewniając 111 000 miejsc noclegowych w destynacjach obję-
tych programem, do których należały: 

 Andaluzja (Costa del Sol, Costa del la Luz, Almeria, Granada) – 60 000 
miejsc noclegowych; 

 Baleary (Majorka, Minorka, Ibiza ) – 20 000 miejsc noclegowych; 
 Walencja (Benidrom, Gandia, Peniscola) – 16 000 miejsc noclegowych; 
 Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote) 

– 15 000 miejsc noclegowych10. 
 Zgodnie z założeniami programu, wyjazdy dla seniorów organizowane 
były w okresie posezonowym, tzn. dla Andaluzji, Balearów i Walencji program 
trwał od października 2010 roku do kwietnia roku 2011, z wydłużeniem pobytu 
do maja roku 2011 na Balearach. W przypadku Wysp Kanaryjskich program 
trwał od kwietnia 2010 roku do czerwca roku 2011. Łącznie wyjazdy dla senio-
rów organizowane były przez dziewięć miesięcy w ciągu roku. Seniorzy w ra-
mach programu mogli spędzić 8, 15, 22 lub 29 dni w Hiszpanii. Zgodnie z ce-
lem, aby umożliwić wszystkim seniorom z Europy podróżowanie do Hiszpanii 
poza sezonem letnim, rząd hiszpański i wspólnoty autonomiczne biorące udział 

                                                 
9  J. Mokras-Grabowska, Program „Europe Senior Tourism…, op.cit., s. 74–75. 
10  Evaluacion de la rentabilidad e impaco economico generado por el programa „Europe 

Senior Tourism”, Innova Management. Consulatoria.Formacion., s. 14–15; www.euroseniors.eu. 
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w projekcie ustaliły maksymalne kwoty dopłat dla beneficjentów w wysokości 
100 euro i 150 euro (tabela 2). 
 

Tabela 2 

 

Wykaz bonifikaty dla każdego seniora powyżej 55. roku życia udzielonej  
przez Andaluzje, Baleary i Walencje w II edycji programu EST 

 
Kraje 8 dni 15 dni 22 dni 29 dni 

Bon 150 euro Ceny pakietów turystycznych w euro 
Słowacja 383 540 735 910 
Węgry 404 567 772 956 
Polska 393 553 754 933 
Czechy 387 544 741 917 
Bon 100 euro Ceny pakietów turystycznych w euro 
Austria 407 580 772 945 
Belgia 410 584 778 953 
Bułgaria 407 580 772 945 
Cypr 390 556 740 906 
Dania 424 604 804 985 
Francja 405 578 769 942 
Grecja 410 584 778 953 
Irlandia 410 584 778 953 
Italia 407 580 772 945 
Holandia 403 575 765 937 
Portugalia 407 580 772 945 
Rumunia 403 575 765 937 

Źródło: Evaluacion de la rentabilidad…, op. cit., s.16. 

 
 
 Nowością w II edycji były Wyspy Kanaryjskie, w przypadku których boni-
fikata w wysokości 150 euro została przyznana mieszkańcom następujących 
państw: Bułgaria, Słowacja, Węgry, Polska, Czechy i Rumunia. Natomiast bo-
nifikatę w wysokości 100 euro otrzymali seniorzy: Słowenii, Estonii, Grecji, 
Łotwy, Litwy, Luksemburga i Portugalii. Dla mieszkańców Polski ceny pakie-
tów wynosiły kolejno: 8 dni – 355 euro, 15 dni – 500 euro, 22 dni – 680 euro  
i 29 dni – 800 euro. Należy zaznaczyć, że były to propozycje najtańsze. 
 W ramach pakietu turystycznego wkalkulowane w cenę zostały następują-
ce świadczenia: 

 przelot w obie strony (catering w cenie); 
 transfer do/z hotelu; 
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 zakwaterowanie z hotelu 4-gwiazdkowym; 
 wyżywienie pełne, dodatkowo woda i wino do posiłków; 
 jedna wycieczka fakultatywna; 
 opieka rezydenta mówiącego w języku ojczystym; 
 ubezpieczenie zdrowotne. 

 Oferta EST obejmowała łącznie ok. 90 hoteli, najwięcej (57) w Andaluzji. 
Klienci mogli dokonać wyboru konkretnego hotelu, natomiast nie mieli gwa-
rancji, że ich wybór zostanie spełniony. Dodatkowo w każdym hotelu zapew-
niony był program animacyjno-kulturalny, sportowy oraz rozrywkowy11.  
 Kluczem do sukcesu EST jest bezpieczeństwo podróży, które dla seniora 
może oznaczać możliwość spędzenia czasu z grupą osób w podobnym wieku, 
opiekę rezydenta wyczulonego na potrzeby klientów po 55. roku życia oraz 
opiekę medyczną zapewnioną w hotelu.  
 W Polsce, według danych EST, z I edycji programu skorzystało 6892 osób 
– Andaluzję wybrało 1777 osób, a Baleary – 5115 osób. Ogółem Polacy stano-
wili 16% wszystkich obywateli UE, którzy wzięli udział w programie i zajęli 
drugie miejsce pod względem liczebności. W II edycji z wyjazdu do Hiszpanii 
skorzystało dwukrotnie więcej polskich seniorów – 12964, co dało Polsce 
pierwsze miejsce pod względem liczebności. Ogółem Polacy stanowili 24% 
wszystkich biorących udział w programie. Najwięcej Polaków wyjechało  
w październiku, kwietniu i maju, wybierając Andaluzję (8662 osób) oraz Bale-
ary (2834 osób). Na Wyspy Kanaryjskie wyjechało 1468 polskich seniorów.  
 Łącznie w dwóch edycjach wzięło udział 19856 Polaków, którzy stanowili 
20% wszystkich biorących udział w programie (98653 osób), co dało Polsce 
pierwsze miejsce pod względem liczebności12. 
 Sprzedaż ofert EST prowadzona była przez autoryzowane biura podróży 
we wszystkich uczestniczących w programie krajach oraz przez Internet.  
W Polsce biurami podróży uczestniczącymi w I edycji programu były: Rainbow 
Tours (Łódź), Exim Tours (Warszawa), Warta Travel (Lublin), Invitatio (War-
szawa), Euro90-Travel (Jelenia Góra), Neckermann (Warszawa) i Bee Free 
(Warszawa), Kruppe13. Oferta EST dostępna była nie tylko w biurach najwięk-
szych polskich touroperatorów, ale także w lokalnych biurach agencyjnych. Dla 

                                                 
11  Innova Management. Consulatoria. Formacion, Evaluacion…, op.cit., s. 17–19. 
12  Polscy seniorzy podbili Hiszpanię, „Wiadomości Turystyczne” 2011, nr 18 (240), s. 5. 
13  J. Mokras-Grabowska, Program „Europe Senior Tourism…, op.cit., s. 74–75. 
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wielu biur podróży sprzedaż oferty EST okazała się trafnym wyborem. Przykła-
dem tego są biura Neckermann, które w sezonie 2010/2011 wysłały do Hiszpa-
nii ponad 2 tys. klientów, RainbowTours (2,2 tys. klientów) czy biuro podróży 
Kruppe (1,5 tys. klientów), co w przypadku tej firmy oznacza 200% wzrost 
sprzedaży w stosunku do I edycji14.  

3. Tendencje konsumpcyjne oferty EST na przykładzie klientów szczecińskich 

biur podróży 

 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat oferty EST 
przeprowadzono ankietę wśród wybranych biur podróży funkcjonujących na 
rynku szczecińskim. Ankietę przeprowadzono w salonach firmowych tourope-
ratorów Exim Tours, Rainbow Tours i Neckermann oraz w agencyjnych biurach 
podróży, tj.: Jaguar, Happy Travel oraz Migacz Travel. Badanie zostało prze-
prowadzone w formie kwestionariusza wywiadu. Uzyskane dane pozwoliły na 
wskazanie preferencji wyjazdowych osób korzystających z programu EST. 
 W ofercie analizowanych biur podróży proponowane były głównie kierun-
ki, tj.: wybrzeże Costa del Sol, Costa Brava, Majorka oraz Wyspy Kanaryjskie 
(Teneryfa i GranCanaria). Biura Jaguar, Happy Tarvel oraz Migacz Travel po-
siadały w ofercie pakiety z wylotem z Berlina linią AirBerlin oraz Warszawy  
i Katowic linią lotniczą WizzAir. Natomiast biura Exim Tours, Rainbow Tours  
i Neckermann oferowały jedynie wyloty z Warszawy i Katowic, co wpłynęło na 
mniejsze zainteresowanie ofertą. Polskiego seniora uznano za osobę oczekującą 
komfortu podróży, dlatego lokalne biura sprzedawały głównie pakiety z wylo-
tem z Berlina.  
 Ustalone przez EST maksymalne ceny pakietów nie mogły być przekro-
czone, różnice cenowe w analizowanych biurach wynikły z kursu walutowego. 
W ofercie toruroperatorów klienci mogli płacić tylko w złotówkach, natomiast 
w lokalnych biurach agencyjnych mogli oni dokonać płatności także w euro, co 
umożliwiało zakup oferty w niższej cenie, w zależności od sytuacji na rynku 
walutowym. Bliskość do lotniska w Berlinie oraz możliwość płatności w euro 

                                                 
14 Polscy seniorzy..., op.cit., s. 5. 
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wpłynęły na większe zainteresowanie ofertą i konkurencyjność biur Jaguar, 
Happy Tarvel oraz Migacz Travel.  
 We wszystkich analizowanych biurach największą liczbę wyjazdów odno-
towano w październiku oraz w maju. Były to głównie pobyty 8- i 15-dniowe, 
natomiast niewielkim zainteresowaniem cieszyły się pobyty 23-dniowe. Senio-
rzy najczęściej rezerwowali wyjazdy podczas wczesnej rezerwacji, ponieważ 
oprócz zniżki mogli otrzymać gratis dodatkowe usługi typu gwarancja zwrotu 
kosztów, niezmiennej lub najniższej ceny. Zdecydowanie najczęściej wybiera-
nym kierunkiem było wybrzeże Costa del Sol, następnie Majorka i wybrzeże 
Costa Brava. Pozostałe kierunki nie były popularne. Według ankietowanych, 
seniorzy nie podróżują sami – najczęściej wskazywano na wyjazdy rodzinne, ze 
znajomymi, a nawet grupy znajomych. Powodem tego może być dopłata  
w wysokości ok. 150 euro do pokoju 1-osobowego, co znacznie podwyższało 
cenę pakietu. 
 Według opinii ankietowanych oferta Senior Travel cieszy się dużym zain-
teresowaniem. W żadnym biurze nie wskazano, jaki procent sprzedaży stanowi 
oferta EST, natomiast z uzyskanych odpowiedzi wynika, że oferta ta jest tylko 
dopełnieniem szerokiego wachlarza pakietów turystycznych znajdujących się  
w biurach podróży. Jest alternatywą dodatkowego zarobku, ale nie stanowi 
głównego źródła utrzymania biur podróży.  
 Sukces na rynku lokalnym odniosło biuro Jaguar, które jako pierwsze  
w Polsce rozpoczęło współpracę ze stroną hiszpańską. Współpraca wywiązała 
się z inicjatywy członków EST, którzy zaproponowali sprzedaż oferty wraz  
z rozpoczęciem I edycji programu. Informacja ta została nagłośniona w me-
diach – m.in. w telewizyjnej stacji TVN w programie informacyjnym „Fakty”. 
Dzięki tej reklamie biuro Jaguar zyskało wielu klientów z całej Polski i zakoń-
czyło sukcesem I edycję sprzedaży.  
  Promocja oferty EST w analizowanych biurach ograniczała się głównie do 
informacji zamieszczonych na stronach internetowych, banerów reklamujących 
program EST czy małych ofert wywieszonych w witrynach biur. Touroperato-
rzy prezentowali ofertę w katalogach, natomiast spośród analizowanych biur 
agencyjnych jedynie biuro Happy Travel we własnym zakresie przygotowało 
dla klientów ulotki zawierające szczegółowe informacje o sprzedawanym pro-
dukcie. 
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Uwagi końcowe 

 Program EST umożliwił wyjazd na wakacje ponad 98 tys. osób w Europie 
i tym samym znacznie przyczynił się do mobilności osób starszych. Ta forma 
turystki nie tylko zapełnia w znacznym stopniu niszę na rynku turystycznym, 
ale także przyczynia się do zwalczania sezonowości, wzmacniania pojęcia oby-
watelstwa europejskiego oraz promowania rozwoju regionalnego. W Polsce  
– kraju społeczeństwa starzejącego się – idea programu EST odniosła najwięk-
szy sukces. Po dwóch odsłonach programu z oferty tej skorzystało ponad 19 tys. 
Polaków, którzy mogli wypocząć we własnym gronie na słonecznych wybrze-
żach Hiszpanii.  
 Program EST wskazał branży turystycznej w Polsce niewykorzystaną ni-
szę, którą stanowią wyjazdy dla aktywnych osób starszych, chętnie wybierają-
cych się w podróż w okresie posezonowym. Należy zaznaczyć, że w ślad za tak 
popularnym programem w biurach podróży pojawiły się alternatywne propozy-
cje dla seniorów, które nie mają wsparcia ze strony hiszpańskiej i dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej, ale są dopasowane do specyficznych potrzeb osób star-
szych. 
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ZNACZENIE INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH  
W STYMULOWANIU POPYTU TURYSTYCZNEGO  

NA PRZYKŁADZIE GMINY BIAŁY BÓR 

Wprowadzenie 

 Walory turystyczne oraz infrastruktura turystyczna stanowią część dóbr 
turystycznych definiowanych jako dobra stworzone przez naturę, historię lub 
poprzez działalność ludzką, na które występuje popyt turystyczny1. Natomiast 
ruch turystyczny skupia się głównie na ściśle określonych obszarach, w których 
występują antropogeniczne i naturalne walory turystyczne kształtujące zasadni-
czą siłę przyciągania turystów. Urządzenia turystyczne, do których podąża tury-
sta, odnoszą się do obiektów noclegowych, gastronomicznych i rozrywkowych, 
a więc zarówno tych, zaspokajających podstawowe potrzeby turysty, jak i tak 
zwanej infrastruktury technicznej, np. kanalizacji, wodociągów, sieci komuni-
kacyjnej itp., które stanowią ważne uzupełnienie usług turystycznych. Genero-
wanie tych urządzeń ściśle związane jest z procesem inwestowania, ponieważ to 
poprzez inwestycje zwiększa się potencjał usługowy regionu turystycznego2. 
                                                 

1  B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 59. 

2  Ł. Nawrot, Uwarunkowani rozwoju inwestycji turystycznych w gminie, w: Turystyka  
w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołębski, Zeszyt Naukowy nr 53, Wydawnictwo Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 167. 
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Inwestycji w turystyce nie można rozpatrywać w kontekście samoistnie wystę-
pujących obiektów turystycznych, ale w realizacji kompleksowych programów 
inwestycyjnych w świetle samorozwoju struktur gospodarczych3. 
 Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wpływu inwestycji tury-
stycznych w gminie Biały Bór na popyt turystyczny oraz możliwości łagodze-
nia negatywnych skutków sezonowości. 

1. Rola inwestycji w pobudzaniu popytu turystycznego 

 Ciągle narastająca popularność różnych form turystyki, jaką zaobserwo-
wać można w Polsce i na świecie, niesie ze sobą wiele ekonomicznych na-
stępstw. Gospodarka turystyczna jest obecnie sektorem generującym duże 
wpływy budżetowe oraz odgrywającym doniosłą rolę w tworzeniu PKB. Kon-
sumpcja dóbr i usług turystycznych pośrednio oddziałuje również na popyt, 
dobra i usługi niezwiązane ściśle z turystyką, tj. telekomunikacyjne, ubezpie-
czeniowe, transportowe czy bankowe. Zmiana uregulowań prawnych oraz de-
centralizacja państwa spowodowały, iż coraz bardziej energiczne w stymulowa-
niu rozwoju gospodarki turystycznej są samorządy terytorialne. Duża liczba 
gmin dostrzega w turystyce pozytywny impuls do aktywizacji gospodarczej, 
zwiększenia dochodów budżetów lokalnych czy czynnik pobudzający lokalny 
rynek pracy4. Bogaty i zróżnicowany układ rodzajowy turystyki (np. turystyka 
miejska, wiejska, kulturalna czy uzdrowiskowa) sprawia, że dużo samorządów 
wykorzystuje posiadane atrakcje turystyczne w programach rozwoju lokalnego 
czy regionalnego5. 
 Sezonowość jest z jednym z największych problemów popytu turystycz-
nego, z którym zmagają się przedsiębiorcy turystyczni oraz podmioty polityki 
turystycznej na szczeblu lokalnym. Wynikać ona może z przyczyn zarówno 
naturalnych, jak i instytucjonalnych6. 
                                                 

3  E. Gołembska, Inwestycje w turystyce, w: Aktualne problemy gospodarki turystycznej, 
red. R. Gałecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996, s. 46. 

4  A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regio-
nie, AE, Wrocław 2001, s. 50. 

5  W.W. Gaworecki, Turystyka jako czynnik kształtowania gospodarki regionalnej, w: Stra-
tegia Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, 
red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, AWF, Warszawa 2006, s. 17. 

6  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007, s. 90. 
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 Do najważniejszych negatywnych skutków sezonowego wykorzystania 
podaży turystycznej można zakwalifikować7: 

 ryzyko ekologiczne wynikające z okresowego obciążenia obszaru re-
cepcji ruchem turystycznym; 

 przyrost kosztów działalności niektórych podmiotów gospodarczych;  
 zmniejszenie efektywności ekonomicznej podmiotów podaży tury-

stycznej spowodowane zwiększonym ryzykiem i uzależnieniem od 
elementów ekonomicznych i pozaekonomicznych; 

 niepełne wykorzystanie obiektów turystycznych poza sezonem;  
 konieczność elastycznego regulowania wielkości i struktury zatrudnie-

nia; 
 prawdopodobieństwo obniżenia jakości świadczonych usług w okresach 

zwiększonego popytu na nie i związane z tym niepełne zaspokojenie 
potrzeb nabywców; 

 konieczność inwestowania w rozwój i modernizację infrastruktury tury-
stycznej. 

 Znaczną barierą rozwoju ruchu turystycznego w każdej gminie, oprócz 
cech podaży turystycznej, może być ograniczona dostępność komunikacyjna do 
miejsc atrakcji turystycznych oraz słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna8. 
Aby pobudzić popyt turystyczny, należałoby zwiększyć nakłady finansowe 
związane z tworzeniem bazy materialnej służącej do świadczenia usług tury-
stycznych oraz zapewnić korzystne warunki inwestycyjne dla prywatnych pod-
miotów gospodarczych. Inwestycje związane z tworzeniem bazy turystycznej 
można podzielić na dwie grupy9: 

 inwestycje stricte turystyczne – dotyczące obiektów, za po mocą któ-
rych można zaspokoić podstawowe potrzeby turysty (nocleg, wyżywie-
nie, transport, rozrywka). Można do nich zaliczyć m.in.: budowę i mo-
dernizację obiektów noclegowych, zakup środków transportowych oraz 
budowę niezbędnej do ich wykorzystania infrastruktury, budowę obiek-
tów infrastruktury turystycznej, odnawianie dóbr kultury narodowej; 

                                                 
7  M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna, AE, Wrocław 1992, s. 55 

–63. 
8  A. Ostromęcki, D. Zając, Czynniki różnicujące natężenie ruchu turystycznego w obsza-

rach górskich i podgórskich, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, red.  
J. Krupa, T. Soliński, WSIiZ, Rzeszów 2004, s. 108. 

9  Ekonomika turystyki, op.cit., s. 176. 
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 inwestycje paraturystyczne – dotyczące obiektów i urządzeń stano-
wiących uzupełnienie dla inwestycji stricte turystycznych, do których 
zalicza się m.in.: infrastrukturę usługową, infrastrukturę techniczną, 
sieć komunikacyjną, inwestycje w obszarze ochrony środowiska, inwe-
stycje w zakresie gospodarki komunalnej. 

 Pomoc dla rozwoju turystyki ze strony władz samorządowych może prze-
biegać za pomocą dwóch rodzajów instrumentów: dochodowych i wydatko-
wych. Podstawowym instrumentem dochodowym jest prowadzona przez gminę 
polityka podatkowa. Zasilenie finansowe gminy następuje na drodze następują-
cych podatków: wpływy z PIT i CIT, zryczałtowany podatek dochodowy, karta 
podatkowa, podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, 
opłaty lokalne, skarbowe i inne opłaty. Wspieranie rozkwitu turystyki na drodze 
polityki podatkowej gminy jest oczywiście ograniczone ze względu na to, że nie 
ma ona bezpośredniego wpływu na PIT i CIT. Jednak ma możliwość ustalania 
innych ważnych z punktu widzenia wpływów do budżetu lokalnego, podatków 
(od nieruchomości czy środków transportowych). Polityka podatkowa gminy 
może przybierać formę stosowania obniżonych stawek podatkowych dla 
wszystkich podmiotów na terenie gminy lub przyznawania ulg i zwolnień po-
datkowych tym podmiotom gospodarczym, które realizują procesy inwestycyj-
ne na terenie gminy. Instrumenty wydatkowe są drugim instrumentem wspiera-
jącym rozwój turystyki na terenie gminy. Najważniejszym z nich są właśnie 
inwestycje, należy jednak pamiętać, że duża część wydatków gminy ma charak-
ter bieżący10. Finansowanie inwestycji mających na celu rozwój infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej wymaga ogromnych nakładów, które często 
przekraczają możliwości finansowe gminy. Stanowi to bardzo poważną prze-
szkodę dla rozwoju rynku turystycznego. Jest wiele regionów i miejscowości 
turystycznych słabo rozwiniętych gospodarczo, niedysponujących wystarczają-
cymi środkami finansowymi11.  

                                                 
10  Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Inwestor czy synergetyk. Rola samorządu terytorialnego w roz-

woju turystyki, w: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, 
red. R. Gałecki, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Łowicz 2004, s. 53 
–54. 

11  S. Bosiacki, Gospodarka turystyczna w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju,  
w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku – stan obecny i perspektywy rozwoju, red. S. Bosiacki, 
AWF, Poznań 2002, s. 14. 
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 Oprócz dochodów z podatków i opłat lokalnych władze lokalne poszukują 
środków z następujących źródeł12:  

 dochodów z własności majątkowych,  
 obligacji komunalnych,  
 kredytów i pożyczek inwestycyjnych,  
 kapitału prywatnego,  
 środków z budżetu państwa,  
 kredytów i pożyczek z instytucji międzynarodowych oraz funduszy 

Unii Europejskiej. 
 Rozkład terminów spłat związanych z wykorzystaniem instrumentów 
dłużnych do pozyskania niezbędnego kapitału powinien być zsynchronizowany 
z terminami wpływów dochodów do budżetu gminy. W tym celu bardzo ważne 
jest obserwowanie poboru dochodów i realizacji wydatków na zadania gminy 
oraz przeprowadzenie analizy przepływu środków pieniężnych, a także progno-
zowanie przyszłej kondycji finansowej gminy. 

2. Atrakcyjność turystyczna gminy Biały Bór 

 Biały Bór leży na pograniczu dwóch województw – zachodniopomorskie-
go i pomorskiego w powiecie szczecineckim. Sąsiaduje z gminą Miastko i zaj-
muje obszar 270 km², licząc 5383 (w tym miasto: 2136) mieszkańców. Dogod-
ne położenie geograficzne na przecięciu głównych dróg krajowych: Poznań– 
–Słupsk, Kołobrzeg–Warszawa, Kołobrzeg–Łódź, bliskość morza oraz niewiel-
ka odległość od granicy niemieckiej (ok.200 km) sprzyjają uprawianiu turystyki 
krajoznawczej, wypoczynkowej i – ze względu na obecność Stada Ogierów  
– również kwalifikowanej. Biały Bór jest gminą miejsko-wiejską charakteryzu-
jącą się wielokulturowością. Dużą część mieszkańców stanowi ludność pocho-
dzenia ukraińskiego, która znalazła się na tych terenach po drugiej wojnie świa-
towej w wyniku akcji „Wisła”. Obszar gminy jest bardzo atrakcyjny  
i urozmaicony pod względem krajobrazowym. Połowę powierzchni gminy zaj-
mują lasy i jeziora polodowcowe. W skład gminy wchodzą takie sołectwa jak: 

                                                 
12  J. Kizielewicz, Możliwości korzystania z funduszów na rozwój inwestycji infrastruktural-

nych wspomagających rozwój gospodarki turystycznej w miastach i gminach nadmorskich, „Pro-
blemy Turystyki” 2004, nr 4, s. 82; J. Kuczyński, Prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju 
inwestycji turystycznych na szczeblu kraju i regionów, „Problemy Turystyki” 2002, nr 3-4, s. 37. 
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Biała, Bielica, Biskupice, Biały Dwór, Brzeźnica, Drzonowo, Dyminek, Gra-
bowo, Kaliska, Kazimierz, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, 
Świerszczewo i Trzebiele. Gmina obejmuje obszar 25 691 ha, w tym13: 

 lasy i grunty leśne – 13 235 ha, 
 użytki rolne – 10 686 ha, 
 pozostałe – 1 770 ha. 

 Sieć drogową na terenie gminy tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, 
które ze względu na funkcję, jaką pełnią, dzieli się na: drogi krajowe, drogi 
powiatowe i drogi gminne (tabela 1). Drogi gminne w najbliższej przyszłości 
wymagają modernizacji, poprawy nawierzchni, poszerzenia oraz utwardzenia. 
Jednocześnie należy uwzględnić budowę chodników, zatok autobusowych na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

Tabela 1 

 

Wykaz dróg według kategorii (stan na koniec roku 2010) 

 

Lp. Rodzaj drogi 
Długość ogółem 

(km) 
W tym utwardzone 

(km) 
1. drogi krajowe 33,591 33,591 

2. drogi powiatowe 75,64 75,64 

3. drogi gminne 310,296 119,05 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu Miasta i Gminy Biały 
Bór. 

 
 
 Różnorodność krajobrazu wynika z ukształtowania terenu i szaty roślinnej. 
Północne tereny gminy to typowy krajobraz morenowy z licznymi zalesionymi 
pagórkami, jeziorami, bezodpływowymi obniżeniami terenu wypełnionymi 
wodą, torfowiskami i bagnami. Obszar ten w większości porastają lasy bukowe. 
Znajdują się tu dwa wodne rezerwaty przyrody, dwa najwyższe wzniesienia 
województwa zachodniopomorskiego tj. góra Rozwaliny (241m n.p.m.) oraz 
sztuczny, powstały po wyrobisku kruszywa mineralnego nasyp piaskowy – tzw. 

                                                 
13  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Biały Bór na lata 2007–2015, Busi-

ness Mobility International Spółka z o.o., s. 8–13. 
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Góra Pomorska (ok. 250 m n.p.m.), z której przy dobrej widoczności rozciąga 
się wspaniały widok świateł odległego o 60 km Koszalina. Obszar pagórkowa-
to-jeziorny w trójkącie Biały Bór –Bobolice –Polanów odznaczający się specy-
ficznym mikroklimatem i wyjątkowymi walorami widowiskowymi objęty zo-
stał strefą chronionego krajobrazu pod nazwą „Okolice Żydowa i Białego Bo-
ru”. Wody powierzchniowe gminy Biały Bór zajmują obszar: 777 ha, co stano-
wi 2,9 % powierzchni gminy. Wody te, to przede wszystkim wody jeziorne. 
Największe jeziora leżące w granicach gminy to: jezioro Bielsko, Cieszęcino, 
Łobez, Stępieńskie, a na obrzeżu gminy Dołgie i Bobięcińskie Wielkie. Więk-
szość jezior posiada charakter rynnowy ze stromymi brzegami i znaczną głębo-
kością. W tabeli 2 przestawiono wykaz jezior o charakterze rynnowym znajdu-
jących się na terenie gminy Biały Bór. 
 

Tabela 2 

 

Wykaz jezior o charakterze rynnowym na terenie gminy Biały Bór 

 

Nazwa 
jeziora 

Powierzchnia 
Średnia 

głębokość 
Maksymalna 

głębokość 

Długość 
linii 

brzegowej 
Objętość wód 

Dołgie 310,8 ha 6,7 m 19,8 m 19,72 km 20671,9 tys. m3 

Stępieńskie 36,7 ha 8,7 m 33,1 m 3,22 km 3192,9 tys. m3 

Bielsko 257,9 ha 6,2 m - 16,8 km 15977,1 tys. m3 

Łobez 45,5 ha 5,6 m 17,0 m 4,22 km 2563,7 tys. m3 

Cieszęcino 102,2 ha 13,5 m 38,0 m 7,3 km 13790,1 tys. m3 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu Miasta i Gminy Biały 
Bór. 

 
 
 Czyste powietrze, brak przemysłu ciężkiego, czysta woda, liczne jeziora, 
piękne krajobrazy, różnorodność flory i fauny sprzyjają rozwojowi turystyki 
wodnej. Dużą atrakcję stanowią wczasy w siodle organizowane przez Stado 
Ogierów Skarbu Państwa w Białym Borze oraz ośrodki jazdy konnej w Miłobą-



Marta Bordun 146 

dzu i Brzeźnicy14. Tereny gminy są doskonałe do uprawiania turystyki pieszej, 
rowerowej i konnej. Na terenie gminy znajdują się liczne szlaki turystyczne:  

1. szlaki rowerowe (obydwa szlaki wchodzą w skład ponadregionalnego 
szlaku „GREENWAY” – Naszyjnik Północy): 
 „Bobięcińskie Góry” – szlak oznakowany kolorem czarnym o długo-

ści 42,6 km,  
 „Ukryte Jezioro” – oznakowany kolorem niebieskim o długości 34,1 

km; 
2. szlak konny – ma swój początek w Białym Borze, a wiedzie przez tere-

ny Pojezierza Drawskiego do Łobza, jego długość to 180 km; 
3. szlaki piesze: 

 „Szlak Wzniesień Moreny Czołowej” – oznaczony kolorem zielo-
nym o długości 158 km, którego fragment przebiega przez teren 
gminy Biały Bór,  

 „Wał Pomorski” – biegnie od Nadarzyc wzdłuż rzeki Piławy przez 
Dąbrowice, Łączno–Szczecinek–Biały Bór do Jeziora Bobięcińskie-
go Wielkiego, ma on długość 80 km (275 bunkrów);  

4. szlak kajakowy – przebiega przez jezioro Bielsko. 
 Duże znaczenie dla jakości oferowanego produktu turystycznego mają 
inne atrakcje turystyczne, do których zaliczyć można: pamiątkowy kamień po-
święcony ofiarom pierwszej wojny światowej; pomniki ofiar pierwszej wojny 
światowej; tablica poświęcona porucznikowi Humelowi z IX pułku Huzarii, 
który zginął podczas lotu balonem nad Morzem Północnym; pomnik Tarasa 
Szewczenki; grodzisko nizinne – tzw. „majdan wklęsły”; tor crossowy na tere-
nie Stada Ogierów (najlepszy w Europie, wykorzystywany podczas zawodów 
we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego); ścieżka przyrodniczo-
leśna wokół jeziora Łobez (dł. 3,4 km) z tablicami dydaktycznymi na temat 
problematyki gospodarki leśnej i ochrony przyrody; cerkiew Narodzenia Prze-
najświętszej Bogurodzicy zaprojektowana przez światowej sławy malarza Je-
rzego Nowosielskiego, która została zaliczona do 20 najważniejszych obiektów 
zrealizowanych w Polsce15.  
 
  

                                                 
14  Tamże, s. 20. 
15  Strategia rozwoju turystyki…, op.cit., s. 12–20. 
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 Na terenie gminy Biały Bór występują różnorodne obiekty gastronomicz-
ne: restauracje, kawiarnie, pizzerie, puby i piwiarnie. Obiekty te są zróżnicowa-
ne pod względem wielkości, rodzaju świadczonych usług oraz standardu. Część 
spośród nich sprzężona jest z obiektami noclegowymi (tabela 3). 
 

Tabela 3 

 

Baza noclegowa gminy Biały Bór 

 

Rodzaj obiektu Nazwa Adres 
Liczba miejsc 
noclegowych 

Pokoje gościnne (cały rok) Noclegi  
„U MICHASIA” 

78 – 425 Biały Bór 
ul. Podgórna 10 
tel. (0 94) 37 39 607 

36 miejsc 

Pokoje gościnne (cały rok) NOCLEGI 78 – 425 Biały Bór 
ul. Armii Czerwonej 41 
tel. (0 94) 37 39 021 

4 miejsca 

Ośrodek wypoczynkowy  
i camping (sezonowo) 

Ośrodek Wypo-
czynkowy 

78 – 425 Biały Bór 
ul. Sądowa 30 
tel. (0 94) 37 39 200 

110 miejsc 

Ośrodek wypoczynkowy „IZENA” 78 – 425 Biały Bór 
ul. Sądowa 39 
tel. (0 94) 373 97 43 

40 miejsc 

Pokoje gościnne (cały rok) NOCLEGI 78 – 425 Biały Bór 
ul. Ogrodowa 5 
tel. (0 94) 37 39 677 

10 miejsc 

Kwatery agroturystyczne 
(cały rok) 

„MEWA” 78 – 425 Biały Bór 
ul. Brzeźnicka 19 
tel. (0 94) 37 39 641 

11 miejsc 

Gospodarstwo agrotury-
styczne (cały rok) 

Stadnina Koni 
„KAROLEWKO” 

Miłobądz 1 
tel. (0 94) 37 57 228 

10 miejsc 

Gospodarstwo agrotury-
styczne (cały rok) 

Gospodarstwo 
agroturystyczne 

Brzeźnica 21 
tel. (0 94) 37 39 693 

4 miejsca 

Gospodarstwo agrotury-
styczne (cały rok) 

Gospodarstwo 
agroturystyczne 

Stępień 14 a 
tel. (0 94) 37 57 227 

18 miejsc 

Kwatery agroturystyczne 
(cały rok) 

„LEŚNY 
DWOREK” 

78 – 425 Biały Bór 
Linowo 9/1 
tel. (0 94) 37 39 576 

14 miejsc 

Pensjonat** 
(cały rok) 

„HUBERTUS” 78 – 425 Biały Bór 
ul. Dworcowa 22 
tel. (0 94) 37 39 066 

25 miejsc 

Zajazd (sezon) „HUBERTUS” 78 – 425 Biały Bór 
ul. Dworcowa 22 
tel. (0 94) 37 39 066 

30 miejsc 

Ośrodek wypoczynkowy 
(sezonowo) 

„OMEGA” 78 – 425 Biały Bór 
ul. Sądowa 35 
(0 22) 826 11 68 

12 miejsc 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu Miasta i Gminy Biały 
Bór. 
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 Popyt turystyczny w gminie cechuje się dużymi wahaniami sezonowymi. 
Najwięcej turystów odwiedza miasto i gminę Biały Bór w czerwcu, lipcu, 
sierpniu i we wrześniu, najmniej zaś – w pozostałych miesiącach16. Wielkość 
ruchu turystycznego na terenie gminy w roku 2009 wynosiła 3 264 osoby (gmi-
na Biały Bór nie posiada aktualniejszych informacji na temat wielkości ruchu 
turystycznego). Najwięcej turystów odwiedziło Pensjonat „Hubertus” (1400 
osób), najmniej natomiast – prywatne kwatery (od 20 do 30 osób).  

3. Inwestycje w gminie Biały Bór i ich znaczenie dla rozwoju turystyki 

 Planowanie i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych jest głównym 
sposobem wcielenia w życie nowych systemów, wyrobów, procesów, zmian 
wykraczających poza codzienne działania organizacji. Gmina Biały Bór oprócz 
realizacji wielu zadań i działań, czasami spotyka się z nowymi problemami, 
które musi skutecznie rozwiązać. Budowa drogi, szkoły, instalacja systemu 
komputerowego w urzędzie, napisanie i wydanie folderów promocyjnych, pro-
gram doskonalenia organizacji urzędu – wszystko to są przedsięwzięcia inwe-
stycyjne. 
 Władze gminy Biały Bór zaplanowały wiele programów operacyjnych 
mających na celu poprawę atrakcyjności gminy, jednak żadna z tych inwestycji 
nie jest stricte turystyczna. Wszystkie z wyszczególnionych inwestycji – trwa-
jących jak i zaplanowanych przez gminę – to inwestycje paraturystyczne, które 
częściowo pobudzają popyt turystyczny, jednak nie naprawiają negatywnych 
skutków sezonowości. Część realizowanych projektów to17: 

 projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Par-
sęty” – realizowany przez Związek Miast i Gmin dorzecza Parsęty. 
Wartość całego projektu to 379 452 061,99 zł, a wartość zakresu reali-
zowanego w gminie Biały Bór wynosi 47 104 280,98 zł, dofinansowa-
nie natomiast stanowi 38 251 322,90 zł, tj. 81,71%; 

 „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008–2011” – jest to 
inwestycja dofinansowana w ramach programu wieloletniego. Projekt 
zakłada przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drzonowo (dz. nr 

                                                 
16  Tamże, s. 24. 
17  Strategia rozwoju społeczno-gospodarcze, op.cit., s. 32. 
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81/2, 93, 95, 97/17, 97/2, 430, 431 obręb Drzonowo) wraz z poszerze-
niem i poprawą bezpieczeństwa otoczenia drogi powiatowej nr 0431 Z; 

 „Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą” – całkowita wartość tego projektu wynosi 4 014 240 
zł, dofinansowanie z RPO równe jest 2.007.120 zł, dofinansowanie Sta-
rostwa Powiatowego w Szczecinku wynosi 900 000 zł, natomiast środki 
własne Gminy Biały Bór to 1 107 120 zł; 

 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał „Środkowo-
pomorską Grupę Działania” (do której należy również gmina Biały Bór) 
do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Całkowita wartość realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju wynosi 12 289 032 zł. 

 Do zainteresowania obszarem gminy przyczynić się mogą planowane im-
prezy promocyjne, strona internetowa oraz foldery informacyjne. Władze lokal-
ne przy pomocy różnych instytucji powinny podjąć działania na rzecz kształto-
wania świadomości turystycznej mieszkańców i jej przedsiębiorczości przede 
wszystkim poprzez organizowanie szkoleń i kursów z zakresu: zakładania, or-
ganizacji i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych i kursów językowych. 
Ważne jest również odpowiednie kształtowanie świadomości społeczności lo-
kalnej, popularyzowanie idei rozwoju turystyki, jak i pobudzanie społeczności 
lokalnych do wykorzystania własnego potencjału intelektualnego i rzeczowego. 
Takie przedsięwzięcia mogą sprawić, że ludzie zaczną dostrzegać nowe możli-
wości, które w przyszłości mogłyby mieć ogromny wpływ na popyt turystyczny 
gminy Biały Bór. 

Uwagi końcowe 

 Turystyka staje się aktualnie coraz istotniejszym czynnikiem rozwoju wie-
lu polskich gmin, w tym gminy Biały Bór. Poważną barierą jest słabo rozwinię-
ta infrastruktura, będąca efektem wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Ogra-
niczoność środków finansowych, jakimi dysponują polskie jednostki samorządu 
terytorialnego, sprawia, że gminy realizują niewspółmierną do potrzeb liczbę 
inwestycji turystycznych. Wielką szansą dla gminy na zmianę tego stanu jest 
możliwość pozyskiwania większych niż dotychczas środków na inwestycje  
z innych źródeł, szczególnie z Unii Europejskiej. Ogromne znaczenie inwestycji 
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turystycznych wynika nie tylko z podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy 
Biały Bór, ale i z polepszenia warunków życia mieszkańców tej gminy, wzrostu 
zatrudnienia w turystyce i w innych sektorach gospodarki, zwiększonej racjo-
nalności działań władz lokalnych w wyniku procesu planowania oraz wykorzy-
stania dynamiki inwestycji jako informacji promocyjnej. Inwestycje turystyczne 
mogą przyczyniać się do pobudzenia popytu turystycznego w Gminie Biały 
Bór. Przede wszystkim jednak muszą one zostać zrealizowane, ponieważ mają 
bardzo często charakter deklaratywny. Konieczne jest również prowadzenie 
dalszych badań mających na celu stwierdzenie, czy przyczynią się one w sposób 
rzeczywisty do zwiększenia popytu turystycznego gminy.  
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MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE  
BIELSK PODLASKI Z UWZGLĘDNIENIEM  

KOMPLEKSU LEŚNEGO ,,HOŁODY” I UROCZYSKA ,,OSUSZEK” 

Wprowadzenie 

 W województwie podlaskim występuje znaczna liczba miejsc i miejsco-
wości, które wymagają turystycznego zagospodarowania. Terenem, który nie 
został dostrzeżony przez mieszkańców i władze samorządowe pod względem 
zagospodarowania turystycznego, jest kompleks leśny ,,Hołody” i uroczysko 
,,Osuszek”. Wymienione obszary spełniają formalne, jak i faktyczne warunki do 
ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, natomiast wymagają zago-
spodarowania turystycznego, co pozwoli na utrzymanie, pielęgnowanie i pre-
zentowanie naturalnych i kulturowych walorów tego terenu oraz rozwój rodza-
jów i form turystyki zrównoważonej.  
 Pod względem administracyjnym obszary leśne położone są w gminie 
Bielsk Podlaski (województwo podlaskie) i oddalone są o 1–2 km od miasta  
i gminy Bielsk Podlaski. Jest to kompleks leśny ,,Hołody” i uroczysko 
,,Osuszek”. Obszar jest ,,rajem” dla miłośników przyrody i miejscem wypo-
czynku mieszkańców Bielska Podlaskiego. Posiada w znacznym stopniu za-
chowane w stanie naturalnym środowisko przyrodnicze o wysokich i unikal-
nych walorach turystycznych, głównie kompleksy naturalne o cennej i różno-
rodnej roślinności. Obszary te odznaczają się wysokim stopniem naturalności 
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szaty roślinnej i wysoką bioróżnorodnością, a także charakteryzują się nieska-
żonym środowiskiem przyrodniczym. Ten atrakcyjny obszar otaczają liczne 
zabytki kultury ludowej i sakralnej.  
 Celem artykułu jest przedstawienie szans i zagrożeń wynikających z zago-
spodarowania obszaru pod względem turystycznym, do którego mogłyby przy-
bywać różne grupy turystów krajowych i zagranicznych w celach wypoczyn-
kowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Byłoby to również miejsce odpowied-
nie do zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców trzydziestotysięcz-
nego Bielska Podlaskiego. 

1. Charakterystyka gminy Bielsk Podlaski 

 Gmina wiejska Bielsk Podlaski położona jest na Równinie Bielskiej  
w południowej części województwa podlaskiego (rysunek 1) i jest największą 
gminą powiatu bielskiego. Jej powierzchnia wynosi 42 994 ha. Jest też drugą 
gminą co do liczby mieszkańców w powiecie (liczy 7 463 osób)1. Od północy 
otacza ją Dolina Górnej Narwi, zaś od wschodu – Puszcza Białowieska. Podob-
nie jak większość terenów województwa, gmina ma charakter rolniczy. Naj-
wyższą produkcję uzyskuje się na tych terenach z upraw ziemniaka, pszenżyta  
i hodowli bydła mlecznego. Gmina należy do południowo-zachodniego regionu 
o najlepszych jakościowo glebach, posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokal-
nych oraz dogodne połączenie z odległym o 30 km przejściem granicznym  
w Połowcach na granicy z Białorusią. Przez obszar gminy przebiega trasa  
o znaczeniu krajowym – Białystok–Lublin i szlak turystyczny Warszawa– 
–Białowieża. 
 Organizacja administracyjno-terytorialna na obszarze gminy bielskiej 
ukształtowała się w późnym średniowieczu. Wschodnia część gminy była za-
mieszkiwana głównie przez ludność chłopską pochodzenia ruskiego, ale też  
i przez bojarów litewsko-ruskich (Bańki, Hryniewicze, Saki). Pełne ukształto-
wanie sieci osadniczej nastąpiło w XV i XVI wieku. Zachodnia część obecnej 
gminy Bielsk Podlaski to obszar osadnictwa polskiego z końca XIV i pierwszej 

                                                 
1  M. Jalinik, Rozwój turystyki zrównoważonej na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym 

Natura 2000 w Haćkach, w: Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Wyd. 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 94. 
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połowy XV wieku. To na tym terenie zamieszkała drobna szlachta mazowiecka 
(Bolesty, Malinowo, Pietrzykowo, Rzepniewo, Skrzypki, Truski, Zawady). 
Zamożniejsza szlachta zamieszkiwała całe wsie i wznosiła swe dwory w miej-
scowościach, takich jak: Brześcianka, Lewki, Łoknica, Łubin, Sobótka, Studzi-
wody, Szumki, Woronie i inne.  
 

 
 

Rys. 1. Gmina Bielsk Podlaski 

Źródło: http://mapa.targeo.pl. 

 
 
 Pierwsze jednostki osadnicze i gospodarcze związane były z ośrodkiem 
grodowym w Bielsku Podlaskim. Na przestrzeni od XVI do XVIII wieku mia-
sto było siedzibą starostwa niegrodowego, podzielonego na wójtostwa i folwar-
ki skupiające ponad 40 wsi (folwark Hołowiesk: Gredele, Grabowiec i Piliki; 
folwark Stołowacz: Chraboły, Deniski, Haćki, Husaki, Nałogi, Orzechowicze, 
Ploski, Proniewicze, Plutycze, Rajsk; folwark Użyki: Hołody, Knorozy, Kotły, 
Łoknica, Pasynki, Saki, Zubowo). Obecna gmina Bielsk Podlaski skupia sześć 
wsi należących niegdyś do miasta: Augustowo, Stryki (Młodzianowo), Szastały 
(Koszczyno), Widowo (Stanisławowo), Parcewo (Piotrowo) i Spiczki2. 

                                                 
2 Tamże, s. 96 
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 Z Hryniewicz Dużych (gmina Bielsk Podlaski) pochodził Ignacy Daniło-
wicz (1788–1845) – profesor Uniwersytetu Wileńskiego, znany historyk i teore-
tyk prawa. Znaczącym procesem, jakiemu podlegali mieszkańcy tych terenów, 
było „bieżeństwo” (1915 rok), czyli masowa ucieczka na wschód przed nad-
chodzącym frontem niemieckim, w związku z czym wiele wsi na kilka lat wy-
ludniło się niemal całkowicie. W roku 1942 w pobliżu Rajska partyzanci so-
wieccy zabili dwóch Niemców i dwie kobiety pochodzenia niemieckiego.  
W odwecie hitlerowcy dwa dni później spacyfikowali Rajsk, zabijając 149 
mieszkańców i paląc zabudowania. W uroczysku ,,Osuszek” w lipcu 1943 roku 
Niemcy rozstrzelali 49 mieszkańców Bielska Podlaskiego, w tym ks. dziekana 
A. Besztę-Borowskiego, (beatyfikowanego w roku 2000 przez Jana Pawła II), 
urzędników i polskich działaczy społecznych (senatora Alfonsa Erdmana)3. 
 Przez gminę Bielsk Podlaski przebiega Szlak Prawosławnych Świątyń, 
którego trasę wyznaczają: Białystok–Dojlidy–Halickie–Zwierki–Pasynki 
–Zabłudów–Ostrówki–Pawły–Ryboły–most na rzece Narew–Ploski–Knorozy 
–Chraboły–Rajsk–Haćki–Hryniewicze Duże–Bielsk Podlaski–Parcewo–Orla 
–Szczyty–Czyże–Nowoberezowo–Hajnówka–Dubiny–Wasilkowo–Łosinka 
Chrabostówka–Narew–Iwanki–Rohozy–Trześcianka–Folwarki–Tylwickie 
–Topolany–Hieronimowo–Michałowo oraz szlak kajakowy po rzece Narew. Do 
najbardziej atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie terenów gminy należą: 
uroczysko ,,Osuszek” o powierzchni 98,85 ha i kompleks leśny ,,Hołody”  
o powierzchni 334,87 ha, obszar przyrodniczo-krajobrazowy Natura 2000  
w Haćkach oraz położona w północnej jej części dolina rzeki Narew4. Tereny te 
stanowią jeden z najatrakcyjniejszych zakątków północno-wschodniego powia-
tu Bielsk Podlaski. Znajdują się na nim elementy atrakcyjnego krajobrazu  
z charakterystycznym 60-letnim drzewostanem oraz bogatą florą i fauną. Można 
obserwować bobry i piżmaki w naturalnych ostojach, jak również rzadkie od-
miany ptaków wodnych i błotnych. Otaczające obszary leśne sprzyjają rozwo-
jowi turystyki weekendowej, krajoznawczej, agroturystyki, ekoagroturystyki  
– ze względu na znaczną ilość drzewostanów zasobnych w runo leśne. Z myślą 
o mieszkańcach Bielska Podlaskiego – korzystających najczęściej z wypoczyn-
ku w uroczysku – utworzono ścieżkę przyrodniczo-leśną „Osuszek”. Jest to 

                                                 
3 I. Bielawska i inni, Turystyka w województwie podlaskim, Wyd. Politechniki Białostoc-

kiej, Białystok 2001,  s. 33. 
4 Dane statystyczne Nadleśnictwa Bielsk Podlaski. 
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stosunkowe niewiele w porównaniu do otaczających obszarów leśnych i ocze-
kiwań mieszkańców Bielska Podlaskiego. Ścieżka ma na celu przybliżenie za-
gadnień związanych z lasem i gospodarką leśną. Na niezdewastowanym ekolo-
gicznie obszarze dominują walory rekreacyjne i turystyczne. Gmina położona 
jest na styku kultury białoruskiej, polskiej i ukraińskiej. Ta różnorodność prze-
jawia się w folklorze, architekturze i religii zamieszkującej społeczności. Na 
terenie gminy istnieje wiele zabytków sakralnych, do których można zaliczyć5:  

 cerkiew prawosławną w Rajsku; 
 cerkiew prawosławną p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1890 ro-

ku w Pasynkach; 
 cerkiew prawosławną p.w. Przemienienia Pańskiego z końca XVII wie-

ku w Ploskach, która jest drewniana o konstrukcji zrębowej z pierwszej 
połowy XIX wieku, rozbudowana od wschodniej części ok. roku 1940, 
z wieżą frontową, górą ośmioboczną; 

 stanowisko archeologiczne z V wieku p.n.e. w Haćkach; 
 cerkiew prawosławna p.w. Apostoła Jana z XIX wieku w Augustowie; 
 cerkiew cmentarna drewniana o konstrukcji zrębowej z przełomu 

XVIII/XIX wieku, przekształcana w latach 1897 i 1921. Zbudowano ją 
na rzucie ośmioboku, przykryta jest dachem namiotowym z wieżą od 
wschodu w Parcewie; 

 cerkiew cmentarna drewniana o konstrukcji zrębowej z końca XVIII 
wieku, przeniesiona na obecne miejsce w roku 1862; jednonawowa  
z wieżą frontową w Strykach. 

 Wymienione zabytki i przylegające obszary leśne są atrakcją dla turystów  
i mieszkańców Bielska Podlaskiego. Ci ostatni szczególnie oczekują na uatrak-
cyjnienie, czyli zagospodarowanie turystyczne obszarów leśnych kompleksu 
leśnego ,,Hołody” i uroczyska ,,Osuszek”. 

                                                 
5 http://www.powiatbielski.pl. 
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2.  Istota zagospodarowania turystycznego uroczyska ,,Osuszek” i kom-

pleksu leśnego ,,Hołody”  

 Aby gospodarka turystyczna spełniała funkcje głównego czynnika napę-
dzającego rozwój, celowe jest podporządkowanie jej potrzebom innych dzie-
dzin, takich jak: rolnictwo, leśnictwo, usługi i przemysł w taki sposób, aby 
kształtować wielofunkcyjny i ekologicznie uwarunkowany system gospodaro-
wania wiążący współzależnie całą gospodarkę i zagospodarowanie przestrzenne 
tej rozległej strefy. Turystyka jako zjawisko społeczne, a jednocześnie gałąź 
gospodarki wpisuje się we wszystkie układy rozwiązań społeczno-
gospodarczych: społeczny, ekonomiczny, ekologiczny i przestrzenny. Jest ona 
źródłem koniunktury gospodarczej dla kilkunastu dziedzin gospodarki, które 
biorą udział w procesie organizacji i realizacji obsługi turystów i podróżnych. 
Sektor podróży i turystyki jako usługowy charakteryzuje się wysokim udziałem 
pracy ludzkiej i jest największym generatorem miejsc pracy na świecie.  
 Dla rozwoju rodzajów i form turystyki niezbędne jest właściwe zagospo-
darowanie turystyczne obszaru. Składa się na nie: sieć komunikacyjna, sieć 
szlaków turystycznych, baza noclegowa, gastronomiczna oraz urządzenia towa-
rzyszące (przechowalnie bagażu, plaże, urządzenia sportowe, rekreacyjne).  
 Zagospodarowanie turystyczne polega na przystosowaniu terenu dla po-
trzeb rozwoju ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Zagospodarowanie tury-
styczne można rozumieć dwojako: 

 w ujęciu statycznym – jest to stan wyposażenia regionu, obszaru czy 
miejscowości w elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej; 

 w ujęciu dynamicznym – jest to proces wyposażenia regionu, obszaru 
lub miejscowości w elementy infrastruktury turystycznej oraz dostoso-
wywanie istniejących elementów infrastruktury ogólnej do potrzeb 
przebywających tam turystów. 

 W.W. Gaworecki analizuje zagospodarowanie turystyczne (techniczna  
i społeczna infrastruktura turystyczna) w kontekście dóbr turystycznych i kom-
plementarnych w stosunku do walorów turystycznych6. Można zatem przyjąć, 
że jest to działalność mająca na celu przystosowanie środowiska przyrodnicze-
go do potrzeb turystyki i rekreacji. 

                                                 
6 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 106. 
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 W zagospodarowaniu turystycznym można wyodrębnić trzy podstawowe 
dziedziny: 

 działalność mającą na celu ochronę i przystosowanie do potrzeb ruchu 
turystycznego walorów turystycznych; 

 działalność zmierzającą do zapewnienia możliwości dojazdu (dostępno-
ści komunikacyjnej) do obszarów, miejscowości i obiektów stanowią-
cych cele wyjazdów turystycznych; 

 działalność zmierzającą do zapewnienia turystom niezbędnych warun-
ków egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem podroży  
– wyposażenie w odpowiednie urządzenia obsługowe. 

 Celem zagospodarowania turystycznego jest przygotowanie turystom do-
jazdu do miejsca przeznaczenia oraz zapewnienie niezbędnych warunków egzy-
stencji w miejscu realizacji podróży lub na jego terenie (swobodnego porusza-
nia się, możliwości konsumpcji, korzystania z urządzeń sanitarnych, noclegów). 
 

 
 

Rys. 2.  Etapy zagospodarowania turystycznego kompleksu leśnego ,,Hołody” i uro-
czyska ,,Osuszek” 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Zagospodarowanie turystyczne obejmuje wszystkie te elementy, które 
zapewniają prawidłowe funkcjonowanie miejsca recepcyjnego przy założeniu 
maksymalnego zaspokojenia potrzeb turystów. Aby zagospodarowanie przebie-
gało w sposób sprawny, powinny być respektowane etapy zaprezentowane na 
rysunku 2. 
 Elementy zagospodarowania turystycznego mogą wspomagać bądź wzbo-
gacać walory turystyczne (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i piesze, base-
ny, urządzenia sportowe i rekreacyjne, obiekty noclegowe o oryginalnej archi-
tekturze, lasy, wody powierzchniowe). Zagospodarowanie turystyczne dość 
często określane jest bazą materialną turystyki, a jego elementy stanowią:  

 baza noclegowa – stanowią ją hotele oraz obiekty o charakterze hotelar-
skim (motele, pensjonaty, zajazdy, schroniska, domy wycieczkowe, go-
spodarstwa agroturystyczne, sanatoria, kwatery prywatne, kempingi, 
hostele, bacówki, pola biwakowe); 

 baza gastronomiczna – tworzą ją wszelkie punkty gastronomiczne zlo-
kalizowane samodzielnie lub w obiektach noclegowych (puby, restau-
racje, kawiarnie, herbaciarnie, bary, pizzerie, piekarnie, winiarnie, sma-
żalnie ryb, stołówki z zapleczem kuchennym, jadłodajnie); 

 baza towarzysząca – są to urządzenia, których podstawową funkcją jest 
obsługa ruchu turystycznego. Zostały one wybudowane z przeznacze-
niem dla turystów (baseny, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu sporto-
wego, urządzenia sportowe, sieć komunikacyjna, sieć szlaków tury-
stycznych, przystanie i wioski żeglarskie, wyciągi narciarskie, pijalnie 
wód, tarasy widokowe, parki linowe, kręgielnie, zatoki gondoli, miejsca 
piknikowe, mini ekspozycje przyrodnicze, sale dydaktyczne, ścieżki 
dydaktyczne, wielofunkcyjne pomieszczenia piwniczne, kąpieliska, 
wypożyczalnie sprzętu wodnego, rowerów, przechowalnie bagażu); 

 baza paraturystyczna – są to obiekty przeznaczone do obsługi innych 
potrzeb społeczno-gospodarczych wynikających głównie z funkcjono-
wania lokalnych społeczności obszarów odwiedzanych przez turystów, 
z których w sezonie korzystają turyści (sklepy, kina, teatry, filharmonie, 
domy kultury, ośrodki zdrowia, placówki pocztowe, banki, biblioteki, 
ogólnodostępne place zabaw dla dzieci, zakłady usługowe). 

 Wszystkie urządzenia zagospodarowania turystycznego ze względu na 
czas funkcjonowania można podzielić w sposób przedstawiony na rysunku 3. 
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Rys. 3. Rodzaje urządzeń zagospodarowania turystycznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 Kompleks leśny ,,Hołody” i uroczysko ,,Osuszek” poza walorami przy-
rodniczymi i kulturowymi nie posiada żadnych elementów infrastrukturalnych, 
które wzbogacałyby atrakcyjność turystyczną obszaru. Przy istniejących zaso-
bach naturalnych wręcz wskazanym jest zorganizowanie bazy gastronomicznej  
i noclegowej, która przyciągałaby mieszkańców miast i aglomeracji miejskich 
do tak atrakcyjnego obszaru. Jak dotychczas obszary te oczekują na inwestorów 
i zainteresowanie władz samorządowych zagospodarowaniem turystycznym 
ponad 60-letniego drzewostanu i rozwiązaniami organizacyjnymi.  

3. Sposoby zagospodarowania obszaru  

 Rozwój turystyki zależy od wielu czynników, ale między innymi od zago-
spodarowania turystycznego. Na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym z po-
wodzeniem może rozwijać się turystyka przyrodnicza, krajoznawcza, kwalifi-
kowana, wiejska, zdrowotna i kulturowa. Największą popularnością powinna 
się cieszyć turystyka przyrodnicza, kulturowa i agroturystyka. Wymienione 
formy są integralnie związane z obszarem przyrodniczo-krajobrazowym i sta-
nowią najbardziej atrakcyjną formę wypoczynku i rekreacji. Jest to obszar  
o sprzyjającym mikroklimacie, na którym – poza uprawianiem rodzajów i form 
turystyki – można regenerować zdrowie fizyczne i psychiczne. 
 Po obserwacji obszaru i szczegółowej analizie zaproponowano następujące 
rodzaje przedsięwzięć, które należy podjąć w celu uaktywnienia ruchu tury-
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stycznego przez mieszkańców Bielska Podlaskiego i innych regionów na wy-
mienionym obszarze: 

 wybudowanie pensjonatu lub schroniska albo zmodernizowanie obiektu 
szkolnego w Dubiażynie z przeznaczeniem na schronisko, które służy-
łoby turystom i osobom zainteresowanym wypoczynkiem i edukacją 
przyrodniczą na analizowanym obszarze; 

 wydzielenie pól biwakowych, na których młodzież szkolna mogłaby 
rozbić namioty, zorganizować grilla czy ognisko; 

 wybudowanie ścieżek edukacyjnych, pieszych i rowerowych oraz ła-
wek do siedzenia (odpoczynku); 

 wybudowanie obiektów gastronomicznych, w których turyści mogliby 
skonsumować posiłki regeneracyjne; 

 wybudowanie ścieżek rekreacyjnych, na których byłyby zainstalowane 
urządzenia sportowo-rekreacyjne, takie jak: równoważnie, drążki do 
podciągania, liny, huśtawki, poręcze, pola szachowe, stoły pingpongo-
we i inne; 

 wykonanie linowego toru przeszkód z wykorzystaniem drzewostanu le-
śnego; 

 zagospodarowanie obszaru przyrodniczo-krajobrazowego Natura 2000 
w Haćkach7; 

 organizowanie przejażdżek wozem, bryczką i saniami w okresie letnim 
i zimowym; 

 zorganizowanie punktu wypożyczania rowerów. 
 Na wymienionym obszarze brak jest infrastruktury turystycznej i paratury-
stycznej, a występujące walory przyrodnicze nie są wykorzystywane przez spo-
łeczność miejską i wiejską. Zainteresowanie obszarem jest znaczne i przy zaan-
gażowaniu władz samorządowych, mieszkańców miasta Bielsk Podlaski i oko-
licznych wsi jest szansa, aby teren stał się atrakcyjnym miejscem uprawiania 
sportu masowego, turystyki i rekreacji. Atutem obszaru jest przede wszystkim 
dogodne położenie – przy drodze łączącej Białystok z Lublinem i Bielsk Podla-
ski z Białowieżą oraz sprzyjający mikroklimat.  

                                                 
7  Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2009 roku  

w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazwą 
„Murawy w Haćkach” oraz przebiegu ich granic. 
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 Unikatowe i cenne walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że turysty-
ka przyrodnicza i kulturowa może stać się jedną z dominujących form wypo-
czynku i rekreacji na analizowanym obszarze. Specyfika obszaru sprzyja wyko-
rzystaniu zabytków architektury, miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami  
i postaciami historycznymi, ośrodkami kultu religijnego, zespołami budownic-
twa wiejskiego i ośrodkami sztuki i kultury ludowej do celów edukacyjno-
poznawczych. Z dobrym skutkiem może rozwijać się także turystyka kulturowa. 
Usługobiorcy mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych, festiwalach 
folklorystycznych, przeglądach artystycznych i regionalnych świętach. Atrakcją 
dla turystów na analizowanym obszarze są zabytki sakralne związane z kulturą 
mniejszości religijnych i etnicznych, do których należy zaliczyć: cerkwie, ko-
ścioły, kaplice, przydrożne krzyże i cmentarze. 
 Uwzględniając występujące walory przyrodnicze i naturalne atrakcje tury-
styczne (brakuje antropogenicznych), należy podjąć działania zmierzające do 
zagospodarowania obszaru, który nie byłby tylko skansenem, ale miejscem 
wypoczynku, rekreacji i edukacji. Dlatego też należy podjąć działania plani-
styczne w celu pozyskania środków finansowych i zagospodarowanie tak cen-
nego obszaru, który służyłby mieszkańcom Bielska Podlaskiego do uprawiania 
turystyki i rekreacji. Kompleks leśny ,,Hołody” i uroczysko ,,Osuszek” należy 
do Nadleśnictwa Bielsk Podlaski i częściowo do osób prywatnych. Po zagospo-
darowaniu obszaru służyłby on nie tylko mieszkańcom powiatu i województwa 
podlaskiego, ale i innym regionom kraju i sąsiadującym państwom, takim jak: 
Litwa, Białoruś czy Ukraina.  

Uwagi końcowe 

 Kompleks leśny ,,Hołody” i uroczysko ,,Osuszek” zlokalizowany jest na 
terenie Zielonych Płuc Polski i wymaga zagospodarowania turystycznego. Jest 
to obszar unikatowy, który nie został dostrzeżony przez miejscowych miesz-
kańców i władze samorządowe pod względem walorów turystycznych i dosto-
sowania do wypoczynku (rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej). Pomimo 
tego, że jest to obszar o niewielkiej powierzchni, to swoją atrakcyjnością, walo-
rami przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi wzbudza liczne zaintere-
sowanie wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego i turystów. Należy sądzić, że 
zagospodarowanie turystyczne spowoduje zwiększenie ruchu turystycznego,  
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a tym samym nastąpi napływ środków finansowych do budżetu gminy. Wzro-
śnie także liczba świadczonych usług i jednocześnie zwiększy się liczba miejsc 
pracy. Społeczeństwo potrzebuje wypoczynku w nieskażonym środowisku 
przyrodniczym i dobrze zorganizowanej bazie turystycznej oraz korzystania ze 
świeżej i zdrowej żywności. Jest to szansa, aby na południu województwa pod-
laskiego zorganizować atrakcyjne i unikatowe miejsce do spędzania czasu wol-
nego.  
 
 

THE POSSIBILLITIES OF TOURISM DEVELOPMENT  

IN BIELSK PODLASKI DISTRICT INCLUDING FOREST AREA  

“HOŁODY” AND “OSUSZEK” 

 

 

Summary 

 

 Forest park „Hołody” and sacred spot „Osuszek” are located in Bielsk Podlaski 

municipality which is included into so called Green Lungs of Poland. It is a unique area, 

which was not perceived by local habitants and local government as full of touristic 

values area and was also not adopted to rest (lack of sleeping, eating and recreational 

places). Despite the fact that this is not a big area, its attractiveness, natural, cultural and 

landscape values draws the attention of Bielsk Podlaski habitants and other tourists. It 

should be presumed that after touristic management of mentioned area, touristic move-

ment will increase which cause money inflow into local budget. It should be set that the 

quantity of specified services will increase as well as the number of workplaces. The 

society needs to rest in unpolluted environment and well organised touristic base as well 

as access to fresh and healthy food. There is a space for attractive and unique places for 

rest in the south part of voivodeship. Forest park „Hołody” and sacred spot „Osuszek” 

might be those places. 

 

Translated by Joanna Jalinik 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 700 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 85 2012 
 

AGNIESZKA KOZAK 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
 

POTENCJAŁ TURYSTYCZNY OBSZARÓW  
PRZYRODNICZO CENNYCH NA PRZYKŁADZIE  

POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

Wprowadzenie 

 W ostatnim czasie zaobserwować można zwiększone zainteresowanie 
czynnym odpoczynkiem na terenach obszarów chronionych. Ludzie pracujący 
często w „sztucznym”, miejskim otoczeniu pragną powrotu do „natury”. Zainte-
resowanie to podyktowane jest także zmianami stylu życia polegającymi na 
dużej trosce o zdrowie oraz sprawność i wydolność fizyczną. Coraz więcej osób 
zaczyna doceniać możliwość czynnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu 
ciszy i wyjątkowych walorów przyrodniczych. Możliwość taką dają turystom 
obszary chronione, a szczególnie parki narodowe i krajobrazowe. Niepokój  
o środowisko naturalne zdominował myślenie ludzi już na początku XX wieku. 
Szybki wzrost liczby ludności na świecie mający miejsce w czasie ostatniego 
stulecia wywarł na środowisko ogromny wpływ. Jego skutkiem jest m.in. zanie-
czyszczenie powietrza i wody oraz zmniejszenie się składu gatunkowego roślin 
i zwierząt1. Powszechna obserwacja tych zmian wzmaga chęć poszanowania 
walorów znajdujących się zwłaszcza w obszarach przyrodniczo cennych. Lu-

                                                 
1  E.H. Huijbens, Nowe wyzwania gospodarki turystycznej, Turystyka w obszarach przy-

rodniczo cennych, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2010. 
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dzie dostrzegają coraz wyraźniej konieczność zachowania tego, co jeszcze po-
zostało nienaruszone. Stan środowiska przyrodniczego jest postrzegany jako 
jeden z ważniejszych czynników wpływających na podejmowanie decyzji  
o kierunku wyjazdu turystycznego. Miejsca charakteryzujące się różnorodno-
ścią świata przyrody, zmiennością krajobrazu, czystym powietrzem i występu-
jącymi obiektami związanymi z historyczną działalnością człowieka są pod-
świadomie uzmysławianym gwarantem udanego wyjazdu turystycznego. Reali-
zacja celów turystycznych wiąże się obecnie z dążeniem do zdrowego stylu 
życia, poznawaniem świata, rozwijaniem własnych zainteresowań, kształceniem 
się, oraz – co ważne – troską o środowisko przyrodnicze i kontakt z przyrodą.  
 Współczesne trendy w popycie turystycznym wyraźnie wskazują, że tury-
ści poszukują terenów, które pozostają w stanie nienaruszonym przez stechni-
cyzowaną cywilizację człowieka. Oczekują nieskażonego środowiska obfitują-
cego w bogactwo różnorodnej przyrody, w którym można w pełni odpocząć 
fizycznie, psychicznie i duchowo. Spełnienia oczekiwanych przez turystów 
warunków mogą dostarczyć obszary o wysokim bogactwie świata żywego. 
Człowiek jest bowiem częścią przyrody, z niej też korzysta, aby zaspokoić swo-
je potrzeby, i w niej odpoczywa, aby zregenerować siły. Ten aspekt stanowi 
przedmiot rozważań w niniejszym artykule. 
 Celem opracowania jest charakterystyka podstawowych elementów poten-
cjału turystycznego Poleskiego Parku Narodowego, a także ukazanie w zarysie 
zagospodarowania turystycznego parku. Ma to silny związek z najnowszymi 
trendami w popycie turystycznym, które wyraźnie wskazują, że świadomość 
dotycząca ochrony środowiska będzie nadal wzrastać. Będzie to skutkowało 
zwiększonym popytem na odpoczynek w miejscach, w których rozwój jest 
zrównoważony, a przyroda i lokalni mieszkańcy odgrywają coraz większą rolę. 
Wzrasta także stale świadomość zdrowotna współczesnego turysty i z całą 
pewnością będzie to miało wpływ na decyzje podejmowane odnośnie celu po-
dróży. Bez wątpienia rosnące zainteresowanie obszarami przyrodniczo cenny-
mi, w tym wypoczynkiem na obszarze parków narodowych, wynika zarówno  
z ich piękna, ale także z faktu, że współczesny turysta szuka okazji do podróży 
w miejsca o nieskażonym środowisku. 
 Znajomość potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych 
ważnym elementem pozwalającym na kreowanie na ich obszarze atrakcyjnych  
i konkurencyjnych produktów turystycznych. Celem artykułu jest również 
wskazanie możliwości traktowania obszarów przyrodniczo cennych jako wpisu-
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jącego się w nowe trendy w popycie turystycznym współczesnego produktu 
turystycznego, który może poprawiać konkurencyjność całych regionów.  

1. Ogólna charakterystyka obszarów przyrodniczo cennych w wojewódz-

twie lubelskim 

 Województwo lubelskie położone jest we wschodniej części Polski przy 
granicy z Białorusią i Ukrainą. Jest regionem dużym (ponad 25 tys. km2), ale 
stosunkowo słabo zaludnionym (2180 tys. mieszkańców na koniec roku 2005). 
Pod względem gęstości zaludnienia (87 osób na km kw.) województwo zajmuje 
12. miejsce w kraju (71,3% średniej krajowej oraz 76,3% średniej UE)2. Region 
charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników urbanizacji w kraju  
– wynoszącym niespełna 47% (14. miejsce w Polsce)3. W podziale administra-
cyjnym województwa wyróżnia się cztery miasta na prawach powiatu (Lublin, 
Biała Podlaska, Chełm, Zamość), 16 gmin miejskich, 21 gmin miejsko-
wiejskich i 172 gminy wiejskie. Zgodnie z klasyfikacją NTS w województwie 
wydzielono trzy podregiony (NTS 3): podregion lubelski, chełmsko-zamojski 
oraz bialskopodlaski. Najbardziej rozwiniętą częścią województwa jest podre-
gion lubelski ze stolicą regionu Lublinem, który uważany jest za największy 
ośrodek gospodarczy i akademicki w Polsce wschodniej4. 
 Region lubelski odznacza się bardzo niskim stopniem lesistości – lasy 
zajmują tu powierzchnię około 550 tys. ha. Stanowi to 21,9 % obszaru woje-
wództwa, co sytuuje je na 10. miejscu w kraju. Największe kompleksy leśne 
będące pozostałościami po dawnych rozległych puszczach występują na piasz-
czystych równinach Kotliny Sandomierskiej (Puszcza Solska, Lasy Janowskie), 
na Roztoczu Środkowym i w nadbużańskiej części Polesia (Lasy Sobiborskie). 
Mniejsze zwarte kompleksy spotyka się na Nizinie Południowopodlaskiej (Lasy 
Kozłowieckie, Żyrzyńskie, Łukowskie, Międzyrzeckie, Radzyńskie). 

                                                 
2  Stan do grudnia 2006 roku, gdy w UE zrzeszonych było 25 państw, bez Bułgarii i Ru-

munii. 
3  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, Zarząd 

Województwa Lubelskiego, Lublin 2007. 
4  Tamże. 
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 Obszary prawnie chronione stanowią 22,7% ogólnej powierzchni woje-
wództwa lubelskiego, co sytuuje je na 12. miejscu w kraju. Na ten system skła-
dają się5: 

 dwa parki narodowe, 
 17 parków krajobrazowych, 
 17 obszarów chronionego krajobrazu, 
 82 rezerwaty. 

 Z powyższych danych wynika, że województwo lubelskie charakteryzuje 
się dość dużą powierzchnią parków krajobrazowych i rezerwatów. Należy za-
znaczyć, że na podstawie przeanalizowanych obszarów w województwie lubel-
skim najwięcej jest rezerwatów, chociaż po rozpatrzeniu danych ze wszystkich 
województw w Polsce województwo lubelskie zajmuje dalszą pozycję. Lu-
belszczyzna jest obszarem atrakcyjnym dla turystów lubiących aktywne formy 
wypoczynku, do których zachęcają szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne 
oraz liczne ścieżki przyrodnicze w dwóch parkach narodowych i 17 parkach 
krajobrazowych. Wypoczynek i relaks w bliskim kontakcie z naturą gwarantują 
liczne gospodarstwa agroturystyczne, które specjalizują się w wyrobie tradycyj-
nych produktów, regionalnej kuchni, prowadzące szkółki jeździeckie, łowiska 
wędkarskie, organizujące spływy kajakowe, rajdy rowerowe czy fotograficzne 
safari. 

2. Elementy atrakcyjności turystycznej Poleskiego Parku Narodowego  

 Poleski Park Narodowy jest jednym z najmłodszych parków narodowych 
w Polsce – powstał w roku 1990 na obszarze 9647 ha i jest jednym z dwóch 
parków narodowych w województwie lubelskim i jednym z 23 parków narodo-
wych w Polsce. Jest to park o unikalnej biosferze, na jego obszarze występują: 
torfowiska, lasy bagienne, a także flora i fauna charakterystyczne dla tundry. 
Wiele gatunków roślin i zwierząt można spotkać wyłącznie na tym terenie. Po-
leski Park Narodowy należy do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000  
– zarówno jako ostoja siedliskowa (SOO), jak i ostoja ptasia (OSO). W roku 
2002 rozpoczęto starania, aby Poleski Park Narodowy znalazł się na liście ob-

                                                 
5  Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020, Tom I, Uwarunkowa-

nia i diagnoza stanu wyjściowego, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2005. 
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szarów Ramsar. Obecnie w Polsce jest tylko 13 obszarów przyrody chronionej 
wpisanych na listę konwencji ramsarskiej6. Warto podkreślić, że na terenie par-
ku znajduje się wiele atrakcyjnych tras przyrodniczych, a bogactwo lokalnej 
przyrody można podziwiać wędrując ścieżkami turystycznymi, których długość 
wynosi łącznie 34 km. Najistotniejsze z nich to: 

 Żółwik, 
 Mietiułka, 
 Spławy, 
 Perehod, 
 Dąb Dominik. 

 Ścieżki mają charakter poznawczy i edukacyjny, poprowadzone są po naj-
bardziej charakterystycznych i jednocześnie najciekawszych ekosystemach 
parku. Wyposażono je w tablice informacyjne, mapy, przystanki z opisami, 
zadaszenia, ogrodzone parkingi, wieże widokowe, a także urządzenia ułatwiają-
ce poruszanie się po terenach podmokłych i torfowiskach, takie jak: drewniane 
kładki, platformy i mostki. Zastosowanie drewnianych kładek na trasie ścieżek 
przyrodniczych pozwala na dojście do miejsc trudno dostępnych i zapewnia 
ochronę delikatnej flory torfowiskowej przed wydeptywaniem, a także zapobie-
ga nadmiernemu poszerzaniu pasa ścieżki. Ponadto umożliwia turystom w spo-
sób bezpieczny dla siebie i przyrody poznawanie ekosystemów oraz fauny  
i flory parku. Wstęp na ścieżki przyrodnicze: „Dąb Dominik”, „Perehod”, 
„Spławy” oraz ścieżkę przyrodniczo-historyczną „Obóz Powstańczy” jest płat-
ny. 
 Głównym elementem hydrosfery w parku i jego otulinie są jeziora, stawy  
i torfowiska. Flora parku jest bardzo bogata i różnorodna. Na całej powierzchni 
tego obszaru występuje 257 gatunków glonów, 127 mszaków i 928 roślin na-
czyniowych. Aż 36 gatunków roślin znajdujących się w parku figuruje na pol-
skiej czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem, a kolejne 32 na 
liście narażonych na wyginięcie lub rzadkich. Niezwykle interesujące są też 
storczyki, których w Poleskim PN naliczono aż 14 gatunków. Park porastają 
bory mieszane i bagienne, a także olsy oraz zarośla wierzbowo-kruszynowe. 
Bardzo bogate są na tym terenie zbiorowiska roślinności wodnej, szuwarowej 
oraz torfowisk. Fauna Poleskiego PN jest równie bogata jak flora. Najlepiej 

                                                 
6  A. Rózycki, W. Piotrowski, A. Iwaniuk, Poleski Park Narodowy, Multico Oficyna Wy-

dawnicza,s. 28. 
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poznane są kręgowce. Żyje tu około 15 gatunków ryb, głównie: karp, lin, karaś, 
płoć, wzdręga, szczupak, okoń, węgorz oraz niezwykle rzadka i chroniona  
– strzebla przekopowa. Spotkać można też 12 gatunków płazów, z których naj-
ciekawsze to ropucha paskówka i grzebiuszka ziemna. Z sześciu gatunków ga-
dów żyjących w Poleskim PN na szczególną uwagę zasługuje żółw błotny, któ-
ry mający na tym obszarze jedno z większych lęgowisk w Europie. Bardzo do-
brze poznane są ptaki. Spośród 146 gatunków lęgowych 17 zagrożonych jest 
wyginięciem. Większość ptaków spotykanych w parku związana jest z siedli-
skami podmokłymi i wodnymi. Do najcenniejszych należą: orzeł przedni, bie-
lik, orlik krzykliwy i grubodzioby, żuraw, kulik wielki, gęś gęgawa, puchacz, 
sowa błotna, bocian czarny i wodniczka. W parku żyje 35 gatunków ssaków,  
z których na uwagę zasługują: smużka, gronostaj, wydra, łoś i wilk, a także 
niedawno sprowadzony bóbr.  

3. Zagospodarowanie turystyczne na obszarze parku  

 W latach 60. XX wieku tereny obecnego parku były trudno dostępne  
i nieatrakcyjne dla turystów. Powołanie parku ułatwiło rozwój turystyki  
– przede wszystkim kwalifikowanej, której celem wiodącym jest kontakt  
z przyrodą, poznanie jej atrakcyjności i czerpanie przyjemności z przebywania 
w jej otoczeniu. Z myślą o turystach przygotowano specjalną ofertę w postaci 
szlaków turystycznych, wybudowano i urządzono ośrodek dydaktyczno-
muzealny, przygotowano wieże widokowe oraz ornitologiczny schron obserwa-
cyjny. Turyści mogą korzystać z trzech miejsc biwakowych, wielu zadaszeń  
i miejsc wypoczynku znajdujących się na trasach turystycznych7. Przez teren 
Poleskiego PN przebiega dziewięć szlaków turystycznych o długości ok. 80 km 
(w granicach parku). Są to szlaki piesze, rowerowe, oraz konne. Szlaki tury-
styczne w parku i w otulinie zostały wytyczone, tak aby umożliwić zwiedzają-
cym poznanie najciekawszych fragmentów parku i obejrzenie jego wyjątko-
wych walorów przyrodniczych. Wstęp na szlaki turystyczne jest bezpłatny, a są 
to: 

 Szlak Niebieski (Pieszowola–Wytyczno) – jego trasa przebiega w po-
bliżu ścieżki przyrodniczej „Perehod”; 

                                                 
7  A. Różycki, W. Piotrowski, A. Iwaniuk, op.cit., s. 83–84. 
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 Szlak Żółty (Wołoskowola–Muzeum Poleskiego PN w Załuczu Sta-
rym); 

 Szlak Czerwony Partyzancki (Urszulin) – przy szlaku tym bierze swój 
początek ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik”; 

 Szlak Czerwony przy kompleksie Bagna Bubnów; 
 Szlak Żółty przy kompleksie Bagna Bubnów; 
 Szlak Czarny historyczno-przyrodniczy „Nałęcz” (Sosnowica–

Jamniki) – jego trasa przebiega przez miejscowości o ciekawej historii, 
miejsca pobytu sławnych postaci historycznych (Tadeusz Kościuszko), 
bitew i potyczek. Poza walorami przyrodniczymi prezentuje on także 
walory kulturowe regionu. Na trasie szlaku „Nałęcz” znajduje się kur-
han kultury trzcinnickiej sprzed 3500 lat. Jest to jeden z najciekawszych 
obiektów historycznych Poleskiego Parku Narodowego. 

 trzy Szlaki Czarne – łącznikowe (Zawadówka, Kol. Wola Weresz-
czyńska, Pieszowola). 

 Wszystkie szlaki tworzą system umożliwiający wielowariantowe projek-
towanie tras wycieczek zarówno pieszych, jak i rowerowych, a istotne z dydak-
tycznego punktu widzenia jest powiązanie szlaków turystycznych ze ścieżkami 
przyrodniczymi i Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego PN. Na 
szczególną uwagę zasługuje Poleski Szlak Konny. Jest to profesjonalna trasa 
konna opracowana przez Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin przy współ-
pracy z Ośrodkiem Jeździecko-hodowlanym „Żurawiejka” z Bukowy Małej. 
Cały szlak ma 280 km i jest to pierwszy szlak konny na Lubelszczyźnie oraz 
jeden z najdłuższych w kraju. Przy realizacji szlaku brały udział samorządy 
gminne z powiatu chełmskiego i powiatu włodawskiego oraz miasta Chełm  
i Włodawa. Ponadto Poleski Park Narodowy, Zarząd Parków Krajobrazowych 
Polesia oraz nadleśnictwa Chełm, Sobibór i Włodawa. Szlak jest oznakowany 
zgodnie z instrukcją PTTK, tzn. białym kwadratem o boku 120 mm z pomarań-
czowym kołem o średnicy 60 mm. Na terenie Poleskiego Parku Narodowego  
i otuliny znajduje się ok. 60 km szlaku konnego. Przebiega on przez tereny  
o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi jeziorami, dużymi kompleksami le-
śnymi i pozwala poznać najciekawsze zakątki Poleskiego Parku Narodowego, 
Parków Krajobrazowych: Chełmskiego i Sobiborskiego oraz liczne rezerwaty 
przyrody (Żółwiowe Błota, Jezioro Orchowe, Magazyn, Małoziemce, Serniawy, 
Bachus, Stawska Góra, Bagno Serebryskie, Brzeźno, Roskosz). Fragment szla-



Agnieszka Kozak 170 

ku biegnie również wzdłuż rzeki Bug. Na trasie szlaku można również poznać 
liczne zabytki architektury i pomniki przyrody. 
 Walory kulturowe są bardzo ważne dla turystów. Nawet osoby, dla któ-
rych głównym motywem podróży jest przebywanie w atrakcyjnym środowisku 
przyrodniczym, pragną poznawać kulturę, tradycję i obyczaje ludności odwie-
dzanego regionu. Obszar Poleskiego PN obfituje w drewniane budynki sakral-
ne, niestety mało jest tu zabytkowych dworów, ponieważ teren ten stanowiły 
ziemie ubogiej szlachty lub właścicieli dużych majątków, dla których nie były 
one zbyt atrakcyjne do lokalizacji rezydencji, lecz raczej rządówki, leśniczówki 
czy rybakówki. Do dzisiejszych czasów pozostało niewiele barokowych dwo-
rów staropolskich, które tu istniały, a także z dużego niegdyś zespołu dworskie-
go w Starym Brusie, który wraz z parkiem i folwarkiem obejmował ponad 10 
ha, a majątek ponad 70 ha pól, łąk i lasów. Do dzisiaj pozostały fragmenty 
dawnego ogrodzenia z cegły, spichlerz i karczma, a w parku murowana klasy-
cystyczna kapliczka z początku XIX wieku z figurą rzeźbioną w kamieniu. Ofi-
cyna dworska została przeniesiona do Muzeum Wsi Lubelskiej. Szczególnie 
atrakcyjny jest park w Kaniowoi, który powstał w okresie międzywojennym na 
gruntach dawnego folwarku. Zawiera on wiele egzotycznych drzew i krzewów, 
takich jak: orzechy czarne i szare, cyprysy groszkowate i żywotniki zachodnie. 
Do niedawna rósł tam okaz metasekwoi pochodzącej z Chin. Powstanie zadzi-
wiającej dzisiaj kolekcji dendrologicznej w Kaniowoi jest zasługą założycieli 
tego ogrodu rodziny Zdzienieckich i zaprzyjaźnionego z nimi S. Białoboka  
– znanego polskiego dendrologa8.  
 Usługi noclegowe na obszarze parku są jeszcze słabo rozwinięte. Najtań-
szym sposobem spędzenia kilku dni w okolicach parku jest rozbicie namiotu na 
polu namiotowym „Łomnica”, „Babsk” lub na jednym z pól zlokalizowanych 
nad jeziorami Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Istotnym elementem bazy 
noclegowej są gospodarstwa agroturystyczne, których na obszarze parku znaj-
duje się kilkanaście. Ciekawą ofertę posiada Zgromadzenie Apostołów Miło-
sierdzia Bożego w Wereszczynie, które posiada 60 miejsc noclegowych z moż-
liwością cołodziennego wyżywienia, opieką pielęgniarską i boiskiem. W okre-
sie od kwietnia do września czynne są pokoje gościnne Domu Rekolekcyjnego 
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Wytycznie. Na omawianym terenie znaj-

                                                 
8  P. Buczyński, M. Ksenik, B. Matysiuk, Poleski Park Narodowy, Przewodnik turystyczno- 

-przyrodniczy, Lublin 1998, s. 56. 
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dują się trzy schroniska młodzieżowe, Karczma Poleska w Kołaczach, dwa 
zajazdy, oraz Dworek Kościuszki. Taki stan zagospodarowania bazy noclego-
wej wynika z uwarunkowań naturalnych przestrzeni i sugeruje ukierunkowanie 
dalszego rozwoju turystyki na turystykę zrównoważoną.  
 Obiekty gastronomiczne znajdujące się na omawianym terenie są ściśle 
związane z bazą noclegową w gospodarstwach agroturystycznych, a przygoto-
waniem posiłków zajmują się gospodarze oraz sami turyści. Dla grup zorgani-
zowanych w schroniskach młodzieżowych również przygotowywane są posiłki. 
Ponadto Karczma Poleska oferuje dania domowe i dania kuchni regionalnej,  
a także niektóre dania kuchni żydowskiej i ukraińskiej.  
 Istotnym elementem zagospodarowania turystycznego jest baza uzupełnia-
jąca wpływająca na podniesienie atrakcyjności przestrzeni turystycznej. Na 
terenie Poleskiego Parku Narodowego istnieje ograniczona dostępność i małe 
zróżnicowanie tej bazy. Turyści mają możliwość skorzystania z wypożyczalni 
rowerów oraz parkingów. Aby zapewnić możliwość obejrzenia zwykle niedo-
stępnych terenów bagiennych, zbudowano 57 wież widokowych, które usytu-
owano na lokalnych naturalnych wzniesieniach. Można z nich podziwiać rozle-
głą panoramę otwartego torfowiska nawęglanowego „Bagno Bubnów”, widok 
na podobne torfowisko „Bagno Staw” oraz krajobraz torfowiska wysokiego 
typu kontynentalnego „Durne Bagno”, porośniętego w centralnej części przez 
bór bagienny. Dwie wieże ustawione zostały na groblach stawów na trasie 
ścieżki przyrodniczej „Perehod”. Umożliwiają one – poza obejrzeniem panora-
my stawów – dogodniejszą obserwację przebywającego tam (szczególnie licz-
nie wiosną i jesienią) ptactwa wodno-błotnego. Jedną wieżę ustawiono także na 
grobli na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Obóz Powstańczy” na Lipniaku. 
Jest to doskonałe miejsce do obserwacji ptaków, jak również dużych ssaków: 
łosi, saren i dzików.  
 W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększone zainteresowanie 
czynnym odpoczynkiem na obszarach przyrodniczo cennych. Rozwój turystyki 
na tych obszarach ma istotny wpływ na rozwój ekonomiczny lokalnej społecz-
ności oraz na ożywienie lokalnej gospodarki. Rozwój tego sektora wiąże się  
z powstaniem infrastruktury turystycznej. Konieczne jest tworzenie punktów 
informacyjnych, ścieżek dydaktycznych, oraz rozwijanie działalności wydawni-
czej. Turystom na obszarze Poleskiego PN warto zaoferować następujące formy 
wypoczynku: 

 wędrówki po uroczyskach leśnych i bagiennych; 
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 obserwację ptaków;  
 wędrowanie ścieżkami dydaktycznymi połączone z ćwiczeniami tere-

nowymi; 
 organizowanie różnych imprez ekologiczno-edukacyjnych (zielarskich, 

ornitologicznych, fotograficznych); 
 prezentacja zanikających zawodów, takich jak: kowalstwo, garncarstwo 

i inne oraz ich wyrobów; 
 urządzanie jarmarków, festynów i odpustów oraz plenerów i warszta-

tów rzeźbiarskich, malarskich, fotograficznych itp.; 
 organizowanie tradycyjnych miejscowych uroczystości i świąt oraz ob-

chodów związanych z wydarzeniami, przekazami i legendami itp. Wy-
rób i sprzedaż lokalnych potraw, napojów i smakołyków kulinarnych  
w połączeniu z degustacją i nauką ich przyrządzania. 

 Wszystkie te działania wiążą się z utworzeniem nowych miejsc pracy,  
a więc pomagają zmniejszyć bezrobocie, powodują wzrost dochodów i wzrost 
stopy życiowej mieszkańców parku i jego okolic. Do form turystyki zrównowa-
żonej, które z pewnością mogą pojawić się na obszarze Poleskiego PN, należą 
ekoturystyka i agroturystyka. Bardzo ważne jest to, aby turystyka nie odbywała 
się kosztem przyrody, lecz rozwijała się w harmonii z nią – zgodnie z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju.  

Uwagi końcowe  

 Walory turystyczne polskich parków narodowych, w tym także Poleskiego 
Parku Narodowego są niepowtarzalne. Niewątpliwie stanowią one asumpt do 
rozwoju różnych form turystyki (agroturystyka, ekoagroturystyka, ekoturystyka, 
turystyka krajoznawcza, kulturowa). Parki narodowe stanowią obszary o istot-
nym potencjale rozwojowym, a ich bogactwo i różnorodność pozwalają na kre-
owanie unikatowych, ciekawych i konkurencyjnych produktów turystycznych. 
Wyjątkowe walory naturalne występujące na obszarze Poleskiego Parku Naro-
dowego mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju całego regionu, 
którego bardzo ważnym stymulatorem będzie turystyka. 
 Województwo lubelskie należy do jednego z najciekawszych pod wzglę-
dem przyrodniczym i kulturowym regionów kraju. Decyduje o tym położenie 
na polsko-białoruskim pograniczu etnicznym. Charakterystyczną cechą tego 
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obszaru jest także dobrze zachowane środowisko przyrodnicze ze znaczną po-
wierzchnią obszarów chronionych. Obie te cechy stanowią istotny potencjał 
wpisujący się znakomicie w obecne trendy w popycie turystycznym, a także 
sprzyjający tworzeniu produktów turystycznych na obszarach chronionych, 
jakimi są parki narodowe. Analiza aktualnych tendencji i trendów występują-
cych w popycie turystycznym wskazuje na wyraźny wzrost popytu na potrzebę 
kontaktu z naturą, zamiłowania przyrodnicze, chęć wypoczynku na łonie przy-
rody, chęć ucieczki od stresu, hałasu, potrzebę przebywania w czystym i nie-
skażonym środowisku. Można wysnuć wniosek, iż popyt turystyczny na pro-
dukty turystyczne w parkach narodowych będzie wzrastał, ale wykorzystanie 
tego potencjału wymaga podjęcia odpowiednich działań w sferze zagospodaro-
wania turystycznego, organizacji i zarządzania turystyką zarówno przez samo-
rządy terytorialne, jaki i dyrekcję parków. Należy także dążyć do tworzenia na 
ich obszarze zintegrowanych, innowacyjnych produktów turystycznych, mając 
na uwadze, że oferta turystyczna powinna być coraz bardziej zindywidualizo-
wana, aby skuteczniej przyciągać potencjalnych turystów. Pragnienie ciszy  
i spokoju w zdrowym otoczeniu jest jedną z tendencji w popycie turystycznym. 
Możliwość korzystania z walorów naturalnych oraz środowiska kulturowego, 
jakie gwarantuje wypoczynek na obszarze parków narodowych, czyni go nie-
zwykle atrakcyjnym dla nowego, bardziej wyedukowanego społeczeństwa. 
 
 

TOURIST POTENTIAL OF AREAS OF GREAT NATURAL INTEREST  

ON THE BASIS OF THE POLESIE NATIONAL PARK 

 

 

Summary 

 

 The study draws attention to great natural interest of the Polesie National Park. 

Current tendencies in tourist demand clearly indicate that tourists now seek intact areas 

inviolate by human technological civilization. One of the regions that meet the above 

criteria is the Polesie National Park.  

 The aims of the article include a presentation of basic elements of tourist potential 

of the Polesie National Park and an outline of tourist development plan for the park. 

Knowledge of tourist potential of areas of great natural interest is a crucial element, 

which helps create attractive and competitive tourist products therein. Another objective 
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is to indicate that areas of great natural interest may be treated as a contemporary tourist 

product that is now an inherent part of new tendencies in tourist demand and which can 

increase competitiveness of whole regions.  

 

Translated by Dorota Winter 
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TEORETYCZNE MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI 
TURYSTYCZNEJ MIASTA POZNAŃ POPRZEZ ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ 

Wprowadzenie 

 Ze względu na istotę zjawiska turystyki i ukształtowaną obecnie strukturę 
podaży zdefiniowanie produktu jest trudniejsze niż w innych dziedzinach nauki. 
Podstawowy problem polega na tym, że różne podmioty obsługujące rynek 
turystyczny widzą ten produkt w różny sposób. Jedną z prób właściwego okre-
ślenia produktu turystycznego, uwzględniającą istotny w marketingu terytorial-
nym aspekt przestrzenny, jest koncepcja produktu obszaru recepcji turystycznej. 
Zgodnie z nią produkt można zdefiniować jako całość składającą się z elemen-
tów materialnych i niematerialnych, stanowiących podstawę istniejącego  
w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań związanych z pobytem w danym 
miejscu1. 
 Obszar recepcji turystycznej (miejsce docelowe ruchu turystycznego) 
oznacza miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny i może w zależności 
od sytuacji odnosić się do miasta, regionu lub kraju. Natomiast V.F.C. Gonca-
lves i P.M.R. Aguas rozumieją miejsce docelowe jako region posiadający fi-

                                                 
1  E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, 

„Monografie i Opracowania” nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 23. 
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zyczne, historyczne i etnograficzne cechy, które odróżniają go od innych i po-
zwalają rozwinąć jedną lub więcej form turystyki, czyniąc go atrakcyjnym dla 
turystów2. Z kolei według V.T.C. Middletona i R. Hawkinsa obszary recepcji 
turystycznej mogą występować na rynku jako miejsca identyfikowane przez 
turystów, a więc mogą mieć własną rozpoznawalną markę oraz tworzyć własny 
system i procedury zarządzania3. Inaczej obszar recepcji turystycznej definiuje 
D. Buhalis4. Zauważa on, że określenie miejsca docelowego podróży jest su-
biektywne i zależy od turysty, jego pochodzenia, wybranej trasy oraz dotych-
czasowych doświadczeń. 
 Aby można było mówić o produkcie, jego poszczególne elementy powin-
ny być podporządkowane wspólnej koncepcji zmierzającej do zaspokojenia 
potrzeb turystów. Oznacza to, że ten sam obszar może oferować kilka produk-
tów skierowanych do różnych grup odbiorców, a jednym z najważniejszych 
problemów zarządzania jest właściwy dobór ich asortymentu. 
 Problem zdefiniowania produktu turystycznego staje się jeszcze bardziej 
wyrazisty po analizie składników konsumpcji turystycznej, którą tworzą: 

 walory turystyczne, które po przystosowaniu do potrzeb ruchu tury-
stycznego stanowią atrakcje turystyczne; 

 usługi świadczone przez urządzenia obsługowe; 
 usługi infrastruktury ogólnej; 
 dostępność komunikacyjna5. 

V.T.C. Middleton wyróżnia: 
 całkowity produkt turystyczny oznaczający ideę, oczekiwania lub kon-

strukcję mentalną istniejące w umyśle turysty w momencie podejmo-
wania decyzji o podróży, oparte na wyobrażeniu o spodziewanym spo-
sobie spędzania czasu w miejscu recepcji (można go utożsamić z cało-
ściowym doświadczeniem turysty); 

 specyficzne produkty turystyczne, którymi są poszczególne dobra  
i usługi, głównie o charakterze komercyjnym, takie jak: usługi nocle-

                                                 
2  V.F.C. Goncalves, P.M.R. Aguas, The Concept of Life Cycle, An Application to the Tour-

ism Product, „Journal of Travel Research” 1997, nr 4, s. 24. 
3  V.T.C. Middleton, R. Hawkins, Sustainable Tourism. A Marketing Perspective, 

Buttenworth- Heinemann, Oxford 1998, s. 82. 
4  D. Buhalis, Marketing the Competitive Destination of the Future, „Tourism Manage-

ment” 2000, nr 21, s. 16. 
5  E. Dziedzic, Obszar recepcji…, op.cit., s. 23. 
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gowe, żywieniowe, transportowe, atrakcje – tworzą one elementy skła-
dowe całkowitego produktu turystycznego6. 

 Przedstawiona koncepcja ilustruje różnicę oraz wzajemną zależność mię-
dzy dwoma rodzajami produktu turystycznego i pozwala uniknąć dwuznaczno-
ści tego pojęcia. Podkreśla równocześnie nadrzędność całkowitego produktu 
turystycznego nad produktami specyficznymi, co odzwierciedla sekwencja za-
chowań rynkowych nabywców usług turystycznych. Turysta najpierw decyduje, 
co chce przeżyć w trakcie podroży, czyli decyduje o charakterze produktu cał-
kowitego, a dopiero później kompletuje niezbędne dobra i usługi. Oznacza to 
również, że produkt całkowity odgrywa podstawową rolę w zaspokajaniu popy-
tu turystycznego. 
 W strukturze produktu turystycznego centralne i najbardziej istotne miej-
sce zajmuje rdzeń produktu, wyznaczony przez potrzeby zaspokajane podczas 
wyjazdu turystycznego. Na motywacje przyjazdu wpływają w znacznym stop-
niu posiadane przez dany region walory turystyczne, które w odniesieniu do 
miast wchodzących w skład tego regionu nie różnią się w znacznym stopniu 
między sobą7. 
 Pozycja produktu na rynku jest zbiorem spostrzeżeń, wyobrażeń i odczuć, 
które konsument posiada o danym produkcie w porównaniu z produktami kon-
kurencyjnymi. Oznacza to, że pozycja produktu turystycznego jest powiązana  
w dużym stopniu z jej wizerunkiem u potencjalnych nabywców. Tworzenie 
takiego wizerunku jest procesem długotrwałym wymagającym odpowiednich 
analiz marketingowych obejmujących możliwości pozyskania konsumentów,  
a także stworzenia odpowiedniej infrastruktury warunkującej wykorzystanie 
istniejących zasobów turystycznych. Takie działania miasta powinny podejmo-
wać wspólnie w ramach obszaru turystycznego, charakteryzującego się zbliżo-
nymi walorami naturalnymi. 
 Według A. Stasiaka obszar turystyczny jako produkt można analizować na 
kilku następujących poziomach8:  

                                                 
6  V.T.C. Middleton, Tourism product, w: Tourism Marketing and Management Handbook, 

red. S. Witt, L. Mountinho, Prentice Hall 1989, s. 573. 
7  A. Niezgoda, Marketing obszarów turystycznych, „Problemy Turystyki” 2000, nr 1-2,  

s. 40. 
8  A. Stasiak, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, w: Polityka turystyczna, 

red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005, s. 333. 
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1. dziedzictwo – zasoby obszaru niezwiązane genetycznie z rozwojem tu-
rystyki, istniejące „od zawsze”, przekazywane z pokolenia na pokole-
nie, ale tworzące tę część potencjału obszaru, dzięki któremu w ogóle 
możliwy jest rozwój turystyki, np. przyroda, kultura, historia, gospo-
darka, potencjał ludzki; 

2. infrastruktura – zasoby obszaru związane z rozwojem turystyki uzupeł-
niające elementy pierwotne, uatrakcyjniające ofertę turystyczną obsza-
ru, np. baza noclegowa, gastronomiczna, paraturystyczna, a także róż-
nego rodzaju inwestycje będące pośrednim efektem napływu turystów 
(poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, muzea, wystawy, wyda-
rzenia); 

3. wartość dodana – atrybuty obszaru przynoszące określone satysfakcje 
psychiczne turystom. W przypadku braku unikalnego dziedzictwa czy 
infrastruktury umożliwiają odróżnienie obszaru od sąsiednich terenów, 
których oferta jest bardzo podobna lub wręcz identyczna (np. miejsco-
wości nadmorskie). Najważniejsze elementy symboliczne tworzą: 
 aktualny wizerunek obszaru i funkcjonujące o nim stereotypy, 
 pomysł na produkt, czyli główna idea spajająca wszystkie działania 

w zakresie turystyki na danym terenie, 
 elementy programu identyfikacji produktu: nazwa, logo, slogan re-

klamowy, dźwięk, zakres i kontekst działań promocyjnych, 
 tożsamość marki – wyjątkowe wartości, cechy, które powinny być 

trwale kojarzone z obszarem, a docelowo mają stać się częścią wize-
runku całego obszaru; 

4. organizacja i zarządzanie – wszelkie struktury i działania pozwalające 
funkcjonować powyższym elementom jako produkt turystyczny9. 

 Najlepiej jednak, gdy produkt turystyczny tworzony jest przez wiele róż-
nych pojedynczych produktów wytwarzanych przez podmioty turystyczne 
funkcjonujące na danym obszarze. Mogą to być zarówno proste produkty mate-
rialne (rzecz) i niematerialne (usługa), jak i produkty bardziej złożone, zinte-
growane organizacyjnie i przestrzennie (obiekt, wydarzenie, impreza, szlak). 

                                                 
9  A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny – miejsce, Turyzm, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 26, za :J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt 
turystyczny. Pomysł – organizacja –zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 34. 
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Wszystkie one muszą być dopasowane do przyjętej idei, filozofii produktu ca-
łego obszaru, wzajemnie się dopełniać i wzbogacać (rysunek 1).  
 

 
 

Rys. 1. Elementy produktu turystycznego – obszar 

Źródło: A. Stasiak, Strategie rozwoju…, op. cit. s. 335. 

 
 
 Każdy obszar (region, gmina, miasto) posiada nieco inne zasoby, warunki  
i możliwości rozwojowe. Różnice dotyczą również odrębności kulturowej, hi-
storii, obyczajów oraz folkloru. Wymienione elementy decydują w głównej 
mierze o atrakcyjności turystycznej danego regionu, miasta i stanowią podstawę 
do tworzenia produktu turystycznego. 
 Pojęcie atrakcyjności turystycznej występuje w literaturze przedmiotu  
w dość powszechnie ogólnie przyjętym założeniu. Przejawia się ona głównie 
poprzez istnienie określonej charakterystycznej cechy przyciągającej turystów 
w wybrane miejsca dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomnikom 
historii, a także istniejącym obiektom zagospodarowania turystycznego. Termin 
ten jest jednak bardzo złożony, głównie za sprawą elementów wartości względ-
nej. Raz atrakcyjność turystyczna może być zależna od warunków psychofi-
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zycznych jej odbiorców (ich upodobań, zainteresowań, a nawet chwilowego 
nastroju), innym razem od różnorodności form i rodzajów turystyki. Dlatego też 
atrakcyjność turystyczną należy rozpatrywać kompleksowo. Decydują o niej 
przede wszystkim walory turystyczne, dostępność komunikacyjna oraz podaż 
usług związanych z zagospodarowaniem obszarów odwiedzanych10. 
 Czynnikiem, który z pewnością umożliwia kreowanie ruchu turystyczne-
go, jest odpowiednia polityka zagospodarowania turystycznego i odpowiednio 
wykształcona infrastruktura turystyczna. 
 Niewątpliwie najatrakcyjniejsze dla turystów są walory środowiska przy-
rodniczego będące przedmiotem zainteresowań turystów. Odgrywają one ważna 
rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji czasu wolnego. Klimat, wody, rzeźba 
terenu, bogactwo naturalne dają turyście pełną satysfakcję z uprawiania tury-
styki. Ważnym przedmiotem zainteresowań turystów ze względu na szeroką 
gamę doznań o charakterze poznawczym, edukacyjnym i socjalizacyjnym są 
również walory historyczno-kulturowe. 
 Przedmiotem zainteresowania i zapotrzebowania na rynku turystycznym 
stała się turystyka sportowa, która występuje z reguły pod dwoma postaciami. 
Pierwsza wyrasta z rekreacji ruchowej o charakterze przestrzennym, przy czym 
cechuje ją istotnie zintensyfikowany wysiłek fizyczny i psychiczny. Zmieniają 
się także, w porównaniu z turystyką rekreacyjną, jej cele nadrzędne. Chodzi tu 
mianowicie o mierzalny wynik (rekord) oraz współzawodnictwo – bezpośrednie 
lub pośrednie z innymi podmiotami. Tego rodzaju turystyka przejawia się  
w trzech wariantach: turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej oraz turysty-
ki ekstremalnej. Przejście od jednej do drugiej jest często nieokreślone, a symp-
tomy wyróżniające omawiane kategorie turystyki sportowej to specjalistyczny 
sprzęt, wysokie kwalifikacje i odpowiednia infrastruktura sportowo- 
-rekreacyjna. 
 Druga postać turystyki sportowej wiąże się z powstaniem sportu wypo-
czynkowego, z działalnością klubów sportowych, z ogromnym znaczeniem 
widowiska sportowego w kulturze masowej, połączonego ze zjawiskiem kibi-
cowania. Czynniki te powodują wędrówki miłośników danego rodzaju sportu 

                                                 
10  S. Bosiacki, Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu, Akademia Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Instytut Turystyki w Warszawie, Miasto 
Poznań. Poznań : Miasto Poznań : Agawa, 2000. 
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oraz określonego zespołu sportowego w kulturowo-geograficznej przestrzeni 
miasta, regionu, kraju bądź świata11. 
 Nowoczesna infrastruktura sportowo-rekreacyjna stanowi – obok turystyki 
sportowej – podstawę rozwoju sportu i rekreacji w mieście. 
 W obszarze polskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej istnieją dwa 
główne trendy. Pierwszy dotyczy rozbudowy i modernizacji podstawowej bazy 
sportowo-rekreacyjnej w terenie, drugi to budowa nowoczesnych obiektów  
o standardach pozwalających przeprowadzać zawody sportowe na światowym 
poziomie. Coraz powszechniejszym celem w inwestycjach sportowych jest 
budowa urządzeń do rekreacji masowej (ścieżki rowerowe, trasy narciarstwa 
biegowego, infrastruktura nad akwenami). 
 Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie 
pełnego sukcesu sportowego i upowszechnienie sportu. W czasach, gdy wzrost 
gospodarczy jest zagadnieniem kluczowym, oddziaływanie sportu na gospodar-
kę także zyskuje na znaczeniu. 
 W związku z tym w myśl aktualnej strategii za niezbędne uznaje się zdefi-
niowanie zjawisk prawno-ekonomicznych sprzyjających rozwojowi sportu  
w warunkach gospodarki rynkowej. Opracowanie i wdrożenie programów sty-
mulujących zwiększenie udziału sportu w gospodarce narodowej przybliży tę 
tematykę oraz wskaże kierunki działań samorządom terytorialnym i działaczom 
sportowym. 
 Miasto Poznań w swoim programie Strategia Rozwoju Miasta Poznania do 
roku 2030 – Sportowy Poznań, stawia sobie za cel przede wszystkim zwiększe-
nie znaczenia miasta jako ośrodka turystyki, sportu i rekreacji oraz wzbogacenie 
oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych (turystów). 
 Poznań zyskał w ostatnich latach stosunkowo silną pozycję, jako miasto 
„stawiające na sport” i kojarzony jest w Polsce jako ośrodek sportu. Niebaga-
telnym wsparciem w dążeniu do organizacji imprez sportowych dla tego miasta 
jest nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna, która przyciąga polskie związki 
sportowe, międzynarodowe federacje oraz inwestorów prywatnych. Pozyskanie 
przez Poznań praw do organizowania międzynarodowych imprez sportowych 
wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
Zaistnienie Poznania obok miast – organizatorów imprez sportowych – takich 

                                                 
11  S.G. Foldesi, Sport tourism: New Circumstances – New Strategies, w: J. Kosiewicz,  

K. Obodyńska, Sport Involvement in Changing Europe, Wyd. UR, Rzeszów 2004. 
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jak: Monachium czy Praga, to również sprawa odpowiedniego określenia sportu 
i rekreacji jako tożsamości Miasta Poznania oraz poznańskich inicjatyw spor-
towych. 
 Kreowanie wizerunku miasta jako nowoczesnej metropolii turystycznej 
kojarzonej ze sportem i rekreacją, wraz z rewitalizacją otaczających obiektów 
sportowo-rekreacyjnych obszarów i równocześnie poprawą jakości środowiska  
i stylu życia mieszkańców, dotyczy miast – organizatorów dużych imprez spor-
towych. Na pewno przed taką szansą rozwoju infrastruktury sportowo- 
-rekreacyjnej oraz zwiększenia swej atrakcyjności turystycznej staje Poznań  
– jako miejsce mistrzowskich rozgrywek EURO 2012.  
 Program Sportowy Poznań powstał, by zapewnić lepsze warunki dla po-
dejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców tego miasta oraz odwie-
dzających. 
 Poznańska baza sportowo-rekreacyjna obejmuje ponad 800 obiektów, 
wśród których znajduje się: 16 pływalni, 10 stadionów, 481 boisk, 187 hal i sal 
sportowych, pięć kręgielni, trzy tory łucznicze, sześć strzelnic, 13 przystani, 
trzy lodowiska, 135 kortów tenisowych, 23 kortów do squasha oraz tory – rega-
towy „Malta”, żużlowy, samochodowy, narciarski, a także hipodrom, jedno 
pole golfowe, trzy ściany wspinaczkowe i dwa skateparki. Część z nich jest 
przygotowana do rozgrywania dużych imprez międzynarodowych (np. tor rega-
towy „Malta”, hipodrom na Woli). Przeciętnie na jedną pływalnię przypada 35 
tys. mieszkańców, na jeden kort tenisowy – 4,4 tys., a na sale i hale sportowe  
– 3 tys. mieszkańców. 
 Kluczowym czynnikiem wpływającym na popularność sportowo- 
-rekreacyjną miasta jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury sportowo- 
-rekreacyjnej oraz propagowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia12. 
 Obraz przedstawiony w dokumencie jest jednoznaczny – sport i rekreacja 
będą zajmowały coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie 
wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi 
człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu wy-
korzystaniu czasu wolnego. 
 Jak każdy proces, również i proces rozwoju infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej podlega działaniu wielu czynników o różnym charakterze, wpły-

                                                 
12  Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, Urząd Miasta Poznania, Poznań 2010. 
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wających na niego z różną siłą i kształtujących go w różny sposób. Podstawo-
wymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi sportu i rekreacji są: 

 postęp cywilizacyjny, 
 urbanizacja, 
 struktura demograficzna, 
 czas wolny. 

 Pomimo obiecującego planu strategii rozwoju infrastruktury sportowo- 
-rekreacyjnej dalszy jej rozwój napotykać może na wiele barier wynikających 
m.in. ze specyficznych cech współczesnego rynku, a mianowicie: dużej liczby 
konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych, znacznego zróżnicowania 
potrzeb i preferencji użytkowników infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy 
generalnie coraz większych wymaganiach jakościowych oraz dużej zmienności 
warunków działania, w tym także w zakresie okresowych wahań popytu. Wśród 
barier należy wymienić: 

 brak czasu wolnego, 
 barierą poznawczą, 
 barierę psychologiczną, 
 barierę kulturową, 
 barierę ekonomiczną, 
 barierę ideologiczną13. 

 Jednoczesne określenie kierunków i dążeń tworzących główny cel zwięk-
szenia atrakcyjności turystycznej miasta Poznań poprzez rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, będzie stanowić coraz mocniejszą pozycję w szeroko 
pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych służące warto-
ściowemu wykorzystaniu czasu wolnego, zachowaniu zdrowia i sprawności 
fizycznej mieszkańców przy równoczesnym wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu 
oferty rekreacyjnej i sportowej dla turystów.  
 
 
  

                                                 
13  M. Kwilecka, Z. Brożek, Bezpośrednie Funkcje Rekreacji, Warszawa 2007. 
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THEORETICAL OPPORTUNITIES TO INCREASE TOURISM 

ATTRACTIVENESS OF CITY OF POZNAN THROUGH DEVELOPMENT  

OF ITS SPORT AND RECREATION LOCAL INFRASTRUCTURE 

 

 

Summary 

 

 Defining the product in the field of tourism is difficult because different tourist 

operators see the subject is a different way. The concept of product in the area of the 

tourism perception defines that the elements of basic demands of tourists depend on 

holiday destination. Different elements of tourists’ experience should be subdued to one 

conception/idea aiming to satisfy all tourists’ needs. It means one subject may offer 

different products targeting different groups of customers/recipients. The area of interest 

and needs of current market is the sport tourism. The City of Poznan in its program: 

“Strategy of Poznan 2030 – Athletic Poznan” aims increasing the importance of the city 

as a centre of tourism, sport and recreation to enrich its recreation and sport offer to 

local residents and tourists. To reach this goal it is necessary to create sport and recrea-

tion infrastructure as well as sport initiative. 

 

Translated by Ewa Kruszyńska 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 700 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 85 2012 
 

BARBARA MASTALSKA-CETERA 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 

WPŁYW ROZWOJU NARCIARSTWA NA ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

Wprowadzenie  

 Rozwój turystyki bardzo często traktowany jest jako szansa rozwojowa 
wielu regionów. Dotyczy to zwłaszcza obszarów o wyjątkowych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowo. Jak podaje Szczepanowski, aby zachować obszary 
najcenniejsze dla przyszłych pokoleń, konieczne jest prowadzenie na tych tere-
nach zrównoważonej gospodarki turystycznej1. Odnosi się to przede wszystkim 
do wyznaczania poziomu wzrostu zarówno rozmiarów ruchu turystycznego, jak 
i poziomu zagospodarowania turystycznego. Takie założenia spełnia większość 
form tzw. turystyki kwalifikowanej2. Wśród cech tego rodzaju turystyki podkre-
śla się jej ekonomiczne korzyści, a także częste negatywne oddziaływanie na 
środowisko przyrodnicze oraz społeczno-kulturowe, jak również samą jakość 
wypoczynku. Do turystyki kwalifikowanej zaliczane są: turystyka piesza, kolar-
ska, narciarska, motorowa (motocyklowa i samochodowa), wodna (kajakowa, 

                                                 
1  A. E. Szczepanowski, Kształtowanie turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodni-

czo cenny, w; Zarządzanie zrównoważoną turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red.  
B. Poskrobko, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczne w Białymstoku, Białystok. 

2  M. Durydiwka, Turystyka kwalifikowana 2005 (turystyka aktywna) jako forma turystyki 
zrównoważonej, w: Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 
2010. 
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żeglarska, motorowodna), podwodna oraz speleologia. Biorąc pod uwagę zasa-
dy ochrony środowiska, należy uznać, że większość z wymienionych powyżej 
form turystyki można uznać za zgodne z założeniami turystyki zrównoważonej. 
Jedną z jej cech jest jak na razie niemasowy charakter3. Wyjątkiem jest turysty-
ka narciarska (głównie narciarstwo zjazdowe), która jest niewątpliwie turystyką 
kwalifikowaną, ale ze względu na coraz większe zainteresowanie powodujące 
jej masowy charakter oraz charakter i rozmiar oddziaływań na otoczenie nie 
należy jej traktować jako formy turystyki zrównoważonej. Jak podaje Mika, 
stopień oddziaływania turystyki zależy od: 

 „wielkości, sezonowości oraz charakteru form ruchu turystycznego; 
 poziomu rozwoju zagospodarowania turystycznego; 
 planowania rozwoju infrastruktury turystycznej; 
 zarządzania i organizacji ruchu turystycznego, świadomości ekologicz-

nej turystów; 
 odporności środowiska przyrodniczego na presję ze strony działalności 

ludzkiej (antropopresji)”4. 
 Narciarstwo zjazdowe charakteryzuje się widocznym ingerowaniem  
w środowisko. Jest to zjawisko znane w wielu rejonach górskich na świecie 
Oddziaływanie tej formy turystyki najczęściej związane jest po pierwsze z pro-
cesem powstawania i rozwoju infrastruktury narciarskiej – w tym przypadku 
zmiany dotyczą zarówno ubytków powierzchni leśnej, jak i rozczłonkowywania 
kompleksów leśnych, po drugie – z samym użytkowaniem terenów narciar-
skich, doprowadzając m.in. do rozwoju procesów erozyjnych w wyniku zdzie-
rania darni, opóźnienia wegetacji, zaburzenia wzrostu drzew, płoszenia zwie-
rząt, chemicznego i biologicznego zanieczyszczenia gleb. Są to ekologiczne 
skutki rozwoju narciarstwa. Niemniej ważnym problemem są przemiany powo-
dowane przez proces dostosowywania przestrzeni do potrzeb ruchu turystycz-
nego. Efektem jest tzw. osadnictwo turystyczne związane z powstawaniem róż-
nych form funkcjonalno-przestrzennych (hotele, pensjonaty, obiekty wypo-
czynkowe, drugie domy)5. Jak podaje Matczak, proces ten prowadzi m.in. do 
wprowadzania na tereny wiejskie zabudowy typowo miejskiej powodującej 

                                                 
3  Tamże. 
4  M. Mika, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, w: Tury-

styka, red. W. Kurek, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 446. 
5  Tamże. 
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zmiany krajobrazowe, wznoszenia budynków o znacznej kubaturze, wprowa-
dzania nowych dominant krajobrazowych6. W rezultacie powstają nieodwracal-
ne zmiany mogące powodować obniżenie walorów przyrodniczo-krajo-
brazowych. Jest to szczególnie ważne na terenach, które ze względu na swe 
unikatowe walory zostały włączone do sieci obszarów chronionych.  

1. Charakterystyka gminy Stronie Śląskie 

 Gmina Stronie Śląskie znajduje się w południowo wschodniej części wo-
jewództwa dolnośląskiego, w powiecie kłodzkim. Obszar gminy zajmuje po-
wierzchnię 14 542 ha. Gmina obejmuje 16 miejscowości, które są ujęte w dzie-
więć sołectw. Głównym ośrodkiem życia społecznego i publicznego jest miasto 
Stronie Śląskie. 
 Niewątpliwą atrakcją gminy jest jej malownicze położenie w otoczeniu 
Gór Złotych, Bialskich, Masywu Śnieżnika i Krowiarek oraz w dolinach rzek 
Białej Lądeckiej, Morawki, Kleśnicy, a także wielu mniejszych potoków.  
W związku z położeniem na obszarze gminy dominuje krajobraz typowo górski, 
z dużymi różnicami wysokości – od 450 m w Stroniu Śląskim do 1425 m n.p.m. 
na Śnieżniku. Prawie 80% powierzchni gminy pokrywają lasy. Ze względu na 
górskie położenie grunty orne stanowią tylko 5% powierzchni gminy. Ukształ-
towanie powierzchni powoduje, że dominującą formą użytkowania rolniczego 
są użytki zielone, które zajmują 14% powierzchni gminy.  
 Pierwsze wzmianki o osadnictwie na ziemi strońskiej pochodzą z XIII 
wieku7. Istniał wtedy szlak handlowy z Lądka przez Strachocin na południe 
wzdłuż doliny Morawki. Jako pierwsze powstawały miejscowości: Strachocin, 
Stronie Śląskie, Goszów. Po wojnach husyckich wzrastała liczba ludności  
i zakładano kolejne osady, których układ zachował się z niewielkimi zmianami 
do XX wieku. W tamtym okresie głównym ośrodkiem osadniczym był Bole-
sławów, który otrzymał prawa miejskie w 1584 roku. W drugiej połowie XIX 
wieku Bolesławów stracił swój status i znaczenie, nastąpił natomiast rozwój 
Stronia, Strachocina i Goszowa, których granice zatarły się tworząc jeden ze-
spół administracyjno-przemysłowo-usługowy o charakterze miasta. W Stroniu 

                                                 
6  Tamże. 
7  Strategia rozwoju gminy, www.stronie.pl, 10.10.2011. 
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zbudowano hutę szkła, co przyczyniło się do jego dalszego rozwoju. W roku 
1967 Stronie Śląskie uzyskało prawa miejskie8. 
 W Stroniu Śląskim na 1 km2 przypada 54 mieszkańców gminy – jest to 
gęstość zaludnienia charakterystyczna dla gmin wiejsko-miejskich. W roku 
2010 gminę zamieszkiwało 7777 osób, w tym 4059 kobiet i 3718 mężczyzn. 
Niekorzystne dla gminy jest saldo migracji – w roku 2010 zameldowało się 74 
osób, natomiast 94 złożyło wymeldowanie. Drugim poważnym problemem 
dotyczącym omawianej gminy jest bezrobocie wpływające na poziom życia 
społecznego oraz chęć pozostania na obszarze gminy. Udział osób bezrobot-
nych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym wyniósł 14,7% i jest to 
więcej niż w powiecie kłodzkim oraz województwie dolnośląskim 9.  
 Wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze Sudetów Wschodnich 
spowodowały utworzenie w 1981 roku Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. 
Położony jest on w granicach administracyjnych gmin: Złoty Stok, Bystrzyca 
Kłodzka, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie. Park został utworzony dla ochrony róż-
nych typów krajobrazu – od nizinnych kotlin śródgórskich do szczytowej strefy 
Śnieżnika. W granicach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się pięć 
rezerwatów przyrody, spośród których cztery leżą na terenie gminy Stronie 
Śląskie i są to: „Jaskinia Niedźwiedzia”, „Nowa Morawa”, „Puszcza Śnieżnej 
Białki”, „Wodospad Wilczki”. Na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 
i w jego otulinie planowane jest ponadto utworzenie kilku nowych rezerwatów, 
w tym m.in. na terenie gminy Stronie Śląskie miałby powstać rezerwat geolo-
giczno-leśny „Góra Krzemień” oraz „Trzy Siostry”.  
 Cenne walory przyrodnicze tego rejonu zostały za takie uznane również  
w skali europejskiej, w związku z czym powołany został Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika”. Administra-
cyjnie leży on na terenie gmin: Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka i Międzyle-
sie, przy czym na terenie gminy Stronie Śląskie granica ostoi pokrywa się  
w dużej mierze z granicą Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.  
 Walory przyrodnicze i krajobrazowe determinują atrakcyjność turystyczną 
regionu. W Masywie Śnieżnika istnieją bardzo dobre warunki do uprawiania 
m.in. turystyki pieszej. W Śnieżnickim Parku Krajobrazowym znajdują się czte-
ry ścieżki dydaktyczne oraz gęsta sieć szlaków turystycznych. Przez obszar 

                                                 
8  Tamże. 
9  Bank danych lokalnych, www.stat.gow.pl, 18.10.2011. 
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parku przebiega około 370 km szlaków. Najważniejsze z nich i najbardziej po-
pularne wśród turystów to: 

 Główny Sudecki im. M. Orłowicza – kolor czerwony, trasa: Wilkanów– 
–Międzygórze–Hala pod Śnieżnikiem–Czarna Góra–Przełęcz Pucha-
czówka–Lądek Zdrój–Złoty Stok;  

 Szlak Zielony – kolor zielony, trasa: Międzygórze–Igliczna–Czarna Gó-
ra–Przełęcz Puchaczówka–Stronie Śl.;  

 Dookoła Ziemi Kłodzkiej – kolor niebieski, trasa: Międzylesie– 
–schronisko pod Śnieżnikiem;  

 Szlak Żółty – kolor żółty, trasa: Bystrzyca Kłodzka –Międzygórze– 
–Trójmorski Wierch10. 

 W nawiązaniu do zapotrzebowania, na terenie parku zostały również wy-
tyczone trasy rowerowe oraz szlaki dla narciarzy biegowych: wokół Młyńska 
oraz rezerwatu Jaskinia Niedźwiedzia. 
 Do głównych atrakcji turystycznych należy Jaskinia Niedźwiedzia oraz 
Stara Kopalnia Uranu w Kletnie. Odkryta w 1966 roku jaskinia po wielu pra-
cach badawczych została otwarta dla ruchu turystycznego w 1983 roku. W roku 
2002 udostępniono dla zwiedzających sztolnię nr 18 w systemie byłej kopalni 
uranu na północnym stoku Żmijowca. 
 Niewątpliwie jednak najprężniej rozwijającą się formą turystyki na terenie 
gminy Stronie Śląskie od połowy lat 90. XX wieku stało się narciarstwo zjaz-
dowe. Jest to związane z powstaniem i rozwojem ośrodków narciarskich  
– przede wszystkim w Siennej, ale również w Kamienicy. 
 Baza noclegowa w Stroniu Śląskim rozwija się dynamicznie i opiera 
głównie na obiektach agroturystycznych i pokojach gościnnych. Na początku 
lat 90. XX wieku działał tylko jeden pensjonat z 56 miejscami noclegowymi.  
W roku 1995 w kwaterach prywatnych znajdowało się 20 miejsc noclego-
wych11. W tym okresie główną atrakcją turystyczną była Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie. Najbardziej znanym obiektem noclegowym nadal pozostaje powstałe 
w 1869 roku Schronisko Pod Śnieżnikiem. Jest ono najstarszym tego typu 
obiektem na ziemiach polskich, posiada 58 miejsc noclegowych. W roku 2007 
w gminie nie było żadnego obiektu spełniającego warunki hotelu, działało jedno 
schronisko młodzieżowe i jeden pensjonat, które posiadały w sumie 94 miejsca 

                                                 
10  www.dzpk.pl, 22.10.2011. 
11  Bank danych lokalnych, www.stat.gov.pl, 18.10.2011. 
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noclegowe12. W roku 2010 na terenie gminy istniało 13 obiektów zbiorowego 
zakwaterowania, z czego tylko cztery na terenie miasta Stronie Śląskie, co po-
twierdza rolę obszaru wiejskiego w kształtowaniu zaplecza turystycznego. Sko-
rzystało z nich 9197 turystów – w tym 118 z zagranicy13. 
 

Tabela 1 

 

Intensywność ruchu turystycznego w 2007 roku 

 
 Wskaźnik 
 

funkcji 
turystycznej 

Baretje’a 

intensywności ruchu 
turystycznego 

gęstości 
rozwoju 

bazy 
 wg 

Schneidera 
wg 

Charvata 
ruchu 

bazy 
noclegowej 

noclegowej 

Gmina Stronie 
Śląskie 

1,2 34,4 95,8 18,9 0,7 28,8 

Stronie Śląskie 
(miasto)  

- 2,4 22,3 63,0 - - 

Stronie Śląskie 
(obszar wiejski) 

5,5 148,7 358,5 18,2 0,7 27,2 

Powiat kłodzki 4,8 141,9 477,1 144,0 4,8 29,9 

Źródło: opracowano na podstawie: Turystyka w województwie dolnośląskim14.  

 
 
 Ze względu na gęstość bazy noclegowej gmina Stronie Śląskie znacznie 
odbiega od wartości dla całego powiatu kłodzkiego, w którym na 100 km2 
przypada 480 miejsc noclegowych (tabela 1). Natomiast na obszarze gminy  
– i to tylko w jej części wiejskiej – w przeliczeniu na 100 km2 było zaledwie 70 
miejsc (tabela 1). Z kolei wskaźnik rozwoju bazy noclegowej wyrażony za po-
mocą liczby osób korzystających z noclegów w obiektach turystycznych  
w przeliczeniu na jedno miejsce noclegowe nie wskazuje na tak duże różnice 
gminy w stosunku do powiatu. Wartości te są zbliżone na jedno miejsce nocle-
gowe przypada odpowiednio 28 oraz 30 korzystających z noclegów. Powyższe 

                                                 
12  Turystyka w województwie dolnośląskim w latach 2004–2007, www.stat.gov.pl, 

19.10.2011. 
13  Dane: Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 
14  Turystyka w województwie…, op.cit..  
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dane wskazują, że rozwój turystyki następuje przede wszystkim na obszarze 
wiejskim gminy.  

2. Polityka przestrzenna  

 Prowadzona na terenie gminy Stronie Śląskie polityka zagospodarowania 
przestrzennego odpowiada wizji rozwoju gminy przyjętej w strategii rozwoju. 
Według zapisów strategii gmina Stronie Śląskie jest gościnną gminą wyposażo-
ną w pełen zakres nowoczesnej infrastruktury technicznej, atrakcyjną jako ośro-
dek o zrównoważonych funkcjach turystycznych, usługowych i produkcyj-
nych15. Strategie powinny – określając cele strategiczne – wyznaczać kierunki 
rozwoju w poszczególnych wyznaczonych strefach problemowych. W przypad-
ku badanej gminy wyodrębnione zostały cztery strefy: gospodarka, turystyka  
i rekreacja, społeczeństwo oraz infrastruktura i ochrona środowiska. W ramach 
każdej strefy zostały sprecyzowane cele nadrzędne, pośrednie oraz odpowiada-
jące im poszczególne zadania strategiczne (rysunek 1).  
 Według założeń strategii teren gminy Stronie Śląskie jest predysponowany 
do rozwoju ekoturystyki (agroturystyki i turystyki wiejskiej) oraz sportów ma-
sowych, np. narciarstwa zjazdowego16. Należy przy tym zauważyć, że zostało 
przewidziane wydzielenie wyraźnych stref lokalizacji proponowanych form 
turystyki. Ekoturystyka powinna rozwijać się we wschodniej części gminy – we 
wsiach Młynowiec, Stary Gieratów, Nowy Gieratów i Bielice. Natomiast za-
chodnia i południowa część gminy powinna być przeznaczona dla osób aktyw-
nie wypoczywających. Należy zwrócić uwagę na wprowadzenie podziału inten-
sywności przekształceń przestrzennych. Intensywny rozwój koncentrowałby się 
wokół dwóch ośrodków narciarskich: stacji „Czarna Góra” w rejonie wsi Sien-
na, Stronie Śląskie Wieś, Kletno oraz stacji „Kamienica” obejmującej swym 
oddziaływaniem wsie: Stara Morawa, Bolesławów, Kamienica i Nowa Morawa. 
 

                                                 
15  Strategia rozwoju gminy, www.stronie.pl, 10.10.2011. 
16  Strategia rozwoju gminy Stronie Śląskie, www.stronie.pl, 10.10.2011. 
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Rys. 1. Hierarchia celów w zakresie rozwoju funkcji sportowo-rekreacyjnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia rozwoju gminy Stronie Śląskie17, 
www.stronie.pl, 10.10.2011. 

 
 
 Zgodnie z założeniami strategii rozwoju gminy, w każdej miejscowości 
gminy Stronie Śląskie został przewidziany znaczny wzrost udziału powierzchni 
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową18. W sumie przewidzia-
no przeznaczenie 749,62 ha na zabudowę mieszkaniową.  
 
  

                                                 
17  Tamże. 
18  Tamże. 

TURYSTYKA i REKREACJA

Cel nadrzędny
Stworzenie i utrwalenie pozycji gminy Stronie Śląskie jako 

czołowego ośrodka turystycznego na Dolnym Śląsku

Zadania strategiczne 
•Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w gminie 
Stronie Śląskie.
•Przygotowanie oferty turystycznej poszczególnych 
miejscowości.
•Zachowanie ładu ekonomicznego, przestrzennego i 
walorów środowiska naturalnego w procesie 
decyzyjnym dotyczącym udostępniania nowych 
terenów pod zainwestowanie turystyczne.
•Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej turystyce.
•Zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Starej 
Morawie.
•Zagospodarowanie góry Śnieżnik.

Zadania strategiczne 
•Promocja gminy w oparciu o miasta partnerskie.
•Stworzenie systemu wszechstronnej promocji 
turystycznej gminy.
•Transgraniczne powiązanie infrastruktury turystycznej.
•Poprawa wizerunku i estetyki w gminie.
•Opracowanie koncepcji rozwojowej (architektoniczno-
planistyczno- ekonomicznej) dla reprezentacyjnej ulicy 
miasta – program rewitalizacji miasta.

Cel pośredni
Wizerunek Stronia Śląskiego jako atrakcyjnego ośrodka

turystycznego

Cel pośredni 
Zrównoważona lokalizacja i funkcjonowanie 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
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Tabela 2 

 

Zmiany przeznaczenia terenów w gminie Stronie Śląskie na koniec roku 2008 

 
Wyszczególnienie Zapis w studium 

(ha) 
Zapis w mpzp 

(ha) 
realizacja zapisu 
w studium (%) 

powierzchnia 
gminy (%) 

Zmiana przeznacze-
nia z rolnego na 
nierolne 

100 730 730 4,9 

Zmiana przeznacze-
nia z leśnego na 
nieleśne 

- 696 - 4,7 

Wskazane do zale-
sienia 

10 29 290 0,2 

Źródło: Bank Danych Regionalnych19. 

 
 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stronie 
Śląskie zakłada, że tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługi 
będą zajmować średnio ponad 5% powierzchni gminy (tabela 3). Zestawienie 
danych statystycznych wskazuje na znaczne przekroczenie wskazań zawartych 
w studium w stosunku do realizacji w planach zagospodarowania przestrzenne-
go (tabela 2). Może to świadczyć o silnej presji inwestycyjnej, która na obsza-
rach rozwojowych jest większa, niż przewidywano. 
 W roku 1996 w rejonie wsi Sienna, na stokach Czarnej Góry rozpoczął 
działalność ośrodek narciarski. Początkowo na Czarnej Górze działało kilka 
wyciągów. Stacja jednak systematycznie się rozwija, modernizowane są stare 
wyciągi, budowane nowe, wzbogacana zostaje cała infrastruktura. Według pa-
rametrów technicznych z 2004 roku ośrodek oferował sześć głównych tras nar-
ciarskich, osiem wyciągów oraz kolej linową o długości 1367 m prowadząca na 
szczyt Czarnej Góry20. Prowadzone liczne inwestycje na terenie ośrodka powo-
dują, że staje się on największym i najlepszym ośrodkiem narciarskim w całych 
Sudetach. Rozbudowano kilka punktów gastronomicznych i ośrodków zakwate-
rowania.  
 
  

                                                 
19  www.stat.gov.pl, 12.10.2011. 
20  Strategia rozwoju gminy Stronie Śląskie, www.stronie.pl, 10.10.2011. 
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Tabela 3 

 

Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

 
Obręb MU UT Pow. ogólna 

(ha) pow. (ha) % pow. (ha) % 

Bielice 16,19 4,01 33,51 8,30 403,8 

Bolesławów 20,70 16,54 20,35 16,26 125,1 

Goszów 135,36 26,76   505,9 

Janowa Góra 12,14 6,20 17,15 8,76 195,7 

Kamienica 63,57 16,23 6,65 1,70 391,7 

Kletno 38,72 14,33 2,48 0,92 270,2 

Młynowiec 37,02 36,98   100,1 

Nowy Gierałtów 40,30 5,18 10,60 1,36 778,1 

Nowa Morawa 19,38 4,65   417,1 

Rogóżka 20,31 9,24   219,7 

Sienna 10,57 3,46 2,29 0,08 304,8 

Strachocin 47,68 6,12 5,68 0,73 779,7 

Stary Gierałtów 122,48 8,75 20,20 1,44 1400,1 

Stara Morawa 61,67 11,40 52,03 9,62 540,7 

Stronie Wieś 102,38 11,01 10,29 1,11 929,7 

Lasy (Kletno 
Górne) 

6,30 0,09 11,22 0,16 7006,8 

Gmina Stronie 746,52 5,20 190,16 1,32 14369,2 

Źródło:  opracowanie na podstawie mapy ewidencyjnej – Starostwo Powiatowe  
w Kłodzku21. 

 
 
 Obecnie teren ośrodka zajmuje powierzchnię około 50 ha, oferując 10 km 
tras zjazdowych. Ważną inwestycją jest zakończona w 2009 roku budowa 
zbiornika wodnego o pojemności 12 000 m3. Zbiornik jest podstawowym ele-
mentem systemu sztucznego naśnieżania stoków. W ostatnich latach ośrodek  
w Siennej przygotował także trasy zjazdowe dla rowerzystów górskich, dzięki 
czemu działalności stacji nie ogranicza się tylko do sezonu zimowego. Licznie 
rozgrywane różne zawody przyciągają wielu turystów. Ponadto kolej czynna 

                                                 
21  Dane z Urzędu Gminy Stronie Śląskie, opracowane K. Matuszak, 2010; Gospodarka 

przestrzenna na obszarach ekologicznie chronionych na przykładzie gminy Stronie Śląskie, ma-
szynopis pracy magisterskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2010. 
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jest przez cały rok, co sprawia, że ruch turystyczny w tym rejonie jest możliwy 
również w okresie letnim. 
 W obrębie Sienna zmiany przestrzenne niewątpliwie związane są z ośrod-
kiem sportów zimowych „Czarna Góra”. Obecnie w Siennej obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stronie Śląskie z roku 
1998 oraz plany uchwalone dla pojedynczych działek22. W najbliższym czasie 
gmina ma przystąpić do sporządzenia nowego kompleksowego planu dla Sien-
nej. Według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego z 1998 roku pod 
zabudowę zostało przeznaczonych około 13 ha (tabela 3). Tereny wyciągów  
i nartostrad zajmują 25 ha, w okresie wegetacyjnym ich dopuszczalnym prze-
znaczeniem są użytki zielone. Tereny tras narciarskich znajdują się na działkach 
należących do gminy. Rozwój ośrodka narciarskiego sprzyja ożywieniu gospo-
darki przestrzennej nie tylko w Siennej, ale również w sąsiednich obrębach, 
m.in. w Stroniu Śląskim Wsi, gdzie pod zabudowę przeznaczono 102 ha oraz  
w pobliskiej Janowej Górze i Kletnie. 
 Zainwestowanie terenu okolic Siennej staje się coraz bardziej intensywne, 
związane przede wszystkim z rozwojem turystyki zimowej. Należy podkreślić, 
że przed powstaniem stacji narciarskiej „Czarna Góra”, Sienna była wsią prawie 
niezamieszkałą. 
 Wg danych z 2003 roku w obrębie Sienna i Stronie Śląskie Wieś znajdo-
wały się 104 miejsca noclegowe oferowane w ośmiu obiektach udostępniają-
cych pokoje gościnne i świadczących usługi agroturystyczne23. Ogromne zainte-
resowanie turystów ośrodkiem „Czarna Góra” wzmaga procesy inwestycyjne  
w tym rejonie. Przykładem jest rozpoczęta w 2011 roku inwestycja „Aparta-
menty Czarna Góra” (rys. 2 i 3), w wyniku której w bezpośrednim sąsiedztwie 
stacji narciarskiej ma być wybudowanych 13 budynków, w których znajdzie się 
479 mieszkań. W IV kwartale 2012 roku ma być zakończony pierwszy etap 
inwestycji i oddane do dyspozycji cztery budynki. Realizowana inwestycja jest 
przykładem z jednej strony zaspokajania rosnącego popytu na usługi sportowo- 
-rekreacyjne, z drugiej – ogromnych przemian przestrzennych, jakie zachodzą 
w tym rejonie.  
 

                                                 
22  www.stronie.pl, 20.10.2011. 
23  Strategia rozwoju gminy Stronie…, op.cit. 
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Rys. 2.  Stacja narciarska „Czarna Góra” z widocznym rozpoczętym pierwszym etapem 
inwestycji, stan z września 2011 roku. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 3. Fragment bilbordu reklamującego inwestycję „Apartamenty Czarna Góra” 

Źródło: opracowanie własne. 
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Uwagi końcowe 

 Gmina Stronie Śląskie przez ostatnie dwadzieścia lat przekształciła się  
z jednostki z dominującą funkcją przemysłową, jaką warunkowała huta szkła,  
w rejon o wiodącej funkcji rekreacyjnej. Dzieje się to zgodnie z założeniami 
przyjętymi w strategii rozwoju gminy, według której głównym produktem tury-
stycznym jest narciarstwo zjazdowe, rozwijające się przede wszystkim w rejo-
nie wsi Siennej oraz Kamienicy.  
 Niestety ciągły popyt na tego typu formy rekreacji powoduje konieczność 
jednoczesnego rozwijania osadnictwa turystycznego, co bardzo często powodu-
je nieodwracalne skutki przestrzenne. Jest to szczególnie niepożądane na tere-
nach cennych przyrodniczo i krajobrazowo, jakim jest również rejon stacji nar-
ciarskiej „Czarna Góra”, znajdujący się w granicach Śnieżnickiego Parku Kra-
jobrazowego.  
 Z jednej strony prowadzona na terenie gminy Stronie Śląskie gospodarka 
przestrzenna dąży do zaspokojenia popytu turystycznego, z drugiej jednak może 
spowodować trwałe obniżenie wartości przyrodniczo-krajobrazowych, przyczy-
niając się tym samym do obniżenia jakości samego wypoczynku. 
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INFLUENCE OF SKI SPORT DEVELOPMENT ON SPATIAL MANAGEMENT 

ON AREA OF STRONIE ŚLĄSKIE MUNICIPALITY 

 

 

Summary 

 

 Stronie Śląskie municipality is located in Śnieżnik Landscape Park. On protected 

areas the tourism should be developed in accordance with rules of balanced model. 

Since 1996 the ski center “Czarna Góra” has been operating in Sienna village. Ski tour-

ism has become the main form of tourism in the analyzed municipality. The constant 

interest of tourists is influencing the development of the ski center. In parallel the in-

crease of accommodation facilities is noted. The result of the spatial policy is the signif-

icant development of the tourist settlement. The increasing investment processes cause 

permanent changes in landscape. Sienna Village could be an example of area where the 

demand for sport and recreation services will permanently reduce the natural and land-

scape values. 

 

Translated by Adam Cetera 
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DZIEDZICTWO KULTUROWE TURYSTYCZNEJ PRZESTRZENI 
NADRZECZNEJ JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA RUCH 

TURYSTYCZNY 

Wprowadzenie 

 Woda jest związkiem chemicznym niezbędnym do życia organizmów ro-
ślinnych i zwierzęcych. Należy ona do grupy związków najbardziej rozpo-
wszechnionych na Ziemi, pełniących bardzo istotne funkcje, gdyż wchodzi  
w skład organizmów, umożliwia przemianę materii, jest składnikiem pożywie-
nia, pełni funkcje środowiska życia 1. Z punktu widzenia człowieka i jego po-
trzeb można dodać jeszcze kilka innych przykładów funkcji wody, np.: 

 stanowi niezbędny element w procesach produkcyjnych; 
 jest podstawą do tworzenia szlaków komunikacyjnych; 
 jest składnikiem walorów turystycznych, dostarczając nie tylko wrażeń 

estetycznych, krajoznawczych i wypoczynkowych, ale może być pod-
stawą produktu turystycznego. 

                                                 
1  Zob. A. Mierzwiński, 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Bello-

na, Warszawa 1991, s. 270; E. Pyłka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska. Przewodnik, 
Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2004, s. 115. 
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 Szczególne znaczenie w życiu człowieka mają rzeki, gdyż to wzdłuż nich 
powstawały pierwsze osady ludzkie, dając początek starożytnym cywilizacjom 
(Mezopotamia nad Tygrysem i Eufratem czy Egipt nad Nilem). Rzeki zatem są 
elementem współtworzącym specyficzne formy przestrzeni, gospodarki i kultu-
ry. 
 Badania nad funkcją i rolą rzek należą do interdyscyplinarnych, co wynika 
z konieczności czerpania wiedzy na ten temat z geografii, historii, socjologii 
czy też etnografii. Punktem wyjścia najczęściej są szeroko rozumiane zagadnie-
nia związane z geografią kompleksową, za pomocą której najlepiej można wy-
jaśnić zjawiska zachodzące na styku środowiska przyrodniczego i antropoge-
nicznego. 
 Celem niniejszego opracowania jest określenie roli przestrzeni nadrzecznej 
w przestrzeni turystycznej, a także próba określenia wpływu dziedzictwa kultu-
rowego na popyt turystyczny. 

1. Rodzaje przestrzeni i ich związek z popytem turystycznym 

 Przestrzeń pojmowana i definiowana jest w różny sposób przez liczne 
dyscypliny naukowe. Przyjmując więc interdyscyplinarność w pojmowaniu 
przestrzeni, należy mieć na uwadze nie tylko zagadnienia z zakresu geografii 
(traktowanej holistycznie), ale również innych dziedzin, np.: filozofii, socjolo-
gii, ekonomii czy też etnografii.  
 Najogólniej ujmując, przestrzeń to trójwymiarowa, jednorodna, nieskoń-
czona i nieograniczona rozciągłość, w której zachodzą wszelkie możliwe zjawi-
ska fizyczne2.  
 W socjologii prace nad odbiorem przestrzeni, jak również jej symboliczną 
wartością doprowadziły do ukonstytuowania dyscypliny zwanej socjologią 
przestrzeni, której głównym obszarem zainteresowań jest przestrzeń społeczna 
(publiczna, półpubliczna, półprywatna czy też prywatna)3. W tym kontekście 
ważne też jest pojęcie obszaru kulturowego, rozumianego przez A. Wallisa jako 
                                                 

2  B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Rozprawy  
i Studia t. (DCXIX) 545, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 17. 

3  M.S. Szczepański, Socjologia przestrzeni i przestrzeń kulturowa rzeki, w: Karta Kultu-
rowa Rzeki, red. G. Bożek, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Katowice 1993, 
s. 25–29. 
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określoną funkcjonalnie przestrzeń, przekształcaną na poziomie wartości mate-
rialnych, estetycznych oraz symbolicznych4. Z tym z kolei związane jest pojęcie 
społecznego wytwarzania przestrzeni odnoszącego się przede wszystkim do 
procesów zmian przestrzeni fizycznej w kulturową i antropogeniczną5. 
 Na potrzeby analiz geograficznych natomiast pojęcie przestrzeni zostało 
zawężone i skonkretyzowane. Nie obejmuje ono już przestrzeni „abstrakcyjnej”, 
lecz rzeczywistą i trójwymiarową, w której zawarte są różnorakie formy dzia-
łalności człowieka (społecznej i ekonomicznej) wraz z ich uwarunkowaniami6. 
Jedną z ważniejszych wydaje się być przestrzeń geograficzna postrzegana jako 
powierzchnia ziemi, a więc przestrzeń obejmująca środowisko geograficzne. 
Podlegając zmianom w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, zawiera w sobie co-
raz to większą różnorodność elementów, spełniających nowe funkcje społeczne, 
gospodarcze i kulturowe. Z. Zioło w ramach przestrzeni geograficznej wyod-
rębnia trzy kategorie: przestrzeń fizyczno-geograficzną, przestrzeń społeczno-
gospodarczą oraz przestrzeń kulturową7.  
 Należy również wziąć pod uwagę pojęcie przestrzeni turystycznej będącej 
częścią przestrzeni geograficznej, w której występuje ruch turystyczny, nieza-
leżnie od jego wielkości i charakteru. Zasadniczo wyróżnia się cztery główne 
grupy elementów mających wpływ na charakter przestrzeni turystycznej: dzie-
dzictwo przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, infrastrukturę oraz człowieka 
(zarówno jako podmiot turystyczny, sam turysta oraz ludność miejscowa danej 
przestrzeni turystycznej)8.  
 Problematyka przestrzeni turystycznej analizowana jest w licznych kon-
cepcjach badawczych dotyczących między innymi takich zagadnień, jak: model 

                                                 
4  A. Wallis, Informacja i gwar. O miejskim centrum, PIW, Warszawa 1979, s. 17. 
5  M.S. Szczepański…, op.cit., s. 36. 
6  K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Szkoła Główna Handlowa, 

Warszawa 1994, s. 15. 
7  Z. Zioło, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, w: Geo-

grafia. Człowiek. Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków 1997, s. 126–127. 

8  B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Roz-
prawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2009, s. 74–77. 
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cyklu ewolucji obszaru turystycznego według R.W. Butlera, koncepcja percep-
cji przestrzeni czy też koncepcja samej przestrzeni turystycznej9. 
 S. Liszewski wydzielił pięć typów przestrzeni turystycznej, do których 
zaliczył: przestrzeń eksploracji turystycznej (odkrywania, poszukiwania oraz 
badania nieznanych terenów), przestrzeń penetracji turystycznej (tworzona 
przez turystów), przestrzeń asymilacji turystycznej (przestrzeń nawiązywania 
przez turystę bliższych kontaktów z ludnością miejscową), przestrzeń koloniza-
cji turystycznej (przestrzeń trwałego zajmowania i zagospodarowania tury-
stycznego obszaru) oraz przestrzeń urbanizacji turystycznej (stałego osadnictwa 
na obszarach wykreowanych przez turystykę)10. 
 Przestrzeń turystyczną można także podzielić w nieco innym ujęciu na: 
przestrzeń turystyczną obszaru (ujęcie obiektywne – zbiór miejsc i procesów  
w nich zachodzących) oraz przestrzeń turystyczną człowieka, którą można po-
dzielić na przestrzeń użytkowaną indywidualnie (obiektywną, dająca się opisać 
empirycznie) i przestrzeń postrzeganą indywidualnie (subiektywna, będąca 
indywidualnym wyobrażeniem na podstawie doświadczeń)11.  
 Istotną kwestią stają się zatem różne poziomy pojmowania przestrzeni 
turystycznej (realny, percepcyjno-mentalny, wirtualny, duchowy), pomiędzy 
którymi zachodzą różnego rodzaju zależności bezpośrednie i pośrednie12. 
 W rozważania te wpisuje się koncepcja przestrzeni nadrzecznej (regionu 
nadrzecznego), której swoistym szkieletem (osią główną) jest rzeka, wokół 
której wykształcił się obszar o wyraźnych cechach odróżniających go od tere-
nów sąsiednich. Nie jest to oczywiście podejście nowatorskie, gdyż od dawna  
w naukach geograficznych pojawia się pojęcie „struktur potamologicznych”  
w kontekście szeroko rozumianych zagadnień dotyczących historii osadnictwa, 
gospodarczych czy też organizacji przestrzeni13.  

                                                 
9  Zob. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30 

–49; A. Kowalczyk, Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 37–54. 

10  S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2, s. 95. 
11  B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota…, op.cit., s. 80–81. 
12  Zob. B. Włodarczyk: Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary, cechy, „Turyzm” 2007, 

nr 17/1-2, s. 151–153. 
13  W. Drobek, Przestrzeń kulturowa rzeki, w: Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, t. 5, red. 

J. Kułtuniak, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996, s. 226. 
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 Rozwój cywilizacyjny spowodował, że pojawiły się obszary, na których 
rzeka była podstawą planowego zagospodarowania i użytkowania terenów do 
niej przylegających. Kreowała więc przestrzeń nadrzeczną, czego dowodem 
współcześnie są – obok elementów kultury duchowej – liczne obiekty kultury 
materialnej w postaci obiektów inżynierskich (mosty, śluzy, jazy, przepusty), 
gospodarczych (młyny, folusze) czy wręcz elementów założeń przestrzennych 
(układy urbanistyczne, obronne itp.). Wpisuje się to w większość koncepcji 
zakładających dominującą rolę działalności człowieka w kształtowaniu prze-
strzeni tożsamej dla danego regionu. 
 Podsumowując powyższe wywody, można pokusić się o zdefiniowanie 
pojęcia turystycznej przestrzeni nadrzecznej, którą będzie fragment przestrzeni 
turystycznej geograficznie zdeterminowany obecnością i funkcją rzeki w prze-
strzeni. Pamiętać przy tym należy, że rzeka w tym ujęciu jest nie tylko walorem 
przyrodniczym, ale również istotnym czynnikiem istnienia walorów kulturo-
wych, a także powstałych specyficznych form zagospodarowania (np. budowle 
hydrotechniczne). Obszarowo – z geograficznego punktu widzenia – można tę 
przestrzeń nadrzeczną sprowadzić do przestrzeni doliny rzecznej lub w nieco 
innym kontekście do powiatów lub gmin, przez które ta rzeka przepływa albo 
jednostek administracyjnych znajdujących się całkowicie lub częściowo w ob-
rębie doliny rzecznej. 
 Dla pełniejszego wprowadzenia należy także zdefiniować pojęcie dzie-
dzictwa kulturowego. Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego  
i naturalnego, która odbyła się 16 listopada 1972 roku w Paryżu (ratyfikowana 
przez Polskę w 1976 roku) dziedzictwo kulturalne definiuje jako: 

 zabytki – dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, 
elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty  
i zgrupowania tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość 
z punktu widzenia historii, sztuki i nauki; 

 zespoły – budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swą 
architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem, mają wyjątkową 
powszechną wartość z punktu widzenie historii, sztuki lub nauki; 

 miejsca zabytkowe – dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka  
i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne mają-
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ce wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, 
archeologicznego, etnologicznego lub antropogenicznego14. 

 Obecnie dziedzictwo kulturalne w UNESCO dzieli się umownie na dzie-
dzictwo materialne (zabytki nieruchome) oraz dziedzictwo niematerialne (np. 
tradycje)15. Pojęcie dziedzictwo kulturalne jest określane również jako dziedzic-
two kulturowe, a terminy te używane są zamiennie. Dziedzictwo kulturowe, 
które niewątpliwie stanowi element walorów turystycznych, mieści się w sferze 
zainteresowań turysty, generując ruch turystyczny.  
 Ruch turystyczny obok wydatków turystycznych stanowi miernik tzw. 
efektywnego popytu turystycznego (przynoszącego realne dochody). Popyt 
turystyczny najczęściej definiowany jest jako suma pewnych dóbr turystycz-
nych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy określonym (a także 
akceptowanym, w możliwościach zasięgu) poziomie cen16. Dziedzictwo kultu-
rowe przestrzeni turystycznej (w tym przestrzeni nadrzecznej) determinowane 
jest geograficznie. Czynniki geograficzne wymieniane są obok czynników: 
ekonomicznych, demograficznych, prawno-politycznych, społecznych, psycho-
logicznych i innych – jako czynniki wpływające na popyt turystyczny17. Można 
zatem pokusić się o stwierdzenie, że dziedzictwo kulturowe obszaru (w tym 
przestrzeni nadrzecznej) jest czynnikiem wpływającym na ruch turystyczny,  
a więc również na popyt turystyczny. 

2.  Dziedzictwo kulturowe i ruch turystyczny w turystycznej przestrzeni 

nadrzecznej doliny Odry 

 Odra jest drugą co do długości rzeką Polski mierząca 854 km, z czego 742 
km znajduje się na obszarze Polski. Źródła rzeki znajdą się w Górach Oderskich 
w Czechach. Początkowo rzeka ma charakter górski, następnie przechodząc 

                                                 
14  Konwencja w sprawie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego; Dz.U.76.32.190. 

www.unesco.pl/fileadmin/user_unpload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowego_dziedzictwa.pd
f - dnia 5.XI.2011. 

15  www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/, 05.11.2001. 
16  Zob. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

s. 23. 
17  Zob. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, 

Warszawa 1996, s. 38–49. 
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przez charakter wyżynny, zmienia się w rzekę typowo nizinną, uchodząc do 
Zalewu Szczecińskiego. Odra jest żeglowna od ujścia Opawy (761 km), jest 
uregulowana na całej długości, skanalizowana między Kędzierzynem-Koźlem  
a Brzegiem Dolnym. Stanowi ona najlepszą w Polsce śródlądową drogę wod-
ną18. 
 Dziedzictwo kulturowe turystycznej przestrzeni nadrzecznej doliny Odry 
zdeterminowane jest w dużym stopniu walorami przyrodniczymi. 
 Analizy atrakcyjności środowiska przyrodniczego dla turystyki i rekreacji 
doliny Odry dla gmin i powiatów znajdujących się w obrębie doliny rzecznej 
dokonał zespół naukowy pod kierownictwem S. Liszewskiego w latach 2001 
–2003. Wnioski płynące z najważniejszych aspektów przeprowadzonych badań 
można przedstawić następująco: 

1. Różnorodność krajobrazowa scharakteryzowana na podstawie wskaźni-
ka rozdrobnienia Ł.J. Iwaszutiny i W.A. Nikołajewa (1969), wskazuje 
na istnienie następujących klas: 20 gmin (21,28%) – bardzo zróżnico-
wane krajobrazowo; 49 gmin (55,96%) – zróżnicowane krajobrazowo; 
15 gmin (15,96%) – średnio zróżnicowane krajobrazowo; 6 gmin 
(6,38%) – mało zróżnicowane krajobrazowo; 4 gminy (4,25%) bardzo 
mało zróżnicowane krajobrazowo.  

2. Ocena środowiska przyrodniczego na potrzeby turystyczne uwzględnia-
jąca tradycyjne elementy (ukształtowanie powierzchni terenu, wody 
powierzchniowe i zbiorowiska roślinne) pozwoliła na dokonanie klasy-
fikacji gmin pod kątem atrakcyjności dla turystyki masowej: gminy wy-
jątkowo atrakcyjne – 0 %; 2,02% gminy bardzo atrakcyjne; 14,15% 
gminy atrakcyjne; 26,26% gminy średnio atrakcyjne; 25,25% gminy 
mało atrakcyjne oraz 32,32% gminy nieatrakcyjne.  

3. W dolinie Odry występują również formy ochrony przyrody, które nie-
wątpliwie wpływają na uatrakcyjnienie oferty turystycznej, a wśród 
nich można wyróżnić: jeden park narodowy, 38 rezerwatów przyrody, 
13 parków krajobrazowych, 823 pomniki przyrody, trzy zespoły przy-
rodniczo-krajobrazowe oraz 129 użytków ekologicznych.  

                                                 
18  Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1998, s. 518–521. 
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4. Biorąc pod uwagę wszystkie walory przyrodnicze, można wydzielić re-
giony turystyczne doliny Odry o zróżnicowanej wartości zasobów przy-
rodniczych (rysunek 1)19. 

 

 
 

Rys.1. Wartości zasobów przyrodniczych w dolinie Odry 

Źródło: Możliwości i kierunki…, op. cit., s. 96. 

                                                 
19  Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Red. S. Liszewski, Katedra 

Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 
2003, s. 64–100. 
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 Używając pojęcia dziedzictwo kulturowe rzeki, należy dostrzegać całe 
środowisko człowieka (naturalne oraz antropogeniczne), którego głównym ele-
mentem są wszelkie działania związane z rzeką. 
 Z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej najcenniejsze są oczywiście 
obiekty odpowiednio „wyeksponowane” w otaczającym je krajobrazie, stano-
wiąc wraz z nim swoistą przestrzeń kulturową. Wiele z tych obiektów na oma-
wianym obszarze jest uznanym świadectwem nie tylko nadodrzańskiego, ale 
również europejskiego dziedzictwa kulturowego. Istnieje jednak duża grupa 
obiektów, które ze względu na stan techniczny czy też oddalenie od szlaków 
turystycznych, nie są znane szerszemu odbiorcy. Specyficzna sytuacja dotyczy 
także w przypadku obiektów hydrotechnicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że  
w okresie powojennym powoli „odwracano się” od rzeki (coraz mniej przewo-
żonych ładunków oraz coraz mniejsze wykorzystywanie turystyczne śródlądo-
wych dróg wodnych), obiekty te nieużytkowane, bez odpowiedniej opieki tech-
nicznej popadały w ruinę, stając się nieatrakcyjnymi czy wręcz niebezpieczny-
mi dla turystyki i rekreacji. 
 Rosnące od połowy lat 90. XX wieku znaczenie turystyczne obiektów 
kultury przemysłowej, jak również postępująca rewitalizacja przestrzeni spo-
łecznej obszarów nadrzecznych spowodowała, że elementy infrastruktury zwią-
zanej z wszelkimi formami wykorzystania rzek stają się na powrót atrakcyjne.  
 Na przestrzeni wieków ziemie nadodrzańskie były miejscem przenikania 
się wielu wpływów politycznych, narodowych, a co najważniejsze – kulturo-
wych, tworząc niezmiernie zróżnicowane walory kulturowe. To niezwykle bo-
gate dziedzictwo terenów doliny Odry jako obszaru kulturowego pogranicza 
powoduje, że są one niejako unikatowe w skali europejskiej. 
 Na potwierdzenie tego przytoczyć można liczbę nieruchomych dóbr kultu-
ry, wpisanych w rejestr Ośrodka Dokumentacji Zabytków, których w powiatach 
nadodrzańskich jest 70790 obiektów, a wśród nich 5624 obiektów znalazło się 
w rejestrze zabytków nieruchomych, gdzie zostały one podzielone na obiekty 
reprezentujące następujące kategorie: 58 założeń przestrzennych, 3437 obiek-
tów grypy architektura i budownictwo, 627 parków i cmentarzy, 141 obiektów 
budownictwa przemysłowego,1361 stanowisk archeologicznych20.  
  

                                                 
20  Tamże, s. 101. 
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Tabela 1 

 

Walory kulturowe i ruch turystyczny w Dolinie Odry 

 

Powiaty nadodrzańskie 

Korzystający z noclegów  
w 2008 roku Obiekty uznane przez wła-

dze lokalne Doliny Odry 
jako walory turystyczne ogółem 

w tym turyści 
zagraniczni 

Województwo śląskie 
wodzisławski 8467 1589 125 
raciborski  22755 4187 446 

Województwo opolskie 
kędzierzyńsko-kozielski 18098 2885 107 
krapkowicki 13927 3398 49 
opolski 24674 1948 97 
brzeski 7260 826 68 

Województwo dolnośląskie 
oławski 6448 1168 40 
wrocławski 24366 2359 85 
trzebnicki 18172 786 55 
średzki 7520 452 82 
wołowski 9731 339 41 
legnicki 14596 4416 46 
lubiński 24635 2126 37 
górowski 460 - 24 
głogowski 23217 3394 38 

Województwo lubuskie 
nowosolski 20928 1378 94 
zielonogórski 33623 6082 68 
krośnieński 20316 3243 68 
słubicki 97654 50582 34 

Województwo zachodniopomorskie 
myśliborski 22242 2886 91 
gryfiński 28671 2220 147 
Razem 447760 96264 1884 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Możliwości i kierunki…, op. cit., s. 101, 
102; www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_09p09_04.pdf; www.stat. 
gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_09p09_05.pdf; www.stat.gov.pl/cps/rde/ 
xbcr/wroc/ ASSETS_ 09p_09_04.pdf; www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ zgw/ 
ASSETS_IX_4_9.pdf; Turystyka w województwie zachodniopomorskim w la-
tach 2007–2009. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Szczecin, 2010. 

 
 
 W dolinie Odry, w obrębie której znalazło się 21 powiatów z pięciu woje-
wództw, znajduje się 1884 obiektów uznanych przez władze lokalne doliny jako 
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walor turystyczny (pominięto w tym zestawieniu wielkie miasta na prawach 
powiatu – Wrocław, Opole, Zielona Góra i Szczecin, gdyż znajdujące się na 
tym terenie liczne walory antropogeniczne czynią je nieporównywalnymi  
z resztą). Liczba obiektów uznanych za walor turystyczny wzdłuż doliny Odry 
jest zróżnicowana – od 24 w powiecie górowskim po 446 w powiecie racibor-
skim. Obiekty te z całą pewnością cechują się różnym stopniem atrakcyjności,  
o czym mogą w pośredni sposób świadczyć dane dotyczące liczby turystów 
korzystających z noclegów. Na podstawie tylko takich danych trudno jest jed-
noznacznie wskazać na rolę dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ruchu tury-
stycznego. W grupie 447760 turystów korzystających na tym obszarze z nocle-
gów znajduje się turyści, którzy skorzystali z oferty tegoż dziedzictwa nad rze-
ką, gdyż to ono wpłynęło na charakter odwiedzanego miejsca (tabela 1).  
 Traktując dolinę Odry jako jeden wyodrębniony terytorialnie obszar, moż-
na jednoznacznie stwierdzić, że zarówno pod względem przyrodniczym, jak  
i kulturowym jest on bardzo zróżnicowany, a także atrakcyjny. Obszar ten  
z jednej strony niewątpliwie daje możliwości bardzo szerokiego turystycznego 
wykorzystania, a z drugiej – podstawę do realizacji potrzeb i spełniania moty-
wów podróży współczesnego turysty. W związku ze specyfiką samej rzeki 
(szczególnie jej żeglownością) można wykorzystać ją zarówno jako szlak trans-
portowy oraz źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych i krajoznawczych. 

Uwagi końcowe 

 Obszar doliny Odry jest atrakcyjny, a największe miasta nad tą rzeką mają 
swoje miejsce na mapie turystycznej Polski i stanowią sferę zainteresowań tury-
sty, jednak potencjał samej rzeki nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, pomi-
mo tak wielu atutów i istnienia Odrzańskiego Szlaku Wodnego.  
 Przykład inicjatyw turystycznych w dolinie Odry stanowią: Związek Miast 
i Gmin Nadodrzańskich (2001 r.), Partnerstwo Doliny Środkowej Odry (2002 
r.) czy Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Przestrzenne Muzeum Odry oraz 
Otwarte Muzeum Techniki we Wrocławiu. Cele kierunkowe zapisane w rządo-
wym Programie dla Odry – 2006 – aktualizacja obejmują: aktywizację tury-
styczną obszarów chronionych i atrakcyjnych krajobrazowo w otoczeniu Odry; 
konsolidację działań podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyczny oto-
czenia Odry; projekty inwestycyjne na rzecz budowy infrastruktury turystycznej 
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w oparciu o potencjał Odry; promocję Odry i jej otoczenia jako obszaru atrak-
cyjnego turystycznie21. Przedsięwzięcia te realizują Koncepcję turystycznego  
i rekreacyjnego zagospodarowania Odry, która jest zgodna ze strategiami roz-
woju turystyki czy ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Re-
gionów na lata 2007–2013. Głównym zaś jej celem jest przywrócenie funkcji 
żeglugowej i turystyczno-rekreacyjnej Odry22, która niewątpliwie wzbogaciłaby 
ofertę turystyczną Polski i dałaby możliwość realizacji całej gamy potrzeb tury-
stycznych. 
 Przestrzeń nadrzeczna ze względu na zróżnicowane walory stanowi bardzo 
istotny element przestrzeni turystycznej. Przy odpowiednim zagospodarowaniu 
turystycznym można ją traktować jako produkt turystyczny typu obszar, gdyż 
jest zdeterminowanym geograficznie rodzajem produktu, który składa się ze 
zbioru elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację  
w przestrzeni (w tym przypadku w dolinie rzecznej), charakteryzującym się 
określonymi walorami turystycznymi23. 
 
 

CULTURAL HERITAGE OF RIVERSIDE TOURIST SPACE  

IN SELECTED EXAMPLES OF THE ODRA VALLEY 

 

 

Summary 

 

 The main objectives the authors set in the paper were to determine the role of 

riverside space in tourist space, and also to present selected examples of the cultural 

heritage of the riverside space of the Odra Valley. 

 In reference to the those objectives, the authors specified the notions of space (in 

various aspects), tourist space, riverside space, and cultural heritage. An attempt was 

                                                 
21  Program dla Odry – 2006 – aktualizacja. Projekt, Wrocław 2009, s. 107-106 

www.programodra.pl/aktualizacjaPdO2006/PdO_2006_AKTUALIZACJA_wrzesień_2011.pdf, 
10.11. 2011.  

22  Zob. E. Marszałek, Koncepcja turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry, 
Zeszyty Naukowe nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2007, s. 179–187. 

23  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk:,Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, za-
rządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 76–77. 
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made to define the notion of riverside tourist space. The cultural heritage of the Odra 

Valley was also emphasised. The article ends with conclusions regarding the role of 

riverside space in tourist space. This part also mentions actions regarding tourism de-

velopment in the area under discussion. 

 

Translated by Robert Górniak 
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ANALIZA WPŁYWU POLITYKI I PLANOWANIA ROZWOJU  
NA KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU TURYSTYCZNEGO  

Wprowadzenie  

 Polityka i planowanie rozwoju to jeden z kluczowych czynników wpływa-
jących na konkurencyjność regionu turystycznego. Odpowiada ona za zmiany 
przestrzeni zarówno w postaci zagospodarowania turystycznego, jak i tworzenia 
warunków dla działalności przedsiębiorstw turystycznych. Polityka i planowa-
nie rozwoju jest szczególnie ważna na obszarach przyrodniczo cennych. Ma to 
związek ze wzrostem wyjazdów turystycznych i niskim poziomem przygoto-
wania infrastruktury turystycznej tych obszarów do przyjęcia ruchu turystycz-
nego. Obszary te cechuje też zazwyczaj niski poziom rozwoju gospodarczego, 
co w konsekwencji przedkłada się na niskie budżety gmin, niski poziom aktyw-
ności inwestycyjnej i niedostosowanie infrastruktury zagospodarowania tury-
stycznego do potrzeb wzrastającego ruchu turystycznego. W konsekwencji 
wzrastających potrzeb wszystkich sfer społeczno-gospodarczych samorządy nie 
realizują długofalowej polityki rozwoju, a niwelują bieżące braki. Z kolei tego 
typu postępowanie w obszarze polityki i planowania turystycznego może pro-
wadzić do obniżenia jakości przyrody. W celu ochrony obszarów o niskim po-
ziomie zagospodarowania turystycznego i wysokiej jakości przyrody podjęto 
próbę określenia pozytywnych i negatywnych stron polityki i planowania roz-
woju turystyki na przykładzie obszaru metropolitarnego Białegostoku. Do ana-
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lizy wykorzystano model konkurencyjności regionu turystycznego Croucha  
i Ritchiego. Wyniki badań umożliwią korektę niedociągnięć polityki i planowa-
nia rozwoju w konsekwencji zachować wysoką jakość systemów przyrodni-
czych i realizować politykę zmierzającą do osiągania pozycji konkurencyjnej. 

1.  Konkurencyjność regionu turystycznego a polityka i planowanie rozwo-

ju turystyki 

 Konkurencyjność regionu turystycznego w szerokim rozumieniu to zdol-
ność regionu do uzyskiwania lub utrzymywania przewagi na rynku turystycz-
nym w określonym czasie1. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga tego, 
by polityka i planowanie turystyczne było elastyczne i umożliwiało szybkie 
reagowanie na zmiany i zagrożenia wywołane konkurencją. Z praktycznego 
punktu widzenia w celu budowania konkurencyjności, polityka regionu tury-
stycznego powinna sprzyjać tworzeniu wartości dodanej przez podmioty działa-
jące w regionie. Oznacza to postępujący rozwój funkcji turystycznej i wzrost 
pozycji sektora turystycznego w regionie2.  
 Badania prowadzone w obszarze konkurencyjności dowodzą, że przodo-
wanie regionu turystycznego zależy zarówno od czynników wewnętrznych (za-
leżnych od organizacji działających w regionie), jak i zewnętrznych – niezależ-
nych3. Do czynników wewnętrznych zależnych zalicza się działania z zakresu: 

 ochrony środowiska;  
 dominującego udziału sektora turystycznego w regionie;  
 wzmocnienia kanałów dystrybucji; 
 kreowania przedsiębiorczości4.  

 Wśród czynników niezależnych, które decydują o konkurowaniu na rynku 
światowym należy zaliczyć:  

                                                 
1  A.M. Hauteserre, Lessons in managed destination competitiveness: the case of Foxwoods 

Casino Resort, “Tourism Management” 2000, nr 21, s. 23–32. 
2  S.S. Hassan, Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable 

Tourism Industry, “Journal of Travel Research” 2000, nr 38(3), s. 239–245. 
3  L. Dwyer, P. Forsyth, P. Rao, The Price Competitiveness of Travel and Tourism: A Com-

parison of 19 Destinations, “Tourism Management” 2000, nr 21 (1), s. 9–22. 
4  A. Poon, Tourism, Technology, and Competitive Strategy. CAB International, Walling-

ford, 1993, s. 24. 
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 różnice cenowe w połączeniu z wahaniami kursów walut; 
 poziom wydajności różnych komponentów usług branży turystycznej; 
 czynniki jakościowe wpływające na atrakcyjność regionu; 
 bezpieczeństwo.  

 Ponadto w przypadku regionów, które już osiągnęły wysoką pozycję na 
rynku turystycznym, najwyższą siłę oddziaływania na pozycję konkurencyjno-
ści obszaru recepcji turystycznej mają trzy elementy:  

 zdolność regionu do rozwoju infrastruktury turystycznej i jej różnorod-
ne wykorzystanie;  

 zdolność lokalnej branży turystycznej i władz do współpracy w dążeniu 
do utrzymania przewagi konkurencyjnej i kreatywność systemów za-
rządzania;  

 posiadanie wizji rozwoju przyszłości turystyki5.  
 Analiza powyższych czynników wskazuje, że istotne znaczenie ma polity-
ka turystyczna i planowanie rozwoju. Jest ona uznawana za siłę, która oddziału-
je na potencjał konkurencyjności poprzez filtrowanie innych grup czynników  
w sposób dodatni lub ujemny6.  
 Sama polityka turystyczna definiowana jest jako działalność polegająca na 
określaniu celów ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych 
związanych z rozwojem turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych 
efektów wynikających z istnienia popytu i podaży, dążeniu do zaspokojenia 
potrzeb społecznych w zakresie uprawiania turystyki i precyzowaniu środków 
do tego niezbędnych7. Głównym zdaniem polityki turystycznej jest kształtowa-
nie optymalnych rozmiarów i struktury ruchu turystycznego z zastosowaniem 
praw ekonomicznych w sferze gospodarki turystycznej, koordynacji rozwoju 
turystyki z uwzględnieniem jej funkcji i różnorodności związków z innymi sfe-
rami funkcjonowania kraju8. Z kolei planowanie rozwoju odnosi się do procesu 

                                                 
5  S. Wilde, C. Cox, Linking Destination Competitiveness and Destination Development: 

Findings from a Mature Australian Tourism Destination, Conference Paper presented at the 
Travel and Tourism Research Association (TTRA) European Chapter Conference – Competition 
in Tourism: Business and Destination Perspectives, Helsinki (Finland) 2008, s. 467–478. 

6  L. Dwyer, C. Kim, Destination Competitiveness: determinants and indicators, “Current 
Issues in Tourism” 2003, nr 6 (5), s. 376. 

7  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-
szawa 1998, s. 170. 

8  A. Panasiuk, Strategia rozwoju turystyki jako element polityki turystycznej instrument za-
rządzania regionem, w: Strategie rozwoju turystyki regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 139. 
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konstruowania celów, czyli przyszłych pożądanych stanów rzeczy, obiektyw-
nych warunków, które ujawniają się w czasie zmierzenia tych celów oraz środ-
ków (czynników), których uruchomienie lub odpowiednie ukształtowanie po-
zwoli w owych warunkach osiągać założone cele9. Można zatem powiedzieć, że 
system polityki i planowania rozwoju turystycznego na każdym szczeblu roz-
woju regionu odgrywa jedną z najważniejszych funkcji w kreowaniu warunków 
konkurencyjności.  
 Politykę i planowanie rozwoju turystycznego w Polsce na szczeblu regio-
nalnym i lokalnym, zakres i jej kierunki rozwojowe regulują ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym. Na szczeblu regionu zadania z zakresu polityki i planowania 
rozwoju turystycznego reguluje ustawa o samorządzie wojewódzkim10, na 
szczeblu lokalnym – ustawa o samorządzie powiatowym11 i ustawa o samorzą-
dzie gminnym12. Nadane mocą ustawy samorządom uprawnienia pozwalają 
prowadzić politykę turystyczną oraz planowanie jej rozwoju. Aktywność  
w obszarze turystyki na szczeblu powiatu obejmuje w szczególności13:  

 opracowanie i realizację strategii rozwoju turystyki;  
 poprawę dostępności komunikacyjnej rejonów recepcji turystycznej; 
 zagospodarowanie terenu w obiekty sportowo-rekreacyjne i turystycz-

ne;  
 prowadzenie instytucji kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku dzia-

łających na terenie powiatu;  
 ochronę i wzbogacanie walorów turystycznych; 
 promocję turystyczną14. 

 Do zadań samorządów w zakresie kształtowania polityki turystycznej na-
leżą następujące działania15: 

                                                 
9  D. Szostak, Strategie rozwoju, w: Strategie rozwoju turystyki regionie, red. B. Meyer,  

D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 25, za: L. Balcerowicz, Państwo 
w przebudowie, Znak, Kraków 1999, s. 9. 

10  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, 
poz. 576). 

11  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592). 

12  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95). 
13  H. Kiryluk, Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycz-

nej, w: Ekonomiczno-organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, red. M. Jalinik, Poli-
technika Białostocka, Białystok 2003. 

14  Tamże, s. 57. 
15  Tamże, s. 57–58. 
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 opracowanie i realizacja długookresowych strategii lub programów 
rozwojowych; 

 opracowanie kierunków i zasad zagospodarowania turystycznego gmi-
ny; 

 realizacja infrastrukturalnych inwestycji podnoszących atrakcyjność tu-
rystyczną gminy; 

 tworzenie organizacyjnych podstaw i koordynacji rozwoju turystyki  
w gminie; 

 wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego  
i kulturowego; 

 realizacja przedsięwzięć aktywizujących proces inwestycji w turystyce; 
 poprawa współpracy z podmiotami gospodarki turystycznej i innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego; 
 pozyskiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł na realiza-

cję działań w zakresie rozwoju turystyki. 
 Duże znaczenie samorządu gminnego w rozwoju turystyki wynika z faktu, 
że w bezpośredni sposób zarządza on zasobami i walorami turystycznymi,  
w tym obszarów chronionych. Dużą rolę odgrywa również realizacja działań  
z zakresu infrastruktury społecznej i technicznej, które tworzą wspólne ramy dla 
rozwoju usług turystycznych16. Ponadto samorząd posiada szerokie uprawnienia 
w kreowaniu lokalnych struktur, tworzeniu spółek publiczno-prywatnych, 
wprowadzaniu lokalnych uregulowań oraz zlecaniu określonych zadań ze-
wnętrznym podmiotom17. Z kolei struktury samorządu powiatowego i woje-
wódzkiego realizują działania wyższego szczebla w dziedzinie turystyki i pro-
mocji turystycznej – dotyczy to szczególnie działań o ponadgminnym czy po-
nadpowiatowym zasięgu.  

2. Organizacja badań 

 Obszar metropolitarny Białegostoku to region o niskim poziomie rozwoju 
gospodarczego i jednocześnie wysokim poziomie zróżnicowania walorów przy-

                                                 
16  H. Kiryluk, Rola samorządu…, op.cit., s. 59. 
17 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 96. 
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rodniczych i kulturowych18. W bliskim sąsiedztwie Białegostoku występują 
cenne ekosystemy przyrodnicze, które tworzą cztery jednostki przyrodnicze, 
takie jak: Puszcza Knyszyńska z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyń-
skiej, Dolina Narwi z Narwiańskim Parkiem Narodowym, Dolina Biebrzy  
z Biebrzańskim Parkiem Narodowym oraz Puszcza Białowieska. Badania  
z zakresu zagospodarowania turystycznego wskazują na niski poziom zagospo-
darowania infrastrukturą turystyczną19 i jednocześnie wysoki poziom we-
wnętrznej dostępności penetracji turystycznej (liczba sieć szlaków turystycz-
nych) oraz powiązania komunikacyjne z miastem głównym – Białymstokiem20. 
Badania wykazały też wzrastający ruch turystyczny, zarówno wypoczynku so-
botnio-niedzielnego mieszkańców Białegostoku21, jak i mieszkańców metropo-
lii sąsiadujących województw22. Wszystkie te czynniki wskazują, że obszar 
metropolitarny Białegostoku może pełnić funkcje turystyczne, a ze względu na 
cenność przyrodniczą i różnorodność kulturowo-etniczną konkurować na rynku 
turystycznym. Istotnym czynnikiem osiągania pozycji konkurencyjnej jest ja-
kość prowadzonej polityki i planowania turystycznego, co stanowiło cel niniej-
szych badań.  
 W badaniach z zakresu osiągania pozycji konkurencyjnej wykorzystano 
model Croucha i Ritchiego, w którym autorzy przyjmują, że prawidłowo reali-
zowana polityka turystyczna i planowanie rozwoju powinny być: 

 zdefiniowane w zakresie wizji rozwoju turystyki w regionie; 
 prowadzone poprzez pozycjonowanie turystyki;  
 aktualne w zakresie celów rozwojowych;  
 zgodne ze strategią rozwoju turystyki regionu;  

                                                 
18  E. Panfiluk, Przydatność przestrzeni województwa podlaskiego na potrzeby turystyki,  

w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Biały-
stok 2009, s. 378. 

19  Tamże. 
20 R. Ziółkowski, Charakterystyka aktywności turystycznej na obszarach o dominujących 

walorach przyrodniczych, Czasopismo Naukowe Acta Scientiarum Polonorum, „Oeconomia” 
2010, nr 9 (4), s. 658–659.  

21 E. Panfiluk, Zrównoważony rozwój przestrzennych systemów turystycznych na potrzeby 
obszaru metropolitarnego Białegostoku, Zeszyty Ekonomia i Zarządzanie, Politechnika Biało-
stocka, materiał oddany do druku. 

22  M. Jalinik, A. Bogucka, Rozwój ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej  
w świetle badań gospodarka turystyczna regionie, w: Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, 
red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław 2011,  
s. 712–724. 
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 precyzyjnie dostosowane do zidentyfikowanego obszaru recepcji tury-
stycznej;  

 prowadzone we współpracy z innymi interesariuszami;  
 powinien być monitorowany i oceniany stan ich rozwoju; 
 kontrolowane23.  

 Wykorzystując powyższe cechy przyjęto hipotezę, że polityka turystyczna 
i planowanie rozwoju turystyki może wpływać na pozycję konkurencyjną re-
gionu turystycznego. Celem badań było określenie mocnych stron systemu pla-
nowania i polityki turystycznej o pozytywnym oddziaływaniu na kreowanie 
konkurencyjności regionu oraz słabych stron utrudniających osiąganie pozycji 
konkurencyjnej na rynku turystycznym. Analizie poddano system planowania, 
na jakim opiera się polityka turystyczna, w tym: 

 precyzyjność dostosowania systemu planowania do zidentyfikowanego 
obszaru recepcji turystycznej; 

 aktualność celów przyjętych programów rozwojowych w wyodrębnio-
nych obszarach rozwoju turystyki; 

 zgodność programów rozwojowych ze strategią rozwoju turystyki re-
gionu. 

 Analizę polityki turystycznej przeprowadzono w zakresie określenia sku-
teczności realizacji zadań rozwojowych w wyodrębnionych obszarach rozwoju 
turystyki, spójności wizji rozwoju turystyki w regionie oraz pozycjonowania 
turystyki.  
 Badania prowadzone były w ramach badań statutowych Katedry Turystyki 
i Rekreacji Politechniki Białostockiej. Badania o charakterze jakościowym  
z zakresu wpływu polityki i planowania turystycznego na konkurencyjność 
regionu przeprowadzono w miesiącach od lipca do października 2011 roku me-
todą pogłębionego wywiadu bezpośredniego. Badania przeprowadzono wśród 
dziesięciu podmiotów administracji terenowej szczebla wojewódzkiego, powia-
towego i gminnego, ponadto badaniu poddano podmioty administracji pań-
stwowej zarządzające obszarami chronionymi występującymi w obrębie obsza-
ru badawczego. Łącznie przeprowadzono jeden wywiad z władzami samorządu 
wojewódzkiego, trzy wywiady z władzami samorządu powiatowego, w tym 
powiatu stołecznego, trzy wywiady z władzami samorządu gminnego oraz trzy 

                                                 
23  G.I. Crouch i J.R.B. Ritchie, I. Crouch, The competitive Destination: A Sustainability 

Perspective, “Tourism Management” 2000, nr 21(1), s. 5. 
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wywiady z administracją państwową zajmującą się zarządzaniem obszarów 
chronionych i leśnych. Dobór respondentów był celowy, wybrany dla obsza-
rów, które są przedmiotem penetracji turystycznej. 

3.  Analiza wpływu polityki i planowania rozwoju na rozwój turystyki w ob-

szarze metropolitarnym Białegostoku – wyniki badań 

 Przestrzeń turystyczna badanego obszaru znajduje się pod zarządem zróż-
nicowanych struktur organizacyjno-prawnych i decyzyjnych. Ze względu na 
struktury organizacyjno-prawne na badanym obszarze występuje własność pry-
watna, własność skarbu państwa pod zarządem Ministerstwa Środowiska, Ge-
neralnego Dyrektora Lasów Państwowych w odniesieniu do Puszczy Knyszyń-
skiej i Departamentu Ochrony Środowiska Wydziału Parków Narodowych  
w odniesieniu do obszarów parków narodowych i krajobrazowych oraz gminna 
własność samorządowa. Ze względu na złożoność procesów decyzyjnych wy-
stępują samorządowe struktury zależności pionowej (województwo, powiat, 
gmina) oraz struktury administracji państwowej. Ze względu na cele rozwojowe 
na omawianym obszarze występują struktury realizujące cele stricte ochrony 
systemów przyrodniczych oraz struktury realizujące cele rozwoju społeczno-
gospodarczego. To powoduje, że na badanym obszarze nakłada się realizacja 
polityki województwa podlaskiego oraz polityki powiatu białostockiego i sto-
łecznego miasta Białystok oraz powiatu sokólskiego i monieckiego. Ponadto 
obejmuje cele polityki Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Narwiań-
skiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Lasów 
Państwowych.  
 Na podstawie badań należy stwierdzić, że spośród dziesięciu badanych 
podmiotów plany i programy turystyczne są uchwalone i realizowane przez 
30% podmiotów na poziomie województwa oraz na poziomie dwóch gmin: 
Supraśl i Czarna Białostocka. Badane gminy w swoich wywiadach wskazują, że 
ich programy rozwoju turystyki są zgodne z planami rozwoju turystyki w regio-
nie. Spośród badanych podmiotów 30% realizuje cele turystyczne w oparciu  
o ogólne dokumenty strategiczne rozwoju społeczno-gospodarczego (powiat 
moniecki, powiat białostocki i miasto Białystok), nie wspominając o ich kom-
patybilności z programem rozwoju turystyki na poziomie regionu. Wśród bada-
nych 30% realizuje zadania z zakresu turystyki w oparciu o plany ochrony 
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(Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Narwiański Park Narodowy Lasy 
Państwowe) oraz plan urządzenia lasu (Nadleśnictwo Krynki). Są to plany opar-
te na ustawie o ochronie przyrody i nie muszą uwzględniać regionalnych celów 
rozwojowych, jednak z badań wynika, że zadania rozwoju turystyki w tych 
dokumentach są spójne z lokalnymi programami rozwoju turystyki, w szcze-
gólności na obszarze Puszczy Knyszyńskiej. Spośród badanych 10% nie posia-
da dokumentów, w których zapisane by były cele rozwoju turystyki.  
 Cele rozwoju turystyki województwa podlaskiego zapisane są w Progra-
mie rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podla-
skiego w latach 2010–2015. Program zakłada, że turystyka do 2015 roku będzie 
jedną z wiodących dziedzin gospodarki – sprawnie zarządzana, z rozwiniętą 
infrastrukturą turystyczną zgodną ze standardami Unii Europejskiej. Na terenie 
województwa stworzony zostanie sprawny system informacji i promocji tury-
stycznej. Rozwój turystyki będzie następował w oparciu o ukształtowaną markę 
i atrakcyjne produkty turystyczne zbudowane na bazie unikatowych walorów 
przyrodniczych i kulturowo-etnicznych. Rozwinięty zostanie sprawny system 
rekreacji ukierunkowany na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek24.  
 Ze względu na zasięg przestrzenny badanego obszaru na terenie Puszczy 
Knyszyńskiej i przylegających do niej gmin programy turystyczne są spójne  
z programem regionalnym, Planem Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy 
Knyszyńskiej i Planem Urządzenia lasu Nadleśnictwa Krynki na lata 2008–
2017.  
 W programach założono, że lokalna polityka turystyczna będzie wspierała 
rozwój turystyki pobytowej poprzez tworzenie zintegrowanej oferty turystycz-
nej, w tym rozbudowę infrastruktury turystycznej, wzmocnienie przepływu 
informacji wewnętrznej oraz promocję. Cele polityki realizowanej przez pod-
mioty administracji państwowej obejmują także cele rozwoju ruchu turystycz-
nego i budowy infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem chłonności eko-
systemów przyrodniczych.  
 Na pozostałym badanym obszarze rozwój turystyki opiera się na dokumen-
tach ogólnych. Badani nie wspominają o spójności swoich programów z pro-
gramem regionalnym. 

                                                 
24  Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego 

w latach 2010 –2015, część druga strategiczna, Białystok 2009, s. 7. 
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 W dalszej procedurze badawczej dokonano oceny aktualności celów pro-
gramów rozwoju turystyki ze względu na interes społeczno-ekonomiczny re-
gionu oraz skuteczność realizacji zadań wynikających z przyjętej lokalnej poli-
tyki turystycznej – w szczególności wpływu na rozwój ruchu turystycznego, 
turystyczną działalność gospodarczą, aktywność rekreacyjną społeczeństwa, 
aktywność kulturalno-rozrywkową społeczeństwa, ochronę oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. 
 Biorąc pod uwagę aktualność celów rozwojowych realizowanej polityki  
i jej wpływ na rozwój ruchu turystycznego w regionie, jedynie 20% ankietowa-
nych twierdzi, że zadania polityki turystycznej są aktualne, zaś 10% zauważa 
potrzebę aktualizowania ich na bieżąco. Jednak przeważająca większość nie 
udziela w tym aspekcie jednoznacznej odpowiedzi (70%), nikt z badanych nie 
mówi jednak o nieaktualności zadań.  
 Niecała połowa badanych (40%) uznała, że cele polityki w obszarze 
wspierania rozwoju działalności gospodarki sektora turystycznego są aktualne. 
Niemniej jednak aż 60% respondentów nie daje jednoznacznej odpowiedzi, 
przy czym można wnioskować, że nie zajmują oni konkretnego stanowiska  
w tej sprawie. Żaden z ankietowanych nie zauważa, że zachodzi potrzeba aktu-
alizowania celów na bieżąco oraz, że cele są nieaktualne.  
 Jeszcze niższe wyniki uzyskano w obszarze badania aktualności celów 
polityki turystycznej i jej wpływu na kreowanie aktywności rekreacyjnej, gdyż 
tylko 30% opiniodawców uważa, że cele te są aktualne. Z wypowiedzi pozosta-
łych 70% respondentów nie wynika jednoznaczna ocena. Taką samą ocenę uzy-
skano w obszarze aktualności celów polityki turystycznej i jej wpływu na ak-
tywność kulturalno-rozrywkową społeczeństwa i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego. 
 Na podstawie badań można stwierdzić, że tylko 10% respondentów uważa 
realizację zadań wynikających z lokalnej polityki turystycznej za skuteczną  
i pozytywnie wpływającą na wzrost ruchu turystycznego, zaś 30% twierdzi, że 
jest to skuteczność niepełna. Ponad połowa badanych (60%) nie udzieliła na ten 
temat odpowiedzi. Dodatkowo warto wspomnieć, że brakuje opinii mówiących 
o nieskuteczności realizacji celów.   
 W przypadku wpływu realizacji zadań wynikających z lokalnej polityki 
turystycznej na działalność gospodarczą 60% ankietowanych uważa, że wystę-
puje niepełna skuteczność. Żaden z ankietowanych nie uważa, że realizowane 
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zadania są skutecznie, natomiast 30% badanych twierdzi, że realizacja jest nie-
skuteczna.  
 Blisko połowa ankietowanych (od 40% do 50%) uznaje, że skuteczność 
realizacji zadań polityki lokalnej w obszarze aktywności rekreacyjnej społe-
czeństwa, kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego jest niepełna, a 10% 
badanych uważa ją za nieskuteczną. Odpowiedzi w tej kwestii nie udzieliło 
40%–50% respondentów, w zależności od obszaru.  
 Powyższa analiza wyników badań pozwala ocenić wpływ polityki prowa-
dzonej w obszarze metropolitarnym Białegostoku na podnoszenie konkurencyj-
ności regionu w trzech kategoriach, tj.: zgodności ze strategią rozwoju turystyki 
regionu, w zakresie aktualności celów rozwojowych i skuteczności ich realiza-
cji oraz dostosowania do zidentyfikowanego obszaru recepcji turystycznej. Tyl-
ko 30% badanych posiada programy dostosowane do zidentyfikowanego obsza-
ru recepcji turystycznej. Trzydzieści procent badanych wskazuje też, że ich 
programy rozwoju turystyki są zgodne z programowaniem regionalnym, a ich 
cele są aktualne. Realizowane zadania programowe cechuje niska skuteczność, 
jeśli chodzi o rozwój ruchu turystycznego, turystyczną działalność gospodarczą, 
aktywność rekreacyjną społeczeństwa, aktywność kulturalno-rozrywkową spo-
łeczeństwa, ochronę oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
 W celu określenia zgodności realizowanej turystycznej polityki lokalnej  
z polityką turystyczną regionu oceniono wizję rozwoju turystyki i jej pozycjo-
nowanie. Wyniki badań wskazują, że w większości (80%) decydenci traktują 
turystykę jako uzupełniającą dziedzinę rozwoju regionu, natomiast 20% – jako 
marginalną gałąź tamtejszej gospodarki. Połowa badanych (50%) dostrzega 
potencjał rozwoju tej dziedziny gospodarki, która może stać się jedną z przodu-
jących w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Dwadzieścia procent ba-
danych wskazuje wzrastającą pozycję turystyki, ale jednoznacznie jej nie precy-
zuje, pozostałe 30% wskazuje na uzupełniającą pozycję turystyki w rozwoju 
gospodarczym. Ponieważ regionalny program rozwoju turystyki zakłada, że 
turystyka do 2015 roku będzie jedną z wiodących dziedzin gospodarki woje-
wództwa to należy stwierdzić, że lokalna polityka turystyczna jest tylko w 50% 
zgodna ze strategią rozwoju turystyki regionu Ze względu na skalę oddziaływa-
nia większość badanych pozycjonuje turystykę na poziomie lokalnym (50%), 
20% badanych – na poziomie krajowym, zaś 30% – na poziomie międzynaro-
dowym. Ponieważ badany obszar zgodnie z polityką regionalną znajduje się  
w strefie oddziaływania turystyki międzynarodowej, to należy stwierdzić, że 
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pozycjonowanie turystyki na poziomie międzynarodowym tylko przez 30% 
badanych znacznie osłabia rozwój turystyki. 
 Jeśli chodzi o miejsce administracji terenowej w prawno-
administracyjnym regulowaniu rynku turystycznego, 50% respondentów nie 
posiada wiedzy na ten temat, a 20% badanych uznaje to miejsce za niezadowa-
lające. Także 20% procent ankietowanych twierdzi, że miejsce administracji 
terenowej powinno spełniać podstawowe minimum i tylko 10% respondentów 
uważa, że administracja terenowa znajduje się na odpowiednim miejscu. 

Uwagi końcowe 

 Szczegółowe badania stanu polityki i planowania rozwoju turystyki  
w obszarze metropolitarnym Białegostoku pozwoliły na sprecyzowanie nastę-
pujących wniosków końcowych.  

1. Decydenci nie posiadają jednolitej wizji rozwoju turystyki w regionie. 
Nie są również jednomyśli w zakresie przyszłości jej rozwoju i skali jej 
oddziaływania. To oznacza, że kreując zadania rozwoju turystyki, sami 
nie są do końca przekononi o jej miejscu w rozwoju gospodarczym  
i pozycji w przyszłości. Taka świadomość decydentów politycznych 
stanowi wyraźny hamulec spowalniający konkurowanie na rynku tury-
stycznym.  

2. Analiza aktualności zadań programów rozwojowych pozwala na 
stwierdzenie, że cele programów rozwoju turystyki są aktualne tylko  
w niewielkim procencie. Wartym podkreślenia są wykluczające się od-
powiedzi opiniodawców. Z jednej strony nikt z nich nie mówi o ko-
nieczności dostosowywania zadań na bieżąco, z drugiej zaś – niewielki 
procent osób stwierdza, że są one aktualne. Wnioskuje się, że ankieto-
wani udzielali odpowiedzi wymijających, co świadczy o niskim pozio-
mie wiedzy opiniodawców. 

3. Skuteczność realizacji zadań lokalnej polityki turystycznej dotyczących 
różnych sfer regulacji jest niepełna. Bardzo niski procent ankietowa-
nych uważa, że realizacja celów polityki turystycznej jest skuteczna. 
Wartym uwypuklenia jest fakt, że zarówno w przypadku aktualności, 
jak i skuteczności zadań polityki turystycznej znaczny procent bada-
nych nie zna lub nie udziela odpowiedzi na poszczególne pytania.  
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 Powyższe wnioski końcowe wskazują na występowanie kilku istotnych 
problemów w badanych kategoriach polityki i planowania turystycznego. 
Przede wszystkim decydenci sektora politycznego w większości nie posiadają 
dostatecznej wiedzy w zakresie realizowanej polityki i planowania we wspiera-
niu rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizowana polityka jest w większości 
nieaktualna i w zdecydowanej większości ich zdaniem nieskuteczna, nie po-
prawia pozycji gospodarczej sektora turystycznego jak i nie wspiera rozwoju 
rekreacyjnego i kulturowego społeczności lokalnej. W konsekwencji tak pro-
wadzonej polityki region poddawany jest postępującej niekontrolowanej presji. 
Nie prowadzi ani do kontrolowanego rozwoju, ani do wzrostu pozycji konku-
rencyjnej regionu. Zatem polityka i planowanie rozwoju turystyki w badanym 
obszarze nie pobudzają procesów konkurencyjności, lecz je spowalniają i osła-
biają. 
 Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, iż rozwój turystyki w regionach 
turystycznych o znaczeniu regionalnym (tzw. „wschodzących”), której rozwój 
opiera się o kapitał przyrodniczo cenny jest spowalniany i osłabiany przez nie-
aktualną i nieskuteczną politykę i planowanie turystyczne.  
 Istotnym elementem poprawy istniejącej sytuacji jest pełna współpraca 
sektora zarządzającego polityką turystyczną w regionie z sektorem naukowym. 
Do zadań sektora naukowego w tym obszarze powinno należeć nie tyle wska-
zywanie błędów, ile raczej wskazywanie mechanizmów prowadzących do roz-
woju i wzmocnienia pozycji turystyki na rynku turystycznym.  
 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF POLITICS AND PLANNING 

DEVELOPMENT ON THE COMPETITIVENESS OF A TOURIST REGION 

 

 

Summary 

 

 Politics and planning development is one of the key factors influencing the com-

petitiveness of a tourist region. It is responsible for changing the space both in the proc-

ess of the tourist development and in creating conditions for the activity of tourist enter-

prises. Politics and planning development is particularly vital in the environmentally 

important regions. It is connected with the increase in the number of tourist visits to the 

area and with the low level of tourist infrastructure. As a result, wrong politics and 
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planning might be harmful to the environment. In order to prevent damage to the envi-

ronmental value of such regions, an attempt has been made to define negative and posi-

tive aspects of politics and planning development on the example of the metropolitan 

Bialystok city. Crouch and Ritchie’s conceptual model of tourism destination competi-

tiveness has been used to analyse the issue. The findings of this research will make it 

possible to correct the shortcomings of the politics and planning development and, con-

sequently, to preserve the high quality of the environment and carry out the policy of 

competitiveness.  

 

 Translated by Robert Sosnowski 
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WYRÓŻNIKI TOŻSAMOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
W OPINII TURYSTÓW 

Wprowadzenie  

 Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów przyczyniających się 
do wzrostu gospodarczego krajów czy też regionów. Wpływa ona na wzrost 
dochodów społeczeństwa, wzrost zatrudnienia, a także oddziałuje na inne sekto-
ry gospodarki powiązane bezpośrednio i pośrednio z branżą turystyczną. Ponad-
to, co jest rzadko podkreślane w literaturze, turystyka generuje większe zainte-
resowanie inwestorów danym miastem/regionem, a także przyczynia się do 
napływu nowych mieszkańców1.  
 Turystyka stanowi więc siłę napędową rozwoju regionalnego i lokalnego. 
Sukces w rozwoju turystyki na danym obszarze tworzy także szereg korzyści 
dla władz terytorialnych. W związku z tym każde miejsce stanowiące destyna-
cję turystyczną powinno troszczyć się o to, jak zachęcać turystów do kolejnych 
wizyt i jak zadbać o to, by turyści odwiedzający dane miejsce rekomendowali je 
innym potencjalnym odwiedzającym. W literaturze przedmiotu funkcjonuje 

                                                 
1  Ph. Kotler, Ch. Asplund I Rein., D.H. Haider, Marketing Places Europe. How to attract 

investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Eu-
rope, Prentice Hall London, 1999, s. 202.  
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zgodne przekonanie co do tego, że na zachowania ludzi na rynku turystycznym, 
obejmujące wybór miejsca wypoczynku, a w konsekwencji jego ocenę co do 
przyszłych decyzji związanych ze spędzaniem wakacji, wpływa wizerunek 
określonego miejsca2. Wizerunek rozumiany jako mentalna struktura, która 
integruje elementy, wrażenia i wartości, jakie posiadamy w stosunku do okre-
ślonego miejsca, która bazuje na wiedzy, jaką mamy na temat określonego 
miejsca, a także na percepcji mającej bardziej emocjonalną i afektywną naturę3. 
 Pożądany wizerunek danego obszaru w percepcji turystów może stać się 
celem strategii rozwoju danego regionu/miasta. W dzisiejszych czasach region 
można bowiem traktować jako aktywnego uczestnika rynku, którego rozwój 
oraz wysoka efektywność działań jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców oraz potencjalnych użytkowników zewnętrznych (np. turystów). 
Działania związane z kształtowaniem pożądanego wizerunku danego miejsca 
muszą się charakteryzować spójnością i konsekwencją, a także być ściśle po-
wiązane z jego tożsamością.  
 W powyższym kontekście celem niniejszego artykułu jest identyfikacja 
głównych rysów tożsamości województwa podlaskiego w opinii odwiedzają-
cych je turystów. Celem dodatkowym jest także ustalenie, czy obecny sposób 
percepcji województwa podlaskiego w świadomości turystów jest zgodny  
z założeniami Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego na lata 
2010–2014.  

1. Specyfika tożsamości w odniesieniu do regionu  

 W ujęciu marketingowym tożsamość miejsca nie jest jedynie czymś, co 
miasto zyskuje niejako w postaci „renty”, nie jest tylko zespołem cech wyróż-
niających daną miejscowość/region. Tożsamość jest też swoistym zadaniem  
i może podlegać kształtowaniu, które zależy przede wszystkim od celów marke-
tingowych i strategicznych rozwoju danego obszaru4.  
                                                 

2  Ch.Ching-Fu, T. Dung Chun, How destination image and evaluative factors affect behav-
ioral intentions? “Tourism Management” 2007, nr 28, s. 1115–1122.  

3  Por. N.G. Espelt, J.A. Benito, The social construction of the image of Girona: a method-
ological approach, “Tourism Management” 2005, nr 26, s. 777–785.  

4  E. Glińska, Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta, w: Obywatel-
stwo i Tożsamość, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, UwB, Białystok 
2006, s. 276.  
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 Dynamiczny charakter tożsamości oznacza więc, że jest ona pewnym pro-
cesem. W związku z tym w literaturze przedmiotu spotkać można określenie 
„strategia kształtowania tożsamości”. Stanowi ona szczegółowo zaplanowany, 
wynikający z realizacji badań rynkowych zbiór instrumentów, które – poprzez 
realizację celu, jakim jest tworzenie pożądanego wyobrażenia o danym mie-
ście/regionie – pozwalają na zrealizowanie pozostałych celów strategicznych 
jego rozwoju5. 
 Pojęcie tożsamości regionu znajduje także zastosowanie w odniesieniu do 
kształtowania pożądanego wizerunku danego obszaru w relacji do turystów. 
Można nawet rozważyć wprowadzenie terminu „tożsamość turystyczna miej-
sca”. Wprowadzenie tego terminu umożliwi bowiem ustalenie zasad promocji 
turystycznej w aspekcie atrakcyjności regionu/miejsca, a także oznaczenie gra-
nic społecznej percepcji wizerunku danej destynacji turystycznej. 
 Każde miejsce, także to o funkcjach turystycznych, jest megaproduktem, 
gdyż zawiera w sobie – według koncepcji T. Markowskiego – zarówno elemen-
ty „twarde”, takie jak: infrastruktura, budynki, place, jak i „miękkie”, tj.: warto-
ści, symbole, osoby i związane z nimi wydarzenia, np. legendy itp.6, co może 
stanowić punkt wyjścia do poszukiwania najbardziej unikalnych cech danego 
regionu, wyróżniających go na mapie kraju. Budowanie wyrazistego wizerunku 
regionu wiąże się z koniecznością eksponowania w działalności promocyjnej 
danego obszaru kilku jego dominujących cech, które w myśl zasad marketingu 
mogą być zapamiętane przez odbiorców i stanowić podstawę ich odbioru okre-
ślonego miejsca.  

                                                 
5  A. Stanowicka-Traczyk, Bariery w budowaniu tożsamości miasta, „Marketing i Rynek” 

2007, nr 4, s. 15.  
6  Por. T. Markowski, Miasto jak produkt – wybrane aspekty marketingu miasta, w: Marke-

ting terytorialny, Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet 
Łódzki, Łódź 1997, s. 51; T. Popławski, Dobro miejskie jako produkt marketingu globalnego,  
w: S. Naruszewicz, Świat otwartych granic, Politechnika Białostocka, Białystok 2005, s. 633–
642.  
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2. Walory turystyczne województwa podlaskiego7 

 Województwo podlaskie jest położone w północno-wschodniej Polsce, 
zajmuje obszar 20,2 tys. km2 i liczy 1,2 miliona mieszkańców (co stanowi 3,2% 
ludności Polski). Podlaskie sąsiaduje z województwami: lubelskim, mazowiec-
kim i warmińsko-mazurskim; od wschodu graniczy z Białorusią i Litwą8.  
 Posiada ono atrakcyjne walory przyrodnicze, które są unikatowe zarówno 
w skali Polski, Europy, jak i świata. Na jego obszarze znajdują się cztery parki 
narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski oraz trzy parki 
krajobrazowe: PK Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski PK i Łomżyński PK Doliny 
Narwi. Obszary i obiekty przyrodniczo cenne objęte ochroną prawną stanowią 
32% jego ogólnej powierzchni.  
 Jedną z głównych atrakcji przyrodniczych województwa podlaskiego  
o randze międzynarodowej jest Białowieski Park Narodowy. Jest to jedyny 
obiekt przyrodniczy w Polsce wpisany w 1979 roku przez UNESCO na Listę 
Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Ludzkości. Ponadto 
od 1997 roku park ten stanowi Światowy Rezerwaty Biosfery oraz posiada dy-
plom Rady Europy jako obiekt chroniący przyrodnicze dziedzictwo europejskie 
w zakresie flory, fauny, środowiska naturalnego i ekosystemów. Atrakcją tury-
styczną parku jest głównie Rezerwat Pokazowy Żubrów i Muzeum Przyrodni-
czo-Leśne w Białowieży.  
 Kolejną atrakcją turystyczną województwa podlaskiego jest Biebrzański 
Park Narodowy – jeden z największych parków narodowych w kraju. Najcen-
niejszy walor parku stanowi dolina Biebrzy. Jest ona magnesem przyciągają-
cym turystów, zwłaszcza zagranicznych. Występują tu rzadkie, zagrożone 
i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt, a także 
atrakcyjne krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już 
bezpowrotnie zniszczone w wyniku melioracji i osuszania. Obszar ten ma re-
komendacje do uznania go za Obiekt Dziedzictwa Światowego, wydane przez 
Komisję Parków Narodowych i Obszarów Chronionych IUCN (Międzynaro-

                                                 
7  H. Kiryluk, Charakterystyka głównych elementów atrakcyjności turystycznej wojewódz-

twa podlaskiego, w: A. Kowalewska, E. Glińska, K. Krot, N. Brzostowski, H. Kiryluk, A. Pawlu-
czuk, N. Brzostowski, J. Cabaj, M. Komuda, H. Łabęda Analiza kluczowych sektorów wojewódz-
twa podlaskiego. Sektor turystyki – analiza uczestników ruchu turystycznego, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku, Białystok 2010. 

8  http://www.zielonewrota.pl/index.php?art=66&p=50&k=8, 1 marca 2011.  
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dową Unię Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych) oraz Federację Parków 
Narodowych i Parków Natury Europy.  
 Pozostałe parki narodowe w województwie podlaskim również posiadają 
rangę międzynarodową i są chronione na mocy konwencji ramsarskiej. Wigier-
ski Park Narodowy to jedyny park narodowy w Polsce obejmujący dobrze wy-
kształcony i urozmaicony krajobraz pojezierny ostatniego zlodowacenia. Wy-
różnia się on zróżnicowaniem jezior i rzek, mozaikowatym układem ekosyste-
mów leśnych, wodnych i torfowiskowych. Wybitnym walorem parku jest jego 
największe i najgłębsze jezioro Wigry.  
 Cały teren Pojezierza Suwalskiego jest obszarem o wybitnych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych. W północnej części województwa występuje 
wyjątkowe nagromadzenie bardzo interesujących i unikatowych form rzeźby 
polodowcowej z najgłębszym na niżu europejskim jeziorem Hańcza, położo-
nym na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.  
 Cennym przyrodniczo obszarem województwa jest również dolina górnej 
Narwi, która stanowi najlepiej zachowany fragment bagiennej doliny Narwi.  
W jej środkowej części znajduje się Narwiański Park Narodowy. Dolina górnej 
Narwi jest wielką osobliwością przyrodniczą tej części Europy – obejmuje uni-
katowy układ stosunków hydrologicznych tworzących wodno-bagienny krajo-
braz i nazywana jest polską Amazonią.  
 Doliny rzeczne stanowią szczególnego rodzaju obszary, które urozmaicają 
krajobraz województwa podlaskiego, a także pozwalają na organizowanie róż-
nych form turystyki aktywnej. Bardzo atrakcyjne turystycznie są również inne 
rzeki, a w szczególności Bug, Czarna Hańcza i Rospuda, Pisa, Nurzec, Supraśl, 
Świsłocz. Rzeka Czarna Hańcza stanowi jeden z najsłynniejszych i najciekaw-
szych kajakowych szlaków wodnych w Puszczy Augustowskiej. Wypływa ona 
z jeziora Wigry i wpływa do Kanału Augustowskiego; znana jest turystom  
w całej Polsce i w Europie, podobnie jak Rospuda.  
  Województwo podlaskie cechuje wysoki stopień lesistości (ok. 30%) oraz 
niski udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (3,6%). Jest to również 
jeden z najczystszych regionów Polski pod względem zachowania norm środo-
wiska naturalnego. Wśród kompleksów leśnych, oprócz Puszczy Białowieskiej, 
szczególne znaczenie ma Puszcza Augustowska i Puszcza Knyszyńska. Puszcza 
Augustowska wraz z drzewostanami położonymi na Litwie i Białorusi tworzy 
wielki paneuropejski kompleks lasów o powierzchni około 250 tys. ha, który 
stanowi ostoję wielu cennych gatunków zwierząt. Puszcza Knyszyńska jest 
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obszarem bardzo cennym przyrodniczo i zróżnicowanym. Na jej terenie znajdu-
je się jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce (Park Krajobra-
zowy Puszczy Knyszyńskiej).  
 Województwo podlaskie dzięki swojemu położeniu geograficznemu jest 
jedynym z ciekawszych regionów w Polsce, biorąc pod uwagę aspekt wielokul-
turowości. Mieszkają tu wyznawcy różnych religii i przedstawiciele wielu nacji, 
tworząc tym samym specyficzny klimat województwa. Znajdują się tu główne 
skupiska i ośrodki kulturalne polskich: Białorusinów (Białystok, Bielsk Podla-
ski, Hajnówka, Sokółka, Gródek, Siemiatycze, Michałowo, Orla), Ukraińców 
(Bielsk Podlaski i Białystok), Litwinów (Puńsk i Sejny), Tatarów (Sokółka, 
Białystok), Rosjan (Białystok), staroobrzędowców (Suwalszczyzna) i Romów 
(Białystok, Suwałki). Po innych mniejszościach – zamieszkujących niegdyś ten 
region Żydach, Niemcach – pozostały liczne ślady i pamiątki. Świątynie 
i cmentarze różnych wyznań (katolików, prawosławnych, Tatarów i Żydów), 
kapliczki i krzyże oraz charakterystyczne dla poszczególnych grup etnicznych 
budownictwo wiejskie stanowią nieodłączny element krajobrazu.  
 Do najcenniejszych zabytków architektury należą w województwie: pałac 
Branickich w Białymstoku zwany „Wersalem Podlasia” wraz z otaczającym go 
ogrodem francuskim, Kanał Augustowski z zespołem śluz i związanych z nimi 
zabudowań oraz otaczającym go krajobrazem (zgłoszony przez Polskę do 
umieszczenia na Liście Obiektów Światowego Dziedzictwa Ludzkości 
UNESCO), klasztor wraz z zabudową towarzyszącą w Wigrach. Unikatowymi 
walorami są dobrze zachowane historyczne układy urbanistyczne i zespoły za-
budowy miasteczek (np.: Choroszcz, Drohiczyn, Tykocin, Sejny, Supraśl, Su-
raż), zabytkowe świątynie i klasztory, a także zespoły dworskie i pałacowe, 
liczne placówki muzealne różnej rangi. Najczęściej odwiedzane przez turystów 
są: Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego w Biało-
wieży, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Muzeum w Ciechanowcu, Skansen  
w Nowogrodzie oraz muzeum zlokalizowane w tykocińskiej synagodze. Unika-
towym obiektem w skali kraju jest Muzeum Ikon w Supraślu. W województwie 
podlaskim znajduje się wiele miejscowości związanych ze znanymi postaciami 
historycznymi, wśród których przede wszystkim należy wymienić: Stefana 
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Czarnieckiego, Ignacego Prądzyńskiego, Zygmunta Glogera, Marię Konopnic-
ką, twórcę esperanto – Ludwika Zamenhoffa czy też Czesława Miłosza9. 
 Ze względu na wielość i zróżnicowanie walorów przyrodniczych i kultu-
rowych województwo podlaskie charakteryzuje się rozbudowaną listą cech, 
które mogłyby stanowić bazę do stworzenia strategii marki regionalnej.  
W związku z trudnością wyłonienia pojedynczych wyróżników regionalnej 
tożsamości, w procesie opracowania planu promocji województwa podlaskiego 
położono nacisk na bogatą różnorodność regionu jako zasadniczą cechę odróż-
niającą podlaskie od innych regionów w Polsce.  

3. Założenia „Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego na 

lata 2010–2014” 

 W roku 2009 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podla-
skiego powstał dokument pt. Założenia Wieloletniego Planu Promocji Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 2010–2014. Wyznaczono w nim kierunek strate-
gicznego i długofalowego procesu budowania silnej marki województwa podla-
skiego. Dokument ten jest instrumentem kreowania pozytywnego wizerunku 
tego regionu, opartego o jego rzeczywiste atuty i wyróżniające cechy. Jedną ze 
szczególnie istotnych grup, w stosunku do której planowane są działania komu-
nikacyjne, są turyści krajowi i zagraniczni10. 
 Zgodnie z zapisami dokumentu kluczowym przesłaniem (myślą przewod-
nią) marki województwa podlaskiego powinna być: „bogata różnorod-
ność”/„rich diversity”. Uzasadnieniem myśli przewodniej jest fakt, że woje-
wództwo podlaskie11: jest różnorodne przyrodniczo, krajobrazowo (puszcze, 
bagna, jeziora, niziny), kulturowo, w tradycji, wyznaniowo, językowo, narodo-
wościowo, różnorodne w ofercie turystycznej, różnorodne wewnętrznie, nie jest 
monolitem (ziemia białostocka, ziemia łomżyńska, ziemia suwalska), a także 
różnorodne w ofercie produktów regionalnych. Zgodnie z tekstem z przedmio-

                                                 
9  Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego 

do roku 2010, Samorząd Województwa Podlaskiego, Białystok 2001. 
10  Na podstawie: Założenia Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego, do-

kument elektroniczny, tryb dostępu: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/program_s/prog__ 
14042009.htm?&lsid=programy_od_2009&lvl=MjAwOSUl&llvl=, luty 2011. 

11  Tamże.  
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towego dokumentu, „bogata różnorodność” w sensie turystycznym świadczy  
o tym, że12: 

 na terenie jednego regionu podlaskiego można odnaleźć miejsca, jakich 
trzeba szukać na całym świecie (Tykocin – to nie Izrael, żubr – to nie 
preria itp.); 

 województwo podlaskie oferuje mnóstwo atrakcji turystycznych poło-
żonych blisko siebie; 

 obszar ten gwarantuje różnorodne krajobrazy, obiekty, produkty regio-
nalne. 

 Z założeń dokumentu pn. Wieloletni Plan Promocji Województwa Podla-
skiego wynika, że ważnym elementem promocji tego obszaru jest jego atrakcyj-
ność turystyczna. Obok przyrody dotyczy to obrazu województwa podlaskiego 
jako regionu wielokulturowego i wielowyznaniowego, jako miejsca, gdzie 
zgodnie żyją Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Litwini i nawet Tatarzy,  
a kiedyś żyli także Żydzi, Ormianie, Karaimowie itp.13  
 Dotychczasowy wizerunek podlaskiego – jako sielskiego obszaru zacofa-
nego rolnictwa, w którym jest wiele parków narodowych trudno dostępnych dla 
przeciętnego turysty, w przypadku których ekolodzy uniemożliwiają jakiekol-
wiek ich turystyczne wykorzystanie oraz budowę infrastruktury transportowej  
– mija się z prawdą. Stan faktyczny znacząco się różni od stereotypowego wize-
runku. Niemniej stereotypy jako uproszczone obrazy w umysłach tak turystów, 
jak i mieszkańców są trwałe i dopiero podjęcie konsekwentnych wysiłków mo-
że je zmienić w długim okresie. Województwo podlaskie zmienia się z dnia na 
dzień. Zaczynają to mocno doceniać nawet filmowcy, którzy urokliwe mia-
steczka podlaskie, takie jak: Supraśl, Tykocin czy Królowy Most czynią tłem 
dla filmów i seriali, jak w przypadku np. „U Pana Boga za piecem”, „U Pana 
Boga w ogródku”, „Biała sukienka”.  
 Województwo podlaskie staje się ważnym niszowym produktem turystyki 
kwalifikowanej, doceniają jego urok tak mieszkańcy Warszawy, planując poby-
ty weekendowe w województwie podlaskim, jak też holenderscy miłośnicy 
ptaków (bird-watchers) czy francuscy i angielscy miłośnicy przyrody (nature-
lovers). Warto wspomnieć o stworzeniu najważniejszego elementu promocji 
wizualnej przez Urząd Marszałkowski województwa, jakim jest udane logo 

                                                 
12  Tamże.  
13  Por. dokumenty promocyjne woj. podl. na www.wrotapodlasia.pl, 05.03.2011. 
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żubra, zaprojektowane przez sławnego malarza Leona Tarasewicza – w nowo-
czesny, pikselowy sposób. Logo to zostało przyjęte z entuzjazmem – jako takie, 
które symbolizuje zarazem charakter województwa związanego odwiecznie  
z naturą (i jej najwspanialszą atrakcją, jaką jest Puszcza Białowieska), ale i pre-
tendujące do pokazania możliwości życia w zgodzie z naturą w sposób nowo-
czesny (dzięki Internetowi, mediom i innym nowoczesnym formom ekspresji, 
np. sztuce – malarstwu, fotografii). Symbolika województwa podlaskiego wy-
nurzającego się z odwiecznej, monumentalnej natury i rozpływającego w no-
woczesności – oto współczesny wizerunek województwa in statu nascendi.  

4. Metodologia badań  

 Bazą empiryczną wykorzystaną w niniejszym artykule są wyniki badań pt. 
Sektor turystyki – analiza uczestników ruchu turystycznego, które zostały zreali-
zowane w ramach analizy kluczowych sektorów województwa podlaskiego, 
stanowiącej jedną z form realizacji projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku 
Pracy i Analiz Gospodarczych14. Podmiotem zlecającym badanie był Woje-
wódzki Urząd Pracy w Białymstoku, a wykonawcą Centrum Wspierania Roz-
woju Gospodarczego i Społecznego im. K. Brzostowskiego15. Zgodnie z wy-
tycznymi zamawiającego analiza sektora turystycznego objęła następujące ob-
szary: „Atrakcyjność turystyczna województwa podlaskiego” – I obszar analizy, 
„Profil uczestnika ruchu turystycznego: w województwie podlaskim/z woje-
wództwa podlaskiego” – II obszar analizy, a także „Prognoza średnio i długo-
okresowa zmian w ruchu turystycznym” – III obszar analizy. 
 Identyfikacja profilu uczestnika ruchu turystycznego obejmowała realiza-
cję badań ankietowych wśród turystów wypoczywających roku na terenie wo-
jewództwa podlaskiego w okresie 15–30 lipca 2010 roku. Badanie ankietowe 
turystów odwiedzających województwo podlaskie służyło realizacji m.in. takich 
celów, jak: poznanie motywów przyjazdu do województwa podlaskiego, zna-

                                                 
14  Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, Prio-

rytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  
w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. 

15  A. Kowalewska i in., Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor tu-
rystyki – analiza uczestników ruchu turystycznego, op.cit.  
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jomość atrakcji turystycznych tego obszaru, a także postrzeganie poszczegól-
nych atrybutów województwa w kontekście zaspokojenia potrzeb turystów.  
 

Tabela 1 

 

Dane demograficzne respondentów 

 
 Liczba 

respon-
dentów 

Procent 
respon-
dentów 

 Liczba 
respon-
dentów 

Procent 
respon-
dentów 

Płeć Miejsce zamieszkania 
województwo pod-
laskie  

88 27,1 

mężczyźni 
180 55,9 

inne województwa 
w Polsce 

199 61,5 

kobiety 142 44,1 inne kraje 36 11,4 
Wiek Poziom wykształcenia 

18–25 61 18,9 podstawowe 4 1,2 
26–45 122 37,8 zawodowe 12 3,7 
46–65 106 32,8 średnie 106 32,9 
powyżej 65 lat 34 10,5 wyższe 200 62,1 

Wielkość gospodarstwa domowego Miesięczne dochody na jedną osobę  
w gospodarstwie domowym 

jednoosobowe 32 10,0 poniżej 500 14 4,4 
dwuosobowe 108 33,6 501 – 1000 36 11,3 
trzyosobowe 83 25,9 1001 – 2000 122 38,2 
czteroosobowe 66 20,6 2001 – 3500 90 28,2 
pięcioosobowe  
i więcej 

32 10,0 
powyżej 3500 

57 17,9 

Status zawodowy 
uczeń/student 43 13,3 emeryt/rencista 60 18,6 
osoba pracująca 194 60,1 osoba bezrobotna 16 3,1 
inny  16 5,0    

Źródło:  A. Kowalewska, E. Glińska, K. Krot, N. Brzostowski, H. Kiryluk, A. Pawlu-
czuk, N. Brzostowski, J. Cabaj, M. Komuda, H. Łabęda Analiza kluczowych 
sektorów województwa…, op. cit. 

 
 
 Badania przeprowadzono techniką bezpośredniego wywiadu standaryzo-
wanego. Objęto nimi próbę 323 turystów przebywających we wspomnianym 
okresie w wytypowanych do badania sześciu punktach o największym natęże-
niu ruchu turystycznego w województwie podlaskim, takich jak: Wigierski Park 
Narodowy/Suwalszczyzna, Dolina Bugu (Drohiczyn, Grabarka, Mielnik), Bia-
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łowieski Park Narodowy, Ciechanowiec, Puszcza Knyszyńska, a także Augu-
stów16.  
 Dane społeczno-demograficzne respondentów zestawiono w tabeli 1.  
 W grupie turystów biorących udział w badaniu blisko 56% stanowiły ko-
biety, a 44% mężczyźni. Prawie 3/4 ankietowanych stanowiły osoby między 26. 
a 65. rokiem życia. Osoby młode – poniżej 25. roku życia stanowiły 20% 
wszystkich badanych. Co dziesiąty respondent należał do przedziału wiekowe-
go powyżej 65 lat. W strukturze wykształcenia ankietowanych dominowały 
osoby z wykształceniem wyższym, stanowiąc aż 62% respondentów. Co trzeci 
biorący udział w badaniu legitymował się wykształceniem średnim.  
 Blisko 2/3 turystów uczestniczących w badaniu to osoby, które przyjecha-
ło na wypoczynek w województwie podlaskim z innych regionów kraju, w tym 
głównie z województwa mazowieckiego. Kolejne 10% respondentów stanowili 
turyści z zagranicy.  

5.  Analiza wyników badań ankietowych turystów w kontekście identyfika-

cji wyróżników tożsamości województwa podlaskiego  

 Jednym z celów szczegółowych badań ankietowych zrealizowanych wśród 
turystów było poznanie motywów, dla których odwiedzają oni województwo 
podlaskie. Analiza odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące tej kwestii 
wykazała, że głównym czynnikiem „przyciągającym” turystów na teren woje-
wództwa podlaskiego są walory przyrodnicze tego obszaru (rysunek 1). Takiej 
odpowiedzi udzieliła ponad połowa ankietowanych turystów (51,2%). Pozostałe 
opcje były zdecydowanie rzadziej wskazywane przez osoby wypoczywające  
w województwie podlaskim. Mniej więcej co piąta z osób badanych uznała, że 
o wyborze tego terenu jako miejsca wypoczynku zdecydowały: walory kultu-
rowe województwa (ok. 21% wskazań), atmosfera regionu (18,5%), a także 
bliskość miejsca zamieszkania (18,1%).  

                                                 
16  Wybór tych punktów został dokonany w oparciu o „Raport Statystyczny Ruchu Tury-

stycznego w Województwie Podlaskim w 2008 roku”, który pozwolił zidentyfikować miejsca  
o największej koncentracji ruchu turystycznego, http://www.zarabiajnaturystyce.pl/badania-i-
analizy/wiedza-badania-w-regionach-wojewodztwo-podlaskie/data pobrania, 20 czerwca 2010.  
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Uwaga: odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondenci mieli możliwość wyboru 
dwóch odpowiedzi.  

Rys. 1. Motywy wyboru województwa podlaskiego jako miejsca wypoczynku (%) 

Źródło:  Źródło: A. Kowalewska i inni, Analiza kluczowych sektorów województwa…, 
op. cit. 

 
 
 Motywy wyboru województwa podlaskiego jako miejsca wypoczynku 
różniły się w poszczególnych grupach turystów (tabela 2). Turyści z wojewódz-
twa podlaskiego częściej niż reprezentanci pozostałych grup turystów wskazy-
wali na takie motywy, jak: bliskość miejsca zamieszkania, a także udział 
w imprezie kulturalnej. Turyści krajowi pochodzący spoza województwa podla-
skiego częściej niż inne grupy turystów swój przyjazd na Podlasie argumento-
wały atmosferą miejsca, a także możliwościami spędzania czasu w preferowany 
sposób i walorami kulturowymi. Turyści zagraniczni najbardziej ze wszystkich 
grup docenili walory przyrodnicze, a także kulturowe regionu oraz kuchnię 
regionalną. Część z nich przyznała, że odwiedziny regionu są powiązane z „by-
ciem przejazdem” na tych terenach.  
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Tabela 2 

 

Elementy wyróżniające województwo podlaskie na mapie turystycznej kraju  
w opinii turystów 

 
Co stanowi wg Pana/Pani wizytówkę regionu? Liczba odpowiedzi (%) 

natura, unikalna przyroda 31,4 
atrakcje związane z wypoczynkiem nad jeziorami  21,8 
Białowieża, Puszcza Białowieska 16,2 
żubry 15,2 
kuchnia regionalna 13,5 
polodowcowe tereny, krajobraz, piękne widoki 11,6 
nieskażone środowisko (czyste powietrze) 10,6 
lasy 9,2 
ludzie, mieszkańcy  8,9 
ciekawe miejsca, ciekawe miejscowości 8,9 
obiekty kultu religijnego 8,6 
różnorodność kulturowa 7,3 
zabytki 5,3 
Kanał Augustowski 5,3 
puszcze, parki narodowe, obszary chronione 5,0 
urok miejsca/klimat 4,3 
cisza i spokój 4,0 
imprezy kulturalne 3,3 
rzeka Bug i okolice 3,0 
Pałac Branickich 2,6 
historia regionu 2,6 
skanseny, muzea wsi 2,6 
drewniana zabudowa wsi  2,3 
miasto Augustów 2,3 
rzeka Biebrza i okolice 2,0 
muzea 2,0 
inne  19,4 

Uwaga: odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondenci mieli możliwość podania 
trzech odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 
 W kwestionariuszu ankiety zamieszczono także pytanie otwarte, prosząc 
respondentów o spontaniczne wskazanie trzech cech województwa podlaskiego, 
które mogłyby stanowić jego wizytówkę w kraju czy też poza jego granicami. 
Blisko co trzeci turysta przyznał, że największym walorem województwa jest 
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natura, unikalna przyroda. Co piąty z kolei wskazał, że cechą wyróżniającą 
podlaskie są możliwości wypoczynku nad jeziorami, powiązane z uprawianiem 
sportów wodnych. Kolejnym elementem, który według turystów może stanowić 
wizytówkę tego województwa, jest Puszcza Białowieska. W pierwszej piątce, 
jeśli chodzi o częstotliwość wskazań, znalazły się także takie cechy wojewódz-
twa podlaskiego, jak: występowanie na jego terenie żubrów, a także bogate 
tradycje kulinarne Podlasia.  
 Identyfikacja najbardziej unikatowych cech województwa podlaskiego  
w percepcji turystów wypoczywających w tym regionie może stanowić bardzo 
ważną wytyczną do planowania działań promocyjnych regionu, jak też działań 
promocyjnych poszczególnych miast i gmin podlaskich ukierunkowanych za-
równo na turystów krajowych, jak i zagranicznych.  
 Należy zauważyć, że pomimo wielu czynników wskazywanych przez an-
kietowanych turystów jako elementy wyróżniające województwo podlaskie na 
tle innych regionów, na czoło wysuwają się te, powiązane z walorami przyrod-
niczymi, które – jak zadeklarowali turyści – są także głównym motywem od-
wiedzin tego regionu. Różnorodność kulturowa czy też narodowościowa, wy-
znaniowa i językowa są zdecydowanie rzadziej postrzegane przez turystów jako 
wyróżnik tożsamości województwa podlaskiego.  
 Niniejsze badanie zostało zrealizowane około pół roku po rozpoczęciu 
wdrażania Założeń Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego na 
lata 2010–2014. Należałoby zatem zwrócić uwagę na konieczność rozbudowa-
nia działań promocji województwa ukierunkowanych na rozpowszechnienie 
wśród turystów informacji o różnych aspektach wielokulturowości wojewódz-
twa podlaskiego, gdyż obecnie to one w dużej mierze decydują o poszerzaniu 
regionalnej oferty turystycznej.  

Uwagi końcowe 

 Promocja tożsamości regionu jest ważnym elementem konstruowania sze-
rokiej strategii rozwoju turystyki regionalnej województwa podlaskiego obej-
mującej spore osiągnięcia tego regionu, polegające zarówno na budowie infra-
struktury turystycznej (hotele, ścieżki rowerowe, kwatery agroturystyczne, 
obiekty architektoniczne, kładki i punkty obserwacji przyrody, stanice wodne 
itp.), jak i miękkiego produktu turystycznego opartego na kapitale społecznym  
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i tożsamości mieszkańców (ich gościnności, otwartości, cechach i typach oso-
bowych, zaradności, różnorodności wyznaniowej i narodowościowej, kulturze 
ludowej i regionalnej, współczesnych formach życia społecznego i kulturalne-
go)17.  
 W świetle diagnozy walorów turystycznych województwa podlaskiego, 
jak też wyników badań zrealizowanych wśród turystów odwiedzających ten 
region można sformułować kilka rekomendacji, które mogłyby stanowić uzu-
pełnienia do strategii promocji województwa podlaskiego w odniesieniu do 
turystów w przyszłości:  

 wykorzystanie do działań promocyjnych sławnych mężów, autorytetów 
i znanych ludzi w pewnych kręgach i środowiskach (np. L. Zamenhof, 
L. Tarasewicz, A. Strumiłło, J. Maksymiuk, W. Wołkow, M. Nałęcz-
Niesiołowski, P. Małaszyński, J. Laskowski, S. Tym czy Kayah itp.);  

 ukierunkowanie działań promocyjnych na niszowe segmenty turystów  
i odwiedzających województwo podlaskie – bird-watchers w Parku 
Biebrzańskim, nurkowie na Jeziorze Hańcza, przyrodnicy i ekolodzy  
w Puszczy Białowieskiej, kajakarze na Czarnej Hańczy, miłośnicy 
spływów tratwami wzdłuż Narwi, miłośnicy rekonstrukcji historycz-
nych (inscenizacja bitwy pod Wizną, Nowogrodem, festyn archeolo-
giczny w Zbuczu) czy białoruskiego wolnego rocka („Basowiszcza”  
w Gródku itp.); 

 możliwość wytworzenia pewnego typu snobizmu na bywanie w woje-
wództwie podlaskim na imprezach kulturalnych lub rozrywkowych; 

 możliwość wykorzystania mediów masowych do pozycjonowania  
w umysłach potencjalnych turystów województwa podlaskiego jako eg-
zotycznego, ciekawego miejsca do odwiedzin czy wypoczynku;  

 promocja silnego wizerunku regionu oparta na dwóch/trzech wyróżnia-
jących go cechach, ukierunkowana na powiązanie z jego tożsamością 
turystyczną, np. przyrodniczo-wielokulturowy czy sielsko-wiejski  
i przyrodniczy;  

 wykreowanie województwa podlaskiego jako wyrazistej marki pośród 
zarówno 16 województw w Polsce, jak i ponad 100 regionów w Euro-
pie.  

                                                 
17  Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego świetle badań, red.  

T. Popławski, J. Truszkowska, Łomża 2010, s. 14–29.  
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IDENTITY MARKERS OF PODLASKIE PROVINCE IN TOURISTS’ OPINION 

 

 

Summary 

 

 The main aim of this paper is identification a dominant markers of the Podlaskie 

Province identity in tourists’ opinion. The authors would like to check also if today’s 

way of perception of Podlaskie in tourists minds corresponds with The Plan of Promo-

tion Podlaskie Province for 2010–2014 prepared by regional authorities. The main re-

search method was standardized questionnaire interview with 323 tourists spending 

their holiday in Podlaskie in summer 2010.  

 

 Translated by Ewa Glińska 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 700 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 85 2012 
 

RENATA PRZEOREK-SMYKA  
IZABELA MICHALSKA-DUDEK 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 

ODDZIAŁYWANIE SAMORZĄDU LOKALNEGO NA ROZWÓJ 
TURYSTYKI W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ WLEŃ 

Wprowadzenie 

 Stopień oddziaływania turystyki na funkcjonowanie obszarów recepcji 
zależy głównie od roli, jaką pełni ona w ich rozwoju społeczno-gospodarczym, 
która z kolei zdeterminowana jest wieloma czynnikami, w tym m.in. walorami 
turystycznymi oraz wyposażeniem obszaru w elementy infrastruktury tury-
stycznej i paraturystycznej. Różnice w natężeniu występowania i atrakcyjności 
wskazanych elementów w gminach określają zakres oddziaływania jednostek 
samorządu lokalnego i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem gospo-
darki turystycznej w gminie na sferę popytu i podaży rynku turystycznego. 
Atrakcyjność oferty pobudza rozwój ruchu turystycznego w regionie, wzmaga 
też jego rozwój gospodarczy. Napływ turystów prowadzi bowiem do powstania 
ponadlokalnego popytu na produkty obszaru, nie tylko turystyczne.  
 Wzrost roli turystyki w gospodarce, jak również zachodzące w jej ramach 
zmiany stawiają coraz to nowe wyzwania przed branżą, samorządem lokalnym  
i organizacjami pozarządowymi. Stanowią jeden z podstawowych motywów 
podejmowania działań aktywizujących rozwój turystyki w przestrzeni.  
 Celem podjętych rozważań jest wskazanie głównych podstaw prawnych  
i instrumentów aktywizacji turystyki na poziomie lokalnym. Zgromadzone na 
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potrzeby artykułu informacje przybliżą również działania podejmowane przez 
władze samorządowe gminy miejsko-wiejskiej Wleń w obszarze aktywnych 
form oddziaływania na strony rynku turystycznego. 

1. Zakres oddziaływania samorządu lokalnego na rozwój turystyki 

 Z uwagi na rodzaj działalności i pełnioną funkcję oraz będący konsekwen-
cją tych dwóch kryteriów poziom zaangażowania w kształtowanie popytu  
i podaży turystycznej, można wskazać kilka grup podmiotów zainteresowanych 
rozwojem turystyki w regionie. Zalicza się do nich: przedsiębiorstwa turystycz-
ne, władze lokalne i regionalne, instytucje otoczenia rynkowego, administrację 
turystyczną oraz społeczności lokalne1.  
 Szczególna rola w rozwijaniu funkcji turystycznej obszaru przypisana jest 
jednostkom samorządu terytorialnego, które z jednej strony stanowią podsystem 
administracji publicznej państwa, z drugiej – są formą organizacji społeczeń-
stwa2. Rozwój turystyki jest ich zadaniem ustawowym, które wynika z ustawy  
o samorządzie gminnym. Wskazuje ona, że „zagospodarowanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy”, które w szczególności 
obejmują kwestie „kultury fizycznej i turystyki”3. Poza tym organy te posiadają 
również zadania odnoszące się do sfery turystyki określane innych ustawach,  
w tym głównie w: 

 Ustawie o usługach turystycznych4 – zobowiązuje ona wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miasta do prowadzenia ewidencji obiektów hote-
larskich niebędących hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, 

                                                 
1  P. Zmyślony, Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa programowania 

rozwoju regionów turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek- 
-Przestrzeń-Przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 
182. 

2  A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 29. A. Panasiuk, Instrumenty polityki turystycznej  
w regionie, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, 
red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,  
s. 18. 

3  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591. Należy zauważyć, iż turystyka wśród zadań własnych gminy znalazła się 
dopiero w roku 2001.  

4  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych, Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 
2268. 
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domami wycieczkowymi, schroniskami młodzieżowymi i schroniskami 
oraz do ewidencji pól biwakowych. Upoważnia do ich kontroli w zakre-
sie przestrzegania wymogów przewidzianych dla obiektów hotelar-
skich, których ewidencję prowadzą; 

 Ustawie o kulturze fizycznej – jej zapisy są szczególnie ważne, określają 
bowiem szczegółowe warunki odpowiedzialności samorządów w ob-
szarze aktywności ruchowej5, wskazują na jednostki samorządu teryto-
rialnego jako odpowiedzialne za tworzenie warunków prawno-
organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. Na 
organach jednostek samorządu terytorialnego spoczywa również za-
pewnienie bezpieczeństwa w górach i bezpieczeństwa osób pływają-
cych, kąpiących się w miejscach wyznaczonych i uprawiających sporty 
wodne w granicach administracji terytorialnych gmin; 

 Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych6 – wójt, burmistrz i prezy-
dent miasta zyskuje uprawnienia do wydawania zezwoleń lub zakazu 
organizowania imprez masowych na własnym terenie. 

 Jednostki samorządu terytorialnego w podejmowanych działaniach wyni-
kających z przepisów prawa, a skierowanych na rozwój gospodarki turystycznej 
– w tym aktywizacji ruchu turystycznego na własnym terenie – mogą wykorzy-
stywać wiele instrumentów, których celem jest kształtowanie rozwoju sfery 
popytu i podaży rynku turystycznego. W literaturze przedmiotu instrumenty te 
dzielone są według różnych kryteriów. Z uwagi na oddziaływanie władz lokal-
nych na podmioty gospodarcze wyróżnia się narzędzia bezpośrednia i pośred-
nie7. Te pierwsze kierowane są do określonych podmiotów gospodarki lokalnej, 
a ich wykorzystanie prowadzi do uzyskania pożądanej postawy i reakcji przed-
siębiorstw, np. turystycznych. Instrumenty pośrednie – mające charakter para-
metrów ekonomicznych kształtowania zmian w układzie lokalnej gospodarki  
– adresowane są do wszystkich podmiotów w danej przestrzeni. Ich zadaniem 
jest stymulacja wszystkich podmiotów gospodarczych, jak też potencjalnych 
inwestorów. Inne kryterium dzieli omawiane instrumenty na występujące po 
stronie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz grupę instrumen-

                                                 
5  Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1809. 
6  Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2009 r. Nr 62, 

poz. 504. 
7  R. Brol, Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadku, AE, Wrocław 1998,  

s. 14. 
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tów cenowych8. Z kolei w zależności od sposobu wpływu na rozwój turystyki, 
instrumenty pozostające w dyspozycji władz lokalnych dzielone są na bierne  
i aktywne (tabela 1). 
 

Tabela 1 

 

Przykłady instrumentów lokalnej polityki turystycznej 

 
Rodzaj 

instrumentów 
Charakter instrumentów 

Instrumenty bierne Instrumenty aktywne 
Instrumenty  
ekonomiczne 

 podatki lokalne, np. od nieru-
chomości, rolny, leśny 

 opłata lokalna, np. targowa, 
miejscowa 

 ulgi podatkowe 
 inwestycje turystyczne 
 promocja turystyki 
 tworzenie oferty turystycznej 
 partnerstwo publiczno-prywatne 

Instrumenty  
administracyjne 

 ewidencja bazy noclegowej 
 procedury aplikowania o 

środki z UE 
 opracowanie strategii rozwoju 

turystyki 
 plan zagospodarowania prze-

strzennego 

 realizacja opracowanej strategii, 
planu 

 pozyskiwanie środków unijnych 

Instrumenty  
organizacyjne 

 tworzenie LOT 
 monitoring rynku turystycz-

nego 

 aktywna współpraca podmiotów 
LOT z innymi jednostkami 

 współpraca euroregionalna 
Instrumenty  
kadrowe 

 wydawanie uprawnień zawo-
dowych 

 szkolenie kadr turystycznych  
i samorządowych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Panasiuk, Instrumenty polityki turystycz-
nej…, op. cit., s. 19. 

  
 
 
 Podział zestawionych w powyższej tabeli instrumentów na bierne i aktyw-
ne podyktowany został zaangażowaniem jednostek samorządu lokalnego  
w działania w obszarze turystyki. Stosowanie instrumentów o charakterze bier-
nym wynika z zapisów ustawowych, a ich wykorzystanie jest niejako obligato-
ryjne. Natomiast aktywność gmin w odniesieniu do drugiej grupy instrumentów 
wynika z samodzielnie podejmowanych działań. Dlatego w praktyce, jedynie 
                                                 

8  Szerzej: A. Rapacz, Oddziaływanie jednostek samorządu lokalnego na rozwój turystyki  
w powiecie jeleniogórskim, w: Gospodarka turystyczna w regionie…, op.cit., s. 918. 
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część samorządów kreuje i stosuje aktywne oddziaływanie skierowane bezpo-
średnio na sferę turystyki oraz realizuje współpracę na rzecz wykonania przed-
sięwzięć w omawianym sektorze gospodarki narodowej.  
 Jednym z elementów aktywnego udziału gminy w kształtowaniu i rozwoju 
turystyki jest zaangażowanie władz w tworzenie oferty turystycznej (rysunek 
1). 
 

 
 

Rys. 1. Obszary aktywności samorządu lokalnego w zakresie oferty turystycznej 

Źródło:  Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 25. 

  
 Aktywność jednostek samorządu lokalnego posiada decydujące znaczenie 
w tworzeniu lokalnych produktów turystycznych, które łączą w sobie świad-
czenia podmiotów gospodarki turystycznej i usługi paraturystyczne w gminie,  
a wykorzystanie właściwych instrumentów może służyć z jednej strony kształ-
towaniu podaży na rynku turystycznym (tj. rozwojowi zagospodarowania tury-
stycznego, wzbogaceniu oferty turystycznej czy poprawie jakości świadczonych 
usług), z drugiej – oddziaływaniu na popyt, przede wszystkim w obszarze pro-
mocji gminy i kształtowaniu jej wizerunku, a co za tym idzie podnoszeniu po-
ziomu jej atrakcyjności dla turysty. 
 

Aktywność samorządu lokalnego 
w zakresie oferty turystycznej 

Działania, których bezpośrednimi 
beneficjentami są mieszkańcy, mające 

jednak wpływ na rozwój  
ruchu turystycznego 

Infrastruktura turystyczna 

Aktywność związana 
z atrakcjami turystycznymi 

Promocja oferty 
turystycznej obszaru 

Inne
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2. Ogólna charakterystyka gminy Wleń  

 Wleń jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-zachodniej czę-
ści województwa dolnośląskiego w powiecie lwóweckim na pograniczu Pogó-
rza Izerskiego i Kaczawskiego. Zajmuje powierzchnię 86 km2, z czego 94,26% 
stanowią grunty rolne i leśne. W 2010 roku gminę zamieszkiwały 4464 osoby. 
Według danych GUS liczba ludności w gminie w ostatnim dziesięcioleciu sys-
tematycznie spada – w roku 2010 o 6,36% w porównaniu z rokiem 2000. Po-
ziom bezrobocia w gminie wynosił w roku 2010 prawie dwa razy tyle, co śred-
nia dla Polski, tj. 23,31% (w kraju 12,11%). Dochód budżetu gminy na jednego 
mieszkańca w 2010 roku wyniósł 2548,58 zł9. W skład gminy wchodzi jedno 
miasto (Wleń) i 12 sołectw.  
 Zróżnicowane ukształtowanie powierzchni omawianej jednostki samorzą-
du lokalnego sprzyja uprawianiu turystyki. Gmina w 70% leży w granicach 
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, a na jej obszarze znajdują się dwa rezer-
waty przyrody – jeden na Ostrzycy, utworzony głównie w celu zachowania 
reliktu trzeciorzędowego wulkanu z unikatowymi w Polsce gołoborzami bazal-
towymi oraz ochrony roślinności naskalnej, która porasta szczytową część 
wzgórza, a drugi to Rezerwat Przyrody Góra Zamkowa położony nad miastem 
Wleń, utworzony dla ochrony cennych gatunków roślin oraz zabytków kultury 
materialnej. Oba rezerwaty wchodzą w skład obszarów chronionych programu 
Natura 2000 pod nazwą „Ostrzyca Proboszczowicka” oraz „Ostoja Nad Bo-
brem”. 
 Wśród atrakcji antropogenicznych gminy na szczególną uwagę zasługu-
je10:  

 Jezioro Pilchowickie – największy akwen wodny w Sudetach Zachod-
nich. Jego powierzchnia wynosi 240 ha, głębokość przy zaporze ok. 46 
m., a długość wynosi 6 km; 

 Kolej Doliny Bobru – najpiękniejszy, najbardziej malowniczy odcinek 
kolei w Polsce, który przebiega przez Park Krajobrazowy Doliny Bobru 
i łączy Lwówek Śląski oraz Wleń z Jelenią Górę. Na trasie znajdują się 
m.in.: trzy tunele i największy most wiszący w Polsce; 

                                                 
9  Dla porównania w gminie Polkowice dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca wy-

niósł w analogicznym okresie 7586,49 zł. www.stat.gov.pl. 
10  www.wlen.pl. 
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 zespół pałacowo-parkowy - wybudowany przez Adama Koulhasa  
w latach 1653–1662. W XVIII wieku przebudowany w stylu baroko-
wym przez Grunfelda. Budynek posiada trzy kondygnacje, kryty man-
sardowym dachem. Wewnątrz znajdują się freski z XVII wieku. Nad 
wejściem do pałacu widnieją herby rodowe właścicieli. W skład zespo-
łu wchodzą: pawilon reprezentacyjny zwany „Salą Rycerską”, zabyt-
kowy gołębnik, budynki gospodarcze oraz ozdobny ogród z renesanso-
wymi rzeźbami; 

 Wleński Gródek – obejmuje ruiny średniowiecznej warowni, zespół 
pałacowo-parkowy, kościół pw. św. Jadwigi oraz rezerwat przyrody 
„Góra Zamkowa”, wpisany jest do rejestru zabytków; 

 ruiny zamku wybudowanego przez Bolesława Krzywoustego (1102–
1138), umocnionego przez Bolesława Wysokiego konstrukcjami muro-
wanymi. Henryk Brodaty wzniósł kaplicę pw. NMP, budynek miesz-
kalny oraz więżę sześciokątną i cylindryczną. Dobrze zachowana jest 
baszta zamkowa, z której przy dobrej widoczności widać pasmo Karko-
noszy oraz panoramę Gór Kaczawskich i Pogórza Izerskiego. 

 Przez terytorium gminy przebiega pięć szlaków turystycznych: szlak Via 
Cervimontana prowadzący na koniec świata; niebieski Europejski Szlak Długo-
dystansowy E-3 (Atlantyk–Morze Czarne); czarny szlak prowadzący z Mar-
czowa do Płoszczycy, gdzie kończy się w zetknięciu ze szlakiem E-3; zielony 
Szlak Zamków Piastowskich; żółty szlak prowadzący z Nowego Lądu przez 
Lwówek Śląski, tereny gminy Wleń, Okole do Świerzawy oraz Euroregionalny 
Turystyczny Szlak Rowerowy „Dolina Bobru” ER-611. 

3. Działania władz lokalnych aktywizujące turystykę w gminie Wleń 

 Oddziaływanie jednostek samorządu lokalnego na rozwój turystyki po-
winno w praktyce polegać głównie na stosowaniu instrumentów o charakterze 
aktywnym. Stanowią one bowiem kluczowy element w tworzeniu warunków do 
rozszerzenia oferty obszaru i lepszego wykorzystania przestrzeni przez turystów 
i inwestorów. Władze gminy Wleń w szerokim zakresie, w porównaniu z moż-

                                                 
11  Szerzej: www.wlen.org.pl. 
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liwościami, starają się aktywnie rozwijać turystykę w gminie. Podejmowane 
działania w syntetyczny sposób zaprezentowano w tabeli 2. 
 

Tabela 2 

 

Działania władz gminy Wleń w ramach instrumentów o charakterze aktywnym 

 
Rodzaj 

instrumentu 
Działanie Rok Krótka charakterystyka 

ekonomiczne 
Ulgi  

podatkowe 
zaniechanie poboru 
podatku 

2010 ustalenie jedynie czynszu dzierżawnego na pole namioto-
we zlokalizowane w mieście Wleń nad rzeką Bóbr 

Inwestycje 
turystyczne 

wyposażenie pola namio-
towego 

2010 wyposażenie pola w niezbędne media 

modernizacja dwóch tras 
turystycznych 

2007 wyasfaltowanie i przygotowanie pobocza tras (np. czę-
ściowe wycięcie starych drzew). Trasa turystyczna: 
Radomie–Klecza i Pilchowice–Zapora–Strzyżowiec  

remont i zagospodarowa-
nie Zamku Lenno (we 
wpisie do rejestru zabyt-
ków), który wchodzi on 
do zespołu architekto-
nicznego zwanego 
Wleńskim Gródkiem. 
Obejmuje on ruiny 
średniowiecznej warowni, 
zespół pałacowo-
parkowy, kościół pw. św. 
Jadwigi oraz rezerwat 
przyrody „Góra Zamko-
wa”  

2000-2011  doprowadzenie do przejęcia zamku od Nadleśnictwa 
Lwówek Śląski oraz:  

 budowa schodów na wieżę widokową zamku, co 
doprowadziło do udostępnienia jej dla turystów (2001 
r.) 

 zabezpieczenie sklepienia wieży widokowej (2005 r.) 
 przygotowanie projektu na kompleksowy remont  

i zagospodarowanie zamku (rewitalizacja 2007 r.)  
 realizacja projektu (m.in. odbudowa murów, drenaż, 

remont wieży)  

kompleksowy remont 
Domu Kultury połączony 
z utworzeniem punktu IT 

2009 kompleksowy remont z zastosowaniem nowoczesnych 
rozwiązań ekologicznych (montaż baterii solarnych)  

zagospodarowanie ścieżki 
dydaktycznej im. św. 
Jadwigi 

działania 
ciągłe 

ścieżka biegnie z miasta Wleń na Zamek Lenno; przepro-
wadzenie prac zabezpieczających i wyposażenie w sześć 
kamieni z tablicami, na których widnieją ryciny oraz 
napisy 

Promocja12 
turystyki 

zakup i ustawienie 
Infokiosku 

2009 infokiosk zlokalizowano przy budynku urzędu na rynku, 
posiada bogatą on bazę dla turystów z informacjami, gdzie 
można zjeść, przenocować, co warto zobaczyć na terenie 
gminy 

Strona internetowa  
– www.wlen.pl 

działania 
ciągłe 

m.in. baza noclegowa, atrakcje turystyczne gminy, film 
promocyjny gminy, kalendarz imprez informacje nt. 
możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej w gminie 

uczestnictwo w targach 
turystycznych 

cyklicznie 
raz w roku 

Tourtec Jelenia Góra łącznie z powiatem Lwówek Śląski 

tablice przy wjeździe do 
gminy Wleń 

2010 ustawienie dwóch tablic promujących Zamek Lenno 

                                                 
12  Oprócz działań promocyjnych podejmowanych przez władze lokalne należy wspomnieć, 

iż doskonałą promocją gminy są filmy, do których zdjęcia były kręcone w gminie Wleń. Należą 
do nich: „Skąpani w ogniu” Jerzego Pasendorfera, „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”  
w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, „Książę sezonu” Witolda Orzechowskiego, „Trick” Jana 
Hryniaka oraz „Droga do raju” w reżyserii Gerwazego Reguły. Premiera dwóch ostatnich odbyła 
się w 2010 roku. Szerzej: www.wlen.org.pl. 
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przewodnik po gminie 2009 „Już nie zginiesz w naszej gminie” – rozprowadzony m.in. 
w obiektach noclegowych i udostępniony turystom 

utworzenie „Skweru 
Gołębiarki” oraz wydanie 
broszury „Skwer Gołę-
biarki”  

2009  promocja polsko-czeskiej turystyki rodzinnej 
 tworzenie i promocja legendy miasta Wleń 

Tworzenie 
oferty 

turystycznej 

własna baza noclegowa działanie 
ciągłe 

w gminie znajduje się schronisko młodzieżowe funkcjonu-
jące przy Zespole Szkół we Wleniu (50 miejsc noclego-
wych) 

imprezy cykliczne 
(podstawowe) 

maj „Memoriał uliczny im. Michała Fludra” – impreza dla 
szkół gminy, ale również dla osób niepełnosprawnych; jest 
to impreza integracyjna skupiająca osoby z całej Polski 

koniec 
czerwca 

Dni Miasta i Gminy Wlenia – „Urodziny Gołębiarki”– jest 
to impreza o charakterze integracyjno-rozrywkowym 
nawiązująca do wielowiekowej tradycji hodowli gołębi, 
promująca walory kulturowe i turystyczne Ziemi Wleń-
skiej. Stałymi elementami imprezy są: targi gołębi pocz-
towych i ozdobnych, konkurs Miss Foto Gołębiarka, 
Zapiecek u Gołębiarki, tj. degustacja wleńskich potraw 
lokalnych, warsztaty rękodzieła, warsztaty „Pleć się 
wianku”, wystawy fotografii, konkursy tematyczne 

luty (środa 
popielco-

wa) 

Targi Gołębi Pocztowych – wystawa gołębi pocztowych  
i ptaków ozdobnych, w której uczestniczą osoby z całej 
Polski 

wrzesień w czasie dożynek odbywa się rywalizacja sołectw, m.in. w 
konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, turniej 
drwali 

wrzesień Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – impreza 
odbywa się głównie w Pałacu Lenno i Pałacu Książęcym 

paździer-
nik 

Festiwal Tańca Towarzyskiego – wszystkie klasy poza 
klasą „S”. W ciągu jednego dnia przybywa ok. 400–500 
osób z Polski, Czech i Niemiec 

paździer-
nik 

Święta Świętej Jadwigi – korowód szkół 

Instrumenty administracyjne 

Pozyskiwanie 
środków 
unijnych 

trasy turystyczne 2007 r. środki z Interreg IIIa Polska–Czechy – program finanso-
wany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Zamek Lenno lata 2007–
2008 

 środki pozyskane z Urzędu Marszałkowski we Wro-
cławiu 

 środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego 

Infokiosk, przewodnik po 
gminach partnerskich 
„Już nie zginiesz w naszej 
gminie”, broszura „Skwer 
Gołębiarki”, remont 
Domu Kultury i utworze-
nie punktu IT, 

2009 r. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Eurore-
gionu Nysa – projekt polsko-czeski 

tablice informacyjne, 
przewodnik rajdów 
konnych, przewodnik po 
gminie 

2011 r. finansowane przez środki unijne pozyskane za pośrednic-
twem lokalnej grupy działania LGD „Pogórze Izerskie” 
 – dostępne dla gminy jako członka stowarzyszenia 

Instrumenty organizacyjne 

Współpraca, 
w tym 

euroregional-
na 

członek Euroregionu 
Nysa 
 

od 1998 r. Euroregion Nysa – gmina opłaca składki członkowskie, 
realizowany projekt Europejska Współpraca Terytorialna 
polegający na wymianie doświadczeń z gminą czeską 
Jiretin pod Bukovou 

członek Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działa-
nia-Partnerstwo Izerskie” 

od 2008 r. realizowanie projektów własnych za pośrednictwem LGD 
oraz uczestnictwo w projektach LGD 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.wlen.pl; Już nie zginiesz w naszej 
gminie – Przewodnik po gminie Wleń, Urząd Miasta i Gminy Wleń 2009 oraz 
informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń. 



Renata Przeorek-Smyka, Izabela Michalska-Dudek 252 

 Władze gminy wykorzystują zróżnicowane działania mające na celu akty-
wizację turystyki w gminie. W ramach współpracy z gminą czeską Jiretin pod 
Bukovou w 2009 roku władze gminy zrealizowały projekt skierowany do 
mieszkańców gmin partnerskich oraz turystów odwiedzających omawiane miej-
scowości. Głównym celem projektu była promocja polsko-czeskiej turystyki 
rodzinnej, a utworzony w trakcie jego realizacji „Skwer Gołębiarki” ma być 
miejscem, które sprzyja budowaniu wzajemnych relacji między mieszkańcami 
obu miejscowości oraz propagowaniu turystyki rodzinnej, miejscem, w którym 
mieszkańcy i turyści mogą aktywnie spędzić czas i zapoznać się z historią mia-
sta. Skwer zlokalizowano w centrum Wlenia, niedaleko ratusza i pomnika Go-
łębiarki. Jego nazwa nawiązuje do historii miasta, w którym w średniowieczu 
organizowano międzynarodowe targi gołębi. W trakcie realizacji projektu na-
stąpiła wymiana w sumie pięciu tysięcy mieszkańców obu jednostek terytorial-
nych. Osoby uczestniczyły m.in. w koncertach muzycznych, warsztatach te-
atralnych (młodzież), dzieci brały udział w „zielonej szkole (dwa tygodnie), 
prowadzona była nauka języka czeskiego dla Polaków i polskiego dla Czechów, 
odbył się turniej tańca (poprzedzony nauką), dla młodzieży zorganizowano 
plenery malarskie z wernisażem, a dla dorosłych plener fotograficzny, miesz-
kańcy obu gmin rozegrali cztery turnieje piłkarskie (po dwa w każdej gminie). 
Wszystkie działania odbywały się po obu stronach granicy. Uczestnicy z Polski 
swoje zajęcia odbywali w Czechach, a z Czesi w Polsce. 
 Ponieważ turystyką jako działalnością gospodarczą zainteresowane są  
w szczególności społeczności lokalne, bowiem to one są największym benefi-
cjentem korzyści płynących z kreowania przyjazdowego ruchu turystycznego, 
wyrażonych tak dodatkowym źródłem dochodów, jak i miejsc pracy. Na uwagę 
zasługuje również współpraca o charakterze nieformalnym władz gminy z ge-
storami bazy noclegowej. Przedstawiciele omawianej jednostki samorządowej 
w 2009 roku uczestniczyli w cyklu spotkań z udziałem zainteresowanych roz-
wojem turystyki właścicieli, głównie gospodarstw agroturystycznych. Spotka-
nia miały na celu wypracowanie formuły współpracy na rzecz poszerzenia ofer-
ty turystycznej gminy, która prowadziłaby do zwiększenia ruchu turystycznego 
w gminie i niwelacji jego sezonowości.  
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Uwagi końcowe 

 Dokonując syntezy przedstawionych rozważań, należy sformułować na-
stępujące wnioski: 

 prowadzone przez lokalne władze działania w obszarze turystyki mogą 
dotyczyć, m.in.: zagospodarowania i ochrony walorów przyrodniczych  
i antropogenicznych, aktywizacji podmiotów gospodarki turystycznej 
do tworzenia i rozwijania ofert czy promocji własnego regionu; 

 władze gminy posiadają szeroki wachlarz instrumentów oddziaływania 
bezpośredniego i pośredniego na rozwój turystyki; 

 pobudzanie rozwoju turystyki przez władze lokalne uwarunkowane jest 
m.in. zadaniami wynikającymi z przepisów prawnych, a ukierunkowane 
strategią rozwoju turystyki i innymi dokumentami wewnętrznymi gmi-
ny tworzonymi na potrzeby aktywizacji gospodarki własnego regionu, 
w tym również turystycznej. Jednak nie ulega wątpliwości, iż zakres  
i sposób oddziaływania samorządu na rozwój sektora turystycznego 
wynika przede wszystkim z zainteresowania władz jego aktywizacją; 

 interdyscyplinarny charakter turystyki sprawia, że działania prowadzące 
do jej rozwoju powinien podejmować zarówno sektor publiczny, jak też 
prywatny oraz podmioty non-profit; 

 kierunki działań gminy w sferze turystyki, współpraca z innymi pod-
miotami oraz program jej aktywizacji rozwoju powinny wynikać z sa-
modzielnie przeprowadzonej oceny potencjału turystycznego gminy; 

 podejmując działania prowadzące do poprawy warunków dla rozwoju 
turystyki, samorząd lokalny powinien mieć na uwadze również fakt, że 
wiele z nich – dla odniesienia pożądanego skutku – powinno wykraczać 
poza granice jednej gminy. Walory turystyczne stanowiące podstawę 
rozwoju tej gałęzi gospodarki nie wpisują się najczęściej w układ admi-
nistracyjny, dlatego dobrą formułą jest tworzenie związków gminnych  
i współpraca międzysektorowa; 

 władze gminy Wleń prowadzą aktywne działania na rzecz rozwoju tu-
rystyki, wykorzystując własne zasoby ludzkie, dostępne środki finan-
sowe oraz możliwość współpracy z innymi podmiotami, w tym głównie 
Euroregionem Nysa i Lokalną Grupą Działania. 
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THE INFLUENCE OF LOCAL AUTHORITIES ON TOURISM 

DEVELOPMENT IN URBAN-RURAL COMMUNE OF WLEŃ 

 

 

Summary 

 

 The article shows the legal basis and instruments which could be used by local 

authorities to affect the development of tourism. It describes the initiatives undertaken 

by Wleń authorities to enliven tourism in the area. The authors point out the range of 

these initiatives and their characteristics. The commentary is complemented with a short 

characteristic of the Wleń commune. 

 

Translated by Renata Przeorek-Smyka 
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Wprowadzenie 

 Województwo dolnośląskie położone jest w południowo-zachodniej części 
Polski, obejmuje powierzchnię 19947 km2, graniczy z Czechami na południu,  
z Niemcami na zachodzie, z województwami: lubuskim i wielkopolskim na 
północy oraz opolskim na wschodzie. Województwo to zostało utworzone  
w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej – z byłych województw: wro-
cławskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i legnickiego oraz niewielkich 
części kaliskiego i leszczyńskiego. Stolicą regionu jest liczący ok. 632 tys. 
mieszkańców i zajmujący powierzchnię 293 km2 Wrocław. Miasto to jest ce-
nionym w skali kraju i poza jego granicami ośrodkiem kultury, nauki i przemy-
słu. Przejawem międzynarodowego uznania dla potencjału Wrocławia było 
m.in. przyznanie mu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz powierzenie 
roli jednego z miast – gospodarzy Finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
w 2012 roku.  
 Imprezy kulturalne, liczne kluby, teatry, galerie oraz inne atrakcje od daw-
na przyciągały turystów do Wrocławia, sprawiając, że wśród innych funkcja 
turystyczna grała istotną rolę w strukturze gospodarczej miasta. Celem pracy 
jest próba stwierdzenia, jak organizowanie dużych imprez, takich jak UEFA 
EURO 2012, wpływa na pełnioną przez Wrocław funkcję turystyczną.  
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1. Metoda badań 

 W przeprowadzonym badaniu oparto się na teorii bazy ekonomicznej mia-
sta. Zgodnie z tą koncepcją osoby pracujące w danym mieście podzielić można 
na dwie grupy: pierwszą tworzą osoby, które pracują na potrzeby samego mia-
sta i jego mieszkańców – jest to grupa o charakterze endogenicznym. Druga 
grupa (o charakterze egzogenicznym) to pracownicy, którzy pracują poniekąd 
„na eksport”, czyli zaspakajają potrzeby mieszkańców innych obszarów, przy-
czyniając się jednocześnie do napływu środków finansowych do miasta1. Taki 
podział zatrudnionych w mieście pozwala na wyodrębnienie dwóch podstawo-
wych grup funkcji miasta: egzogenicznych (miastotwórczych) oraz endogenicz-
nych.  
 W badaniu wykorzystano dwa mierniki – wskaźnik nadwyżki pracowni-
ków (WNP) i współczynnik specjalizacji Florence'a (WSF).  
 Za pomocą metody wskaźnika nadwyżki pracowników (wzór 1) wyzna-
czyć można wielkość zatrudnienia w grupie egzogenicznej. Dokonuje się tego 
poprzez porównywanie rzeczywistej struktury zatrudnienia w mieście ze struk-
turą przyjętą za podstawę odniesienia, może nią być np. struktura zatrudnienia 
w kraju czy regionie. Ujemna wartość miernika oznacza, że w zakresie danej 
dziedziny występują niedobory, które muszą być pokryte importem produktów 
z zewnętrznych obszarów 2.  
 Po doprowadzeniu formy wskaźnika do porównywalnej formy względnej, 
użytecznej w badaniach określonego zbioru miast, staje się on wskaźnikiem 
struktury zatrudnienia w grupie egzogenicznej i tym samym miarą poszczegól-
nych rodzajów funkcji miastotwórczych w badanych obiektach3.  
 Współczynnik specjalizacji Florence'a (wzór 2) pozwala na identyfikację 
funkcji wyspecjalizowanych, decydujących o znaczeniu miasta w regionie czy 
kraju. Współczynnik pozwala ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko 
na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej 
dziedzinie funkcje egzogeniczne. 
  

                                                 
1  J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opol-

skiego, Opole 2001, s. 64.  
2  Tamże, s. 70. 
3  R. Brol, M. Maj, D. Strahl, Metody typologii miast, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 

Wrocław 1990, s. 75–76. 
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Wzór 1: wskaźnik nadwyżki pracowników 
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– wielkość zatrudnienia w działalności skierowanej na zewnątrz miasta 

(grupy egzogenicznej) w danym (i) dziale gospodarki miasta, 
MZi – zatrudnienie w danym (i) dziale gospodarki miasta, 

ZM – zatrudnienie w mieście ogółem, 
KZi – zatrudnienie w danym (i) dziale gospodarki w kraju (regionu), 

ZK – zatrudnienie w kraju (regionie) ogółem. 
 
Wzór 2: współczynnik specjalizacji Florence'a 
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, gdzie: 
 
W – współczynnik specjalizacji Florence'a, 

MZi – zatrudnienie w danym (i) dziale gospodarki miasta, 
ZM – zatrudnienie w mieście ogółem, 

KZi – zatrudnienie w danym (i) dziale gospodarki w kraju (regionie), 
ZK – zatrudnienie w kraju (regionie) ogółem. 
 Poziom specjalizacji badanego miasta określa się przyjmując następujące 
założenia: 

1W – miasto nie specjalizuje się w i-tym dziale, ta dziedzina działalności ma 
charakter endogeniczny, 

5,1<1 W – miasto wykazuje niski poziom specjalizacji w i-tym dziale, 

2<5,1 W – miasto wykazuje średni poziom specjalizacji w i-tym dziale, 

2>W – miasto wykazuje wysoki poziom specjalizacji w i-tym dziale4. 

 

                                                 
4  M. Obrębalski, Przemiany funkcjonalne subregionu jeleniogórskiego w końcu XIX  

i w XX wieku, Śląski Przegląd Statystyczny nr 1(7), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 
2002, s. 110. 



Katarzyna Przybyła 258 

2.  Przekształcenia struktury funkcjonalnej Wrocławia ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian funkcji turystycznej 

 Na potrzeby badania zgromadzono dane na temat liczby pracujących we 
Wrocławiu i w Polsce ogółem, w poszczególnych grupach sekcji (sektorach) 
według PKD 2007 w latach 2005, 2008–2010. Dodatkowo wyszczególniono 
informacje o zatrudnieniu w sekcji I (działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi), ściśle powiązanej z pełnioną przez Wrocław 
funkcją turystyczną. Decyzja o powierzeniu Polsce i Ukrainie organizacji 
EURO 2012 zapadła w roku 2007, tak więc zgromadzone dane odzwierciedlają 
strukturę zatrudnienia przed tą decyzją i po niej.  
 Punktem wyjścia w analizie przekształceń struktury funkcjonalnej Wro-
cławia może być spostrzeżenie, że zarówno w Polsce (tabela 2), jak i we Wro-
cławiu (tabela1) liczba pracujących ogółem najwyższa była w roku 2008. Efek-
tem światowego kryzysu gospodarczego było ograniczenie liczby pracujących 
w roku 2009. Rok 2010 przyniósł poprawę w tej dziedzinie, lecz nie udało się 
osiągnąć wielkości właściwych dla roku 2008. We Wrocławiu liczba pracują-
cych w przemyśle i budownictwie oraz usługach II (por. przypisy 5–7) przeja-
wiała takie same tendencje, jak liczba pracujących ogółem, natomiast w usłu-
gach I i III w roku 2010 była wyższa niż w roku wyjściowym i 2008. 
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Tabela 1 

 

Pracujący we Wrocławiu według zgrupowanych sekcji według PKD 2007 

 

Sektor/ 
rok 

ogółem 

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo 

Przemysł 
i budownictwo 

Usługi I5 

Usługi II6 
Usługi 

III7 razem 
w tym 

sekcja I

2005 189689 511 48192 50703 4092 13658 76625 
2008 234481 731 55256 60918 5173 22718 94858 
2009 231354 206 50097 63243 5084 19127 98681 
2010 232985 181 50259 64404 5346 21171 96970 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego we Wrocła-
wiu i Rocznika Statystycznego Miasta Wrocławia 2010, Urząd Statystyczny 
we Wrocławiu, Wrocław 2010, s.133–134.  

 

Tabela 2 

 

Pracujący w Polsce w tys. wg zgrupowanych sekcji wg PKD 2007 

 

Sektor/ 
rok 

ogółem 

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo 

Przemysł 
i budownictwo 

Usługi I 

Usługi II Usługi III 
razem 

w tym 
sekcja I

2005 12890,7 2134,1 3519,1 3104,2 219,4 470,8 3662,5 
2008 14037,2 2128,3 3938,7 3528,2 274,7 540,7 3901,3 
2009 13842,9 2116,9 3760,4 3462,4 281,4 532,2 3971,0 
2010 14020,9 2128,8 3842,1 3419,1 260,5 533,8 4097,1 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski 
2011, GUS, Warszawa 2011, s. 141 oraz Małego Rocznika Statystycznego Pol-
ski 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 138. 

 

                                                 
5  Usługi I – handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazy-

nowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja  
i komunikacja. 

6  Usługi II – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości. 
7  Usługi III – pozostałe usługi, m.in.: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; edukacja; 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 
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 Na podstawie danych z tabeli 1 i 2 przy użyciu wzorów nr 1 i 2 policzono 
wartości WNP (tabela 3) oraz WSF (tabela 5) dla Wrocławia. Obliczono rów-
nież wskaźniki struktury zatrudnienia w grupie egzogenicznej tego miasta (tabe-
la 4).  

Tabela 3 

 

Wartości WNP 

 

Sektor/ 
rok 

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo  
i rybactwo 

Przemysł  
i budownictwo

Usługi I 

Usługi II
Usługi 

III 

Wielkość 
grupy 

egzogen. razem 
w tym 

sekcja I 

2005 -30892,7 -3592,2 5024,1 863,5 6730,1 22730,6 34484,9 
2008 -34820,7 -10537,1 1982,0 584,3 13686,0 29689,7 45357,7 
2009 -35173,4 -12749,9 5376,5 381,0 10232,4 32314,4 47923,3 
2010 -35193,2 -13585,1 7588,9 1017,3 12300,9 28888,6 48778,3 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Tabela 4 

 

Wskaźniki struktury zatrudnienia w grupie egzogenicznej 

 

Sektor/ 
rok 

Rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo  

i rybactwo 

Przemysł 
i  budownictwo

Usługi I 
Usługi II Usługi III 

razem 
w tym 

sekcja I 
2005 - - 14,6% 2,5% 19,5% 65,9% 
2008 - - 4,4% 1,3% 30,2% 65,5% 
2009 - - 11,2% 0,8% 21,4% 67,4% 
2010 - - 15,6% 2,1% 25,2% 59,2% 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 
 Otrzymane wyniki pokazują, że Wrocław pozostawał miastem polifunk-
cyjnym – był ośrodkiem usługowym, wyspecjalizowanym w usługach rynko-
wych i nierynkowych, o zróżnicowanej strukturze prowadzonych działalności8. 

                                                 
8 por. K. Przybyła, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy eko-

nomicznej miast, Monografie CIII, Wydawnictwo UP we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 200–201. 
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W badanym okresie miasto na tle kraju wykazywało średni lub wysoki poziom 
specjalizacji w zakresie usług II oraz niski w zakresie usług I i II (tabela 5).  
 

Tabela 5 

 

Wartości WSF 

 

Sektor/ 
rok 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

Przemysł 
i 

budownictwo 

Usługi I 
Usługi 

II 
Usługi 

III razem 
w tym 

sekcja I 
2005 0,02 0,93 1,11 1,27 1,97 1,42 
2008 0,02 0,84 1,03 1,13 2,52 1,46 
2009 0,01 0,80 1,09 1,08 2,15 1,49 
2010 0,01 0,79 1,13 1,24 2,39 1,42 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 
 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
była widoczna w strukturze funkcjonalnej miasta w całym analizowanym okre-
sie. W roku 2005 2,5% wszystkich zatrudnionych w ramach działalności o cha-
rakterze egzogenicznym było pracownikami sekcji I PKD (tabela 4). Po roku 
2007, pomimo ogłoszenia decyzji o powierzeniu Polsce i Ukrainie organizacji 
EURO 2012, udział ten spadał. W roku 2009 współczynnik specjalizacji Flo-
rence'a osiągnął najniższy poziom (tabela 5, rysunek 1). Warto zauważyć, że 
wzmiankowana decyzja nie zaowocowała również poprawą sytuacji w zakresie 
obejmującego budownictwo sektora przemysłowego. Wobec faktu powstawania 
w tym okresie infrastruktury związanej z imprezą (m.in. stadion miejski) przy-
puszczać można, że nastąpiło spowolnienie wywołanego kryzysem gospodar-
czym spadku w tym sektorze. 
 W roku 2010 nastąpiła istotna poprawa sytuacji w zakresie wielkości za-
trudnienia o charakterze egzogenicznym w działalności związanej z zakwatero-
waniem i usługami gastronomicznymi, co przełożyło się na większą liczebność 
grupy miastotwórczej usług I (tabela 3). Tym samym udział zatrudnienia o cha-
rakterze egzogenicznym sekcji I w całej grupie miastotwórczej Wrocławia nie-
malże powrócił do poziomu z roku 2005 (tabela 4).  
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Rys. 1. Zmiany poziomu specjalizacji w zakresie sekcji I 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Uwagi końcowe 

 Pomimo wahań ogólnej liczby pracujących we Wrocławiu, liczebność 
grupy egzogenicznej stale rosła. Podstawowe znaczenie dla skierowanej na 
odbiorców zewnętrznych części gospodarki miasta miał sektor usług,  
a w szczególności działalności sklasyfikowane w grupie usługi III (zdominowa-
nej przez usługi publiczne). W całym badanym okresie miasto wykazywało na 
tle Polski specjalizację w zakresie usług I, w tym również w zakresie działalno-
ści związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Warto jednak 
zauważyć, że poziom tej specjalizacji był niski, a pomimo trwających przygo-
towań do EURO 2012 do końca roku 2010 nie udało się dla sekcji I odtworzyć 
poziomu specjalizacji z roku 2005.  
 Sektor rolniczy z natury nie posiada charakteru miastotwórczego, zadziwia 
jednak słaba pozycja sektora przemysłowego. Wynika ona prawdopodobnie  
z kryzysu gospodarczego oraz z lokalizowania nowo powstających inwestycji  
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w bezpośredniej bliskości Wrocławia, ale poza jego administracyjnymi grani-
cami.  
 
 

EURO 2012 AND TRANSFORMATION OF A WROCLAW TOURIST 

FUNCTION 

 

 

Summary 

 

 Wroclaw, numbering around 632 thousand inhabitants and covering an area of 293 

km2, is the capital of Lower Silesia province. The city is highly regarded both in and 

outside the country as the center of culture, science and industry. Cultural events, nu-

merous clubs, theaters, galleries and other attractions have been attracting tourists and 

the tourist function was an important factor in the economic structure of the city. The 

aim of this article is to determine how organization of such large events like UEFA 

EURO 2012 influences tourist function of Wroclaw. 

 

Translated by Renata Gordziejonok 

 



 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 700 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 85 2012 
 

MARIUSZ SOŁTYSIK  
WOJCIECH FEDYK  
IZABELA GRUSZKA 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 

PODAŻ I POPYT NA KADRY TURYSTYCZNE DLA ME EURO 2012 
JAKO ELEMENT PROCESU ZWIĘKSZANIA EFEKTYWNOŚCI 

SEKTORA TURYSTYKI NA DOLNYM ŚLĄSKU 

Wprowadzenie 

 W ostatnim okresie odnotowuje się na Dolnym Śląsku znaczne wahania 
przyjazdów turystów (krajowych i zagranicznych) oraz w dynamice ruchu re-
gionalnego, ale mimo tego faktu, należy podkreślić, że jest to jeden z najbar-
dziej prężnych sektorów regionalnej gospodarki i odgrywa bez wątpienia klu-
czową rolę w jej ożywieniu. 
 Dynamiczny rozwój regionalnego przemysłu turystycznego sprzyja także 
powstawaniu nowych miejsc pracy bezpośrednio w turystyce i branżach około-
turystycznych, a w konsekwencji podnosi pośrednio jakość życia lokalnych 
społeczności i wpływa na zmiany społeczno-gospodarcze. 
 Europejskie trendy na rynku turystycznym oraz postępujący proces wielo-
kierunkowej globalizacji są głównymi czynnikami determinującymi pojawianie 
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się (nawet jako swoiste „wymuszanie”) na rynku pracy potrzeby tworzenia  
i rozwoju nowych typów zawodów turystycznych1. 
 Pojawiające się nowe zawody i kompetencje pracowników w sektorze 
turystyki są także wynikiem zmiany stylu konsumpcji usług turystycznych 
przez polskie społeczeństwo, które staje się bardziej aktywne turystycznie, ceni 
wygodę oraz jakość kupowanych usług i produktów turystycznych, a też w wie-
lu przypadkach szczególnie docenia jakość bezpośredniej obsługi klienta (np.  
w sektorach turystyki biznesowej, MICE, med-tours czy turystyki uzdrowisko-
wej). 
 Rola kadr turystycznych w zwiększaniu udziału sektora turystycznego  
w regionalnej gospodarce turystycznej jest nie do przecenienia i powszechnie 
jest także utożsamiana z szansą na podniesienie jakości oferowanych usług tu-
rystycznych, a tym samym zbudowania wizerunku Dolnego Śląska jako intere-
sującej destynacji turystycznej, i w konsekwencji wzrostu efektywności regio-
nalnej gospodarki turystycznej poprzez wzrost ruchu turystycznego i dochodów. 
 Celem niniejszego opracowania jest próba określenia stanu podaży i popy-
tu na kadry turystyczne na Dolnym Śląsku, a ponadto wskazanie kierunków 
niezbędnych zmian w systemie ich kształcenia, adekwatnych do potrzeb regio-
nalnej gospodarki turystycznej i podnoszących efektywność sektora turystycz-
nego w tym zakresie. Podjęto też próbę określenia wpływu organizacji ME 
EURO 2012 na Dolnym Śląsku na popyt i podaż w zakresie kadr turystycznych 
w wybranych sektorach regionalnej gospodarki turystycznej. 
 W opracowaniu posłużono się wynikami analiz źródeł wtórnych, w tym 
szczególnie raportów oraz sprawozdań z badań sondażowych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego, dokumentów strategicznych, pro-
gramu rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku oraz opracowań autorskich, zreali-
zowanych m.in. w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 

                                                 
1 Wskazuje się m.in. na potrzebę szkolenia kadr dla wykonywania zawodów: animatorów 

turystyki, brokerów i infobrokerów turystycznych, doradców turystycznych, a nawet aniołów 
biznesu turystycznego (business angel in tourism). 
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1. Stan kadr turystycznych w gospodarce Dolnego Śląska 

 Na znaczącą rolę zasobów kadr turystycznych w kształtowaniu kierunków 
rozwoju gospodarki turystycznej Dolnego Śląska wskazuje dokument Aktuali-
zacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego (tabela 
1), który jednocześnie identyfikuje podstawowe problemy tej sfery turystyki, tj. 
„niewystarczającą ilość i słabe przygotowanie kadry do obsługi ruchu tury-
stycznego, brak badań potrzeb szkoleniowych czy niską świadomość znaczenia 
rozwoju turystki wśród mieszkańców województwa”2. 
 

Tabela 1 

 

Strategiczne cele i działania w sferze rozwoju kadr turystycznych na Dolnym Śląsku 

 
Typ celu Zakres merytoryczny 

Cel strategiczny 4 Wzmocnienie potencjału ludzkiego regionu na potrzeby turystyki oraz 
przygotowanie kadr do recepcji ruchu turystycznego 

Cel operacyjny 4.1.  
Rozwój wykwalifikowa-
nych kadr gospodarki 
turystycznej 

4.1.1 Opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu szkoleń podnoszących 
kwalifikacje zawodowe pracowników związanych z sektorem turystyki 
4.1.2 Wsparcie tworzenia Regionalnego Centrum Szkolenia Kadr Tury-
stycznych wraz z zapleczem infrastruktury szkoleniowej 

Cel operacyjny 4.2. 
Przygotowanie służb 
publicznych oraz pracow-
ników sektora usług około-
turystycznych do obsługi 

4.2.1 Wdrożenie zintegrowanego systemu szkoleń dla różnych grup zawo-
dowych świadczących usługi w sferze około-turystycznej oraz dla służb 
publicznych 
4.2.2 Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o roli i korzyściach płyną-
cych z rozwoju turystyki w regionie 
4.2.3 Realizacja projektów recepcyjnych podnoszących jakość usług 
4.2.4 Stworzenie systemu wsparcia kadr turystycznych 

Cel operacyjny 4.3. 
Przygotowanie mieszkań-
ców województwa do 
recepcji turystów 

4.3.1. Wdrożenie programu budowania lokalnej tożsamości na poziomie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich – podniesienie poziomu 
wiedzy o regionie wśród mieszkańców 
4.3.2. Stymulowanie zainteresowania lokalnej społeczności podejmowa-
niem działalności w sferze turystycznej 
4.3.3. Kształtowanie postaw proturystycznych wśród mieszkańców 

Cel operacyjny 4.4. 
Rozwój badań na rzecz 
kształtowania profesjonal-
nych kadr dla turystyki 

4.4.1. Prowadzenie badań rynku pracy w turystyce i dystrybucja ich wyni-
ków 
4.4.2. Prowadzenie badań potrzeb szkoleniowych wśród pracodawców  
i pracowników 
4.4.3. Monitorowanie efektywności programów szkoleniowych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki 
dla Województwa Dolnośląskiego, praca zbiorowa, Polska Agencja Rozwoju 
Turystyki S.A., Warszawa, styczeń 2009, s. 100–101. 

                                                 
2  Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, praca zbio-

rowa, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A, Warszawa, styczeń 2009, s.100. 
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 Przeprowadzenie wielokierunkowej oceny zasobów i struktury jakościo-
wo-ilościowej kadr turystycznych na Dolnym Śląsku jest trudne ze względu na 
ograniczony dostęp do źródeł statystycznych, niski stopień aktualności danych 
czy w końcu niechęć podmiotów branży turystycznej do uczestnictwa w bada-
niach ankietowych. 
 

Tabela 2 

 

Zidentyfikowane trendy i tendencje w gospodarce turystycznej Dolnego Śląska  
w sektorze kadr turystycznych 

 
Sektor kadr turystycznych 

Nowe tendencje i trendy w gospodarce tury-
stycznej regionu: 
 rosnące dotacje na szkolenie kadr tury-

stycznych z POKL /np. teleinformatorzy, 
instruktorzy rekreacji konnej, pamiątkarze 
itp., 

 powstające nowe specjalizacje turystycz-
ne na studiach wyższych, 

 szkolenie kadr turystycznych z wykorzy-
staniem e-learningu, 

 podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia 
kadr punktów informacji turystycznej. 

Trendy ogólnoeuropejskie skorelowane  
z regionalnymi: 
 wzrost znaczenia personelu o wysokich 

kwalifikacjach, 
 potrzeba lepszego i bardziej kreatywnego 

przekazywania informacji, 
 orientacja na potrzeby klienta, 
 klient coraz bardziej wymagający. 

Sektor informacji turystycznej 
Nowe tendencje i trendy w gospodarce tury-
stycznej regionu: 
 większa aktywność w szkoleniu profesjo-

nalnych kadr do obsługi punktów IT, 
w tym osób niepełno-sprawnych, 

 szkolenie informatorów turystycznych 
w innych placówkach JST. 

Trendy ogólnoeuropejskie skorelowane  
z regionalnymi: 
 wzrost znaczenia personelu o wysokich 

kwalifikacjach, 
 nowe sposoby komunikowania, 
 potrzeba lepszego i bardziej kreatywnego 

przekazywania informacji. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów 
rozwojowych na sytuację sektora turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym 
uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. Wpływ zidentyfikowa-
nych tendencji w ruchu turystycznym w regionie na trendy rozwojowe w go-
spodarce turystycznej na Dolnym Śląsku, Raport 2B, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010, s. 43–44. 

 
 
 Warto w tym miejscu wskazać na wyniki przeprowadzonych analiz poten-
cjału kadr turystycznych Dolnego Śląska przez Samorząd Województwa Dol-
nośląskiego w ramach projektu POKL Ocena szans rozwojowych w turystyce 



Podaż i popyt na kadry turystyczne dla ME Euro 2012… 269

Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012 POKL.08.01.04-02-001/093, które są 
pierwszym w regionie tak szerokim badaniem kapitału ludzkiego w dolnoślą-
skiej turystyce. Poniżej zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzonych 
analiz odnoszących się do kluczowych cech sektora kadr turystycznych na Dol-
nym Śląsku. Za interesujący uznać należy fakt skorelowania kilku aktualnych 
form i kierunków doskonalenia kadr turystycznych w regionie z trendami i ten-
dencjami na rynku ogólnoeuropejskich usług turystycznych, a tym samym 
wzrostu szansy na uzyskanie konkurencyjnej pozycji Dolnego Śląska w sferze 
rozwoju usług turystycznych (tabela 2).  
 

Tabela 3 

 

Cechy zatrudnienia kadr turystycznych według wybranych sektorów  
gospodarki turystycznej Dolnego Śląska 

 
Typ sektora Zdiagnozowane cechy kadr turystycznych 

Sektor noclegowy  
– hotele 

zatrudnione osoby to przede wszystkim pracownicy w wieku 25–34 lata, kobiety, 
osoby związane z bezpośrednią obsługą klientów, zwłaszcza w hotelach cztero- 
(97%) i pięciogwiazdkowych (93%); są to osoby z wykształceniem średnim, 
przede wszystkim kadra kierownicza 

Sektor noclegowy  
– pensjonaty, schro-
niska, domy wy-
cieczkowe 

w strukturze zatrudnienia dominują kobiety – w pensjonatach (65%), w schroni-
skach (65%) w domach wycieczkowych (67%); w pensjonatach i domach wy-
cieczkowych zatrudniane są głównie osoby w wieku 25–34 lata, w schroniskach  
– 24 i mniej lat (30%); w pensjonatach 70% pracowników zatrudnionych na stałe 
to kobiety, w schroniskach – 65%, w domach wycieczkowych – 67%; bezpośred-
nią obsługą klienta zajmują się głównie osoby z wykształceniem średnim 

Sektor bazy 
gastronomicznej  

dominują pracownicy w wieku 25–34 lata (34%), w tym kobiety (69%); stałe 
zatrudnienie w ciągu roku dotyczy 95% pracowników; w bezpośredniej obsłudze 
klienta zatrudnionych jest 72% osób; jeśli chodzi o poziom wykształcenia pra-
cowników – dominuje wykształcenie średnie (71%) 

Sektor organizato-
rów/pośredników 
turystyki 

według kategorii wiekowej dominują pracownicy w wieku 25–34 lata (53%),  
w tym kobiety (71%); stałe zatrudnienie w ciągu roku dotyczy 79% pracowników; 
w bezpośredniej obsłudze klienta zatrudnionych jest 61% osób; jeśli chodzi  
o poziom wykształcenia pracowników – dominuje wykształcenie wyższe 57% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ocena wpływu zidentyfikowanych tren-
dów…, op. cit. 

 
 Równie istotnym dla wzrostu efektywności regionalnej gospodarki tury-
stycznej jest poziom wykształcenia kadr turystycznych w poszczególnych sek-

                                                 
3 Współautor artykułu W. Fedyk był ekspertem w zespole redakcyjnym siedmiu raportów 

we wskazanym projekcie. Raporty z I etapu realizacji projektu (2010), Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego (http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/). 
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torach, ich struktura jako-ściowa, a także status ze względu na czas zatrudnienia 
(tabela 3). 
 Należy odnotować także, że4: 

 dominującą grupą wiekową zatrudnionych osób w branży turystycznej 
są osoby w wieku 25–34 lat;  

 liczba najmłodszych pracowników (do 24. roku życia) jest większa, niż 
liczba pracowników należących do najstarszej grupy wiekowej (powy-
żej 55. roku życia); 

 w branży turystycznej pracuje najwięcej kobiet – w każdej grupie wie-
kowej stanowią przeważającą część kadry; pod względem struktury  
w kadrze zarządzającej pracuje tyle samo mężczyzn co kobiet; 

 najliczniejsza w strukturze zatrudnienia jest kadra bezpośredniej obsługi 
klienta, najmniej liczna – kadra średniego szczebla; 

 pracownicy firm posiadają najczęściej wykształcenie średnie; wykształ-
cenie zawodowe posiada co dziesiąty pracownik zatrudniony w branży 
turystycznej; 

 tylko 28 % osób zatrudnionych w ankietowanych przedsiębiorstwach 
turystycznych posiada wykształcenie branżowe (jest to wynik niepoko-
jący, ponieważ wykształcona kadra jest gwarantem jakości świadczo-
nych usług). 

 Analiza potencjału i charakteru kadr turystycznych w regionie wskazuje 
także na wiele problemów mających istotne znaczenie dla kształtowania obrazu 
i wizerunku oraz jakości oferty turystycznej Dolnego Śląska. Wśród bardziej 
istotnych, w odniesieniu do wybranych typów kadr turystycznych, zalicza się5: 

 pilot wycieczek – „monokultura językowa” aktualnie zatrudnionej ka-
dry pilotów wycieczek oraz struktura wiekowa (dominacja osób w po-
deszłym wieku) ogranicza możliwości pozyskiwania nowych zagra-
nicznych rynków migracji turystycznych na Dolny Śląsk i nowych 
segmentów turystów w wieku do 45 lat; 

 informator turystyczny – wykształcona kadra turystyczna ze znajomo-
ścią języków obcych jest podstawowym celem i składnikiem systemu 
nowoczesnej informacji turystycznej i świadczenia usług turystycznych, 
w tym w kontekście Euro 2012 (kursy: teleinformator pracownik Call 

                                                 
4  Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów…, op.cit., s. 168. 
5  Tamże, s. 308–312. 
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Center adresowany do osób niepełnosprawnych, recepcjonista, prze-
wodnik i pilot turystyczny); 

 animator turystyki – typ zawodu w sektorze turystyki, który ma 
szczególne znaczenie dla wdrażanej przez samorząd województwa  
i DOT we współpracy z ponad 120 JST koncepcji subregionalnych sie-
ciowych produktów turystycznych, które wygenerują m.in. całkowicie 
nowe produkty turystyczne w systemie sieciowym i potrzeby w zakresie 
ich obsługi przez profesjonalnie wykształconą, specjalistyczną kadrę tu-
rystyczną niemal we wszystkich typach i formach turystyki; 

 przewodnik terenowy po Dolnym Śląsku – odziedziczona historycz-
nie „monokultura językowa” przewodników turystycznych, ich struktu-
ra wiekowa (dominacja osób w podeszłym wieku) oraz silna koncentra-
cja miejsca zamieszkania przewodników tylko w kilku miastach ograni-
cza możliwości pozyskiwania nowych zagranicznych rynków migracji 
turystycznych na Dolny Śląsk oraz nowych segmentów turystów  
w wieku do 45 lat; 

 przewodnik po atrakcji lokalnej/zakładowy – luka prawna, jaka ist-
nieje na rynku usług przewodnickich od blisko 8 lat z powodu niewy-
dawania przez właściwego ministra rozporządzenia dotyczącego prze-
wodnictwa zakładowego oczekiwanego przez środowisko gestorów 
atrakcji turystycznych, placówki muzealno-dydaktyczne i inne niety-
powe obiekty turystyczne; 

 agromanager – mimo znaczącej konsolidacji gospodarstw agrotury-
stycznych z Dolnego Śląska w blisko 13 stowarzyszeniach branżowych, 
brak tych umiejętności wśród gestorów bazy agroturystycznej na Dol-
nym Śląsku powoduje utratę szansy na promocję oferty agroturystycz-
nej na rynku ogólnopolskim, europejskim i niską konkurencyjność dol-
nośląskiej agroturystyki, m.in. w stosunku do województwa małopol-
skiego czy śląskiego; 

 pamiątkarz i wytwórca produktu lokalnego – dziedzictwo tradycyj-
nego rękodzieła i osobliwości kuchni Dolnego Śląska jest jednym  
z najwartościowszych w Polsce. Możliwość zakupienia wyrobów trady-
cyjnego rękodzieła, a także niejednokrotnie samodzielnego wykreowa-
nia własnego produktu (z papieru, drewna, szkła, metalu, gliny) są dzi-
siaj jednym z podstawowych elementów nowoczesnego produktu tury-
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stycznego oferowanego turystom krajowym i zagranicznym, bez które-
go wizerunek turystyczny Dolnego Śląska jest niepełny. 

 System kształcenia kadr turystycznych jest istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na rozwój gospodarki turystycznej regionu. Mimo, że na Dolnym Śląsku 
funkcjonuje siedem szkół wyższych oraz 89 szkół ponadgimnazjalnych kształ-
cących w kierunkach turystycznych6, to aktualny system nie zapewnia pełnej 
podaży kadr turystycznych dla regionalnego rynku turystycznego, głównie ze 
względu na niedostosowanie programów nauczania i typów kształcenia do po-
trzeb branży turystycznej. 

Tabela 4 

 

Zdiagnozowane powiązania charakteru wiedzy i umiejętności studentów  
kierunków turystycznych z wymaganiami podmiotów branży turystycznej  

na przykładzie Dolnego Śląska 

 
Wiedza i umiejętności Rynek pracy 

 wiedza w zakresie geograficznych uwarunko-
wań turystyki 

 wiedza w zakresie ekonomicznych uwarunko-
wań turystyki 

 znajomość działań marketingowych na potrze-
by turystyki 

 znajomość prawa w turystyce 
 umiejętność organizacji czasu wolnego tury-

stom 
 dobra znajomość języków obcych 
 dobra znajomość technik komputerowych 

w zakresie turystyki 
 zdolności interpersonalne 
 uprawnienia turystyczne (pilockie, przewod-

nickie i inne) 
 prawo jazdy 

 usługi transportowe 
 usługi hotelarskie 
 usługi gastronomiczne 
 usługi rekreacyjne 
 usługi biur podróży 
 usługi informacji turystycznej, przewodnickie  

i pilockie 
 administracja państwowa i samorządowa w zakre-

sie turystyki i rekreacji 
 instytucje badawcze i planistyczne w zakresie 

turystyki i rekreacji 
 edukacja turystyczna 
 organizacje społeczne zajmujące się turystyką  

i rekreacją 
 środki masowego przekazu (w zakresie turystyki 

rekreacji) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Wyrzykowski, Regionalny system eduka-
cji turystycznej na Dolnym Śląsku – uwarunkowania, stan i perspektywy, Wyż-
sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2009, (maszynopis). 

  

                                                 
6 Szczegółową charakterystykę ilościowo-jakościową systemu szkolnictwa turystycznego 

na Dolnym Śląsku zawarto w rozdziale 2.12 Sektor kształcenia kadr oraz kadr turystycznych  
w: Raport 2A: Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora tury-
styki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. 
Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku, Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2010. 
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 Należy dodać, że prowadzone okazjonalnie przez jednostki samorządu 
terytorialnego szkolenia własnych kadr z zakresu turystyki oraz liczne szkolenia 
z dotacji Unii Europejskiej prowadzone przez podmioty komercyjne nie stwa-
rzają aktualnie właściwej bazy edukacyjnej (a tym samym podaży) dla budowy 
efektywnej i konkurencyjnej oraz nowoczesnej kadry gospodarki turystycznej 
na Dolnym Śląsku7.  
 Interesujące wyniki dotyczące powiązania zjawiska podaży i popytu  
z zakresu wiedzy i umiejętności studentów kierunków turystycznych z wyma-
ganiami podmiotów regionalnej branży turystycznej wynikają z badań prowa-
dzonych przez Wyrzykowskiego8 (tabela 4). 

2. Podaż i popyt na kadry turystyczne dla EURO 2012 

 Aktualnie Dolny Śląsk stoi przed wielką szansą na dynamiczny rozwój 
usług turystycznych w sferze zasobów kadr turystycznych, bowiem wiąże się to 
bezpośrednio z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, 
która to impreza implikuje (a także wymusza) podaż na podejmowanie działań 
w sferze zmian modelu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla prze-
mysłu turystycznego oraz podnoszenia jakości obsługi ruchu turystycznego  
z wykorzystaniem nowych typów zawodów turystycznych. 
 Jednym z istotnych elementów kształtowania konkurencyjnego i efektyw-
nego kapitału ludzkiego w sektorze gospodarki turystycznej jest przede wszyst-
kim zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji turystycznej, dostosowanej 
jednocześnie programowo do aktualnych potrzeb rynku (według zdiagnozowa-
nego popytu na kadry zawodowe), w tym szczególnie dla sektora bezpośredniej 
obsługi ruchu turystycznego i rozwoju usług oraz produktów turystycznych 
(tabela 5). 
  

                                                 
7  Szczegółową charakterystykę rynku szkolenia kadr turystycznych na Dolnym Śląsku za-

warto w dokumencie: Określenie zapotrzebowania na nowe kompetencje w związku z nowymi 
trendami w turystyce regionalnej i wyzwaniami EURO 2012. Określenie niezbędnych działań  
w sektorze turystycznym w kontekście organizacji EURO 2102, Raport 7A, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2011. 

8 Wyrzykowski J., Regionalny system edukacji turystycznej na Dolnym Śląsku – uwarun-
kowania, stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2009, (maszynopis). 
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Tabela 5 

 

Postulowane zmiany podażowe w systemie edukacji turystycznej na Dolnym Śląsku 

 
Działania programowe 

 przeprowadzenie dogłębnej analizy (w stałych cyklach) potrzeb rynku gospodarki turystycznej w zakre-
sie typów specjalistów turystycznych, które powinny być podstawą do likwidacji specjalności tury-
stycznych, nieoczekiwanych przez sektor turystyczny, a tworzenia nowych form edukacji i specjalizacji 
według zdiagnozowanego zapotrzebowania, 

 prowadzenie stałych badań losów absolwentów kierunków turystycznych, 
 dostosowanie programu nauczania (tematyki) do specyfiki konkretnych zawodów (w tym niszowych) 

oraz do wymagań (także technicznych), jakich oczekują pracodawcy od pracowników; zwiększenie 
liczby godzin nauki praktycznej wobec liczby zajęć ogólnych, 

 wprowadzanie większej liczby zajęć bądź specjalizacji turystycznych tylko w języku angielskim (w tym 
j. branżowego) lub w innym języku obcym (skorelowanych z cechami ruchu turystycznego, m.in. źró-
dłami migracji turystycznych na Dolny Śląsk), 

 pilne wdrożenie regionalnego systemu szkoleń i dokształcania dla osób już pracujących w branżach 
turystycznych w celu stałego podnoszenia jakości obsługi ruchu turystycznego. 

Działania techniczne 

 dostosowanie planów i terminów zajęć (m.in. staże, praktyki, warsztaty) do sezonowości ruchu tury-
stycznego, 

 zwiększenie i zacieśnienie współpracy uczelni i szkół z przedsiębiorcami posiadającymi doświadczenie 
w branży turystycznej (m.in. poprzez włączanie praktyków w proces edukacji oraz zawarte stałe poro-
zumienia), 

 nasilenie wykorzystywania środków Unii Europejskiej do podnoszenia efektywności i jakości kształce-
nia, w tym w nowoczesnych formach edukacji, tj. e-learning z wykorzystaniem systemu platformy i wi-
deokonferencji, 

 zwiększenie zaangażowania uczelni i szkół w pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie 
specjalizacji i szkoleń dla uczniów/studentów, w tym w modelu sponsorowania edukacji wytypowanych 
osób przez firmy turystyczne poszukujące dobrze wykształconych pracowników dla własnych potrzeb 
(forma zwrotnego stypendium, które student „odrabia”, pracując dla przedsiębiorcy), 

 podejmowanie współpracy z innymi instytucjami, np. szkołami wyższymi kształcącymi na podobnych 
kierunkach zarówno z Polski, jak i z zagranicy w zakresie realizacji wymiany uczniów i studentów, 

 podejmowanie regularnej współpracy z przedstawicielami instytucji rynku pracy (Dolnośląski Woje-
wódzki Urząd Pracy) oraz pracodawcami (Izby Turystyki) w celu organizacji odpłatnych staży dla kadr 
turystycznych oraz finansowania „pierwszej pracy dla absolwentów”, 

 promowanie współpracy między podmiotami kształcenia ustawicznego oraz uczelniami wyższymi np. 
w formie dobrych praktyk, ukazując korzyści, jakie uzyskują zarówno same instytucje, jak i odbiorcy 
ich usług – uczniowie, kursanci, studenci. 

Źródło:  pracowanie własne z autorskimi modyfikacjami na podstawie: Określenie 
zapotrzebowania na nowe kompetencje…, op. cit. 

 
 
 Obserwowany wielokierunkowy rozwój różnych typów turystyki na Dol-
nym Śląsku, w tym tworzenie nowych typów atrakcji i produktów turystycz-
nych wywołuje zjawisko popytu na wyspecjalizowane kadry turystyczne do 
obsługi klientów czy turystów korzystających z tych usług.  
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Tabela 6 

 

Rekomendacje popytowe do budowy korpusu nowoczesnych kadr turystycznych  
Dolnego Śląska ze względu na zidentyfikowane potrzeby rynku 

 
Popyt na kadry turystyki do obsługi nowo tworzonych usług i produktów turystycznych 

(w tym powstających na potrzeby EURO 2012) 
 zapewnić odpowiednią ilość kadr dla sektora obiektów hotelarskich, w tym specjalistycznie wyszkolo-

nych: recepcjonistów, mistrzów kucharskich i kucharzy; kelnerów, barmanów, pomoce kuchenne oraz 
pozostały personel hotelowy (concierge), 

 zapewnić kadry managerów spa, rehabilitantów, kosmetologów, masażystów, specjalistów od różnych 
technik relaksacji oraz serwisantów urządzeń i systemów w centrach spa, w związku z tworzenie dużej 
liczby tego typu ośrodków, 

 zapewnić przewodników i pilotów turystycznych specjalizujących się w ekoturystyce, turystyce kultu-
rowej oraz turystyce w obiektach poprzemysłowych, a także przewodników zakładowych (obiekty mu-
zealne, unikalne zakłady pracy), 

 zapewnić kadry wymagające specjalnych licencji i koncesji zawodowych: pilotów samolotów tury-
stycznych, kapitanów statków turystycznych, 

 zapewnić kadrę zawodowych instruktorów rekreacji ruchowej czy też turystyki kwalifikowanej dla 
wielu form: instruktorzy narciarstwa zjazdowego, biegowego, zimowych sportów ekstremalnych, nor-
dic walking, jazdy konnej, paralotniarstwa, kolarstwa szosowego i górskiego oraz innych sportów eks-
tremalnych, dokonując m.in. korelacji merytorycznej i instytucjonalnej ze szkoleniami kadr instrukto-
rów dyscyplin sportowych prowadzonych w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej, 

 zapewnić kadrę specjalistów wdrażających technologie informacyjno- komunikacyjne w turystyce 
(informacja, promocja i sprzedaż za pomocą Internetu, rezerwacja biletów lotniczych, e-usługi,  
e-marketing), 

 zapewnić managerów produktu turystycznego (touroperatorów) na poziomie MBA, którzy zajmowaliby 
się kompleksowym dopasowywaniem oferty do indywidualnych potrzeb turysty/turystów, 

 zapewnić w punktach informacji turystycznej profesjonalnych informatorów i teleinformatorów – pra-
cowników call center z obowiązującymi mechanizmami podnoszenia klas zawodowych (I–III), w opar-
ciu o zestandaryzowane szkolenia i system egzaminacyjny, 

 zapewnić profesjonalnych animatorów czasu wolnego typu: animator kultury ze specjalizacją teatralną, 
Kids Entertainer – animator zajmujący się grami i zabawami dla dzieci i młodzieży (najczęściej od 3 do 
16 lat), Sport Entertainer – animator organizujący, sędziujący i koordynujący rozrywki sportowe tury-
stów, Show Entertainer – animator zajmujący się wieczornymi występami (np. karaoke, skecze, wybory 
miss hotelu itp.), All-Round Entertainer – animator pełniący wszystkie powyższe role jednocześnie  
– wszechstronny, 

 zapewnić wykwalifikowane kadry na stanowiskach odpowiedzialnych za promocję, rozwój turystyki, 
obsługę informatyczną stron internetowych w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Źródło:  opracowanie własne z autorskimi modyfikacjami na podstawie: Określenie 
zapotrzebowania na nowe kompetencje…, op. cit. 

 
 Przedstawione w tabeli 6 rekomendacje wskazują jednocześnie na sektory 
gospodarki turystycznej Dolnego Śląska, które wymagają utworzenia nowych 
miejsc pracy ze względu na potrzeby i zmiany w cechach ruchu turystycznego, 
ale także uwzględniając potrzeby organizacji EURO 2012.  
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Uwagi końcowe 

 Dominujące na świecie, w Europie, w Polsce i na Dolnym Śląsku trendy 
wymuszają na rynkach usług turystycznych coraz większą profesjonalizację 
kadr i stałe inwestowanie w kapitał ludzki, co jest współcześnie podstawowym 
warunkiem zwiększania konkurencyjności i efektywności oferowanych produk-
tów i usług turystycznych9. 
 Wyniki badań sondażowych10 nad pozyskiwaniem przez podmioty tury-
styczne na Dolnym Śląsku nowych kadr turystycznych wskazują, że aż 46% 
badanych firm turystycznych nie planuje w ogóle zwiększenia zatrudnienia  
w kontekście organizacji imprezy EURO 2012, a tym samym można sądzić, że 
nie docenia wpływu organizacji takiego wydarzenia na gospodarkę turystyczną 
i własny biznes. W tym kontekście niepokojący wydaje się być stosunkowo 
niski stopień świadomości i ograniczone potrzeby właścicieli podmiotów bran-
ży turystycznej na Dolnym Śląsku w pozyskiwaniu nowych wysoko wykwalifi-
kowanych pracowników, w tym do obsługi nowych typów i form turystyki,  
a także nietypowych megaimprez, takich jak Mistrzostwa Europy w Piłce Noż-
nej EURO 2012.  
 Niepokojące jest również występowanie na Dolnym Śląsku wielu proble-
mów (a nawet zapóźnień) w sferze budowania nowoczesnych i wielopoziomo-
wych systemów edukacji kadr turystycznych oraz dużego niedostosowania ofer-
ty programowej kształcenia kadr (podaży) do oczekiwań (popytu) ze strony 
pracodawców z branży turystycznej w wielu sektorach regionalnej gospodarki 
turystycznej. 
 Należy jednocześnie wskazać i podkreślić, że podnoszenie jakości kadr 
turystycznych, w tym poprzez skorelowanie popytu i podaży w tej sferze, jest 

                                                 
9  Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

2008. 
10 Próba ankietowa wynosiła 360 wybranych losowo podmiotów z kilku sektorów gospo-

darki turystycznej regionu, które funkcjonują w 92 miejscowościach województwa dolnośląskie-
go. Badania zostały przeprowadzone w formie bezpośrednich telefonicznych wywiadów metodą 
CATI. Ankietowane przedsiębiorstwa zatrudniały łącznie powyżej dwóch tysięcy pracowników. 
Badania przeprowadziła firma Arleg S.A. z Legnicy w ramach realizacji Raportu 2C, w: Ocena 
wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora turystyki na Dolnym Śląsku, 
ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010. 
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szczególnie istotne w kontekście tworzącego się modelu rozwoju turystyki na 
Dolnym Śląsku, opartego na subregionach turystycznych11. 
 Postulowane jest zatem dokonanie pilnych działań w sferze rozwoju kadr 
turystycznych na Dolnym Śląsku poprzez rzeczywiste implementowanie do 
regionalnej gospodarki turystycznej wszystkich typów zdiagnozowanych reko-
mendacji i postulatów wskazanych w raportach z projektu Ocena szans rozwo-
jowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012 oraz wdrożenie 
strategicznych celów dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego w przemyśle 
turystycznym w regionie, a wskazanych w dokumencie Aktualizacja Programu 
Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

DEMAND AND SUPPLY FOR TOURIST PERSONNEL FOR THE 2012 UEFA 

EUROPEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP AS AN ELEMENT OF 

INCREASING SECTOR OF TOURISM’ PROFITABILITY IN LOWER 

SILESIA 

 

 

Summary 

 

 The paper presents the diagnosis’ results of condition of tourist staff development 

in Lower Silesia as regards system of education and demand and supply with reference 

to personnel of the whole tourist economy. As well, the existing correlations were 

pointed out between organization of mega events such, as the 2012 UEFA European 

Football Championship, and directions for human capital development, also as regards 

the area of effectiveness of tourist sector development. Authors of the paper provide 

authors’ recommendations for tourist personnel development in Lower Silesia.  

 

Translated by Izabela Gruszka 

 

                                                 
11 Fedyk W., Dołęga A., Subregionalne, sieciowe produkty turystyczne Dolnego Śląska, 

[w]: Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki 
turystycznej, red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 
2009. 
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BAZA NOCLEGOWA JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTW REGIONU 

NADMORSKIEGO 

Wprowadzenie 

 Baza noclegowa uznawana jest za podstawowy element infrastruktury 
turystycznej wykorzystywany w obsłudze ruchu turystycznego. Charakter  
i struktura bazy noclegowej zależy od czynników środowiska przyrodniczego, 
socjalno-ekonomicznych i funkcjonalnych. Na zróżnicowanie bazy wpływa 
m.in. typ krajobrazu i warunki klimatyczne, struktura i charakter ruchu tury-
stycznego na danym terenie oraz charakter poszczególnych miejscowości i ich 
rola w recepcji ruchu turystycznego (miejscowości wypoczynkowe, uzdrowi-
ska)1. 
 Na bazę noclegową składa się ogół obiektów i miejsc noclegowych znaj-
dujących się na określonym obszarze (np. kraj, region, województwo, gmina), 
udostępnianych turystom sezonowo lub całorocznie2.  

                                                 
1  Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Wyd. Proksenia, Kraków 2006, s. 33. 
2  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, red. H. Górska-Warsewicz., E. Świstak, 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 19. 
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 Bazę noclegową w Polsce stanowią obiekty zakwaterowania zbiorowego 
podlegające kategoryzacji i/lub ewidencji, zdefiniowane w ustawie o usługach 
turystycznych z 1997 roku (hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wy-
cieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska oraz pola biwakowe)3 bądź 
przez GUS na potrzeby statystyki (inne obiekty hotelowe, szkolne schroniska 
młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły ogólnodostępnych domków 
turystycznych, zakłady uzdrowiskowe, hostele oraz pozostałe niesklasyfikowa-
ne4, a wśród nich m.in.: gospody, zajazdy, karczmy, bungalowy, domy nocle-
gowe, stanice wodne itd.).  
 Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Polsce nie jest równomierne. 
Pomorze z racji swoich walorów turystycznych należy do regionów o najwięk-
szej koncentracji bazy noclegowej, a jej charakter i struktura wynika ze specyfi-
ki warunków naturalnych i głównych funkcji regionu. 

1. Cel, zakres, materiał i metodyka pracy 

 Celem pracy była analiza bazy noclegowej województw pomorskiego  
i zachodniopomorskiego jako ważnego elementu zagospodarowania turystycz-
nego. Tło dla powyższej analizy stanowiła prezentacja zasobów, struktury  
i zmian bazy noclegowej w Polsce w okresie 1999–2010. O wyborze woje-
wództw zdecydowało ich znaczenie w obsłudze ruchu turystycznego Polsce, na 
co wskazuje zarówno rozbudowana i różnorodna baza noclegowa, jak i znaczna 
liczba korzystających z niej turystów. 
 Materiał do analiz stanowiły dane statystyczne publikowane przez Główny 
Urząd Statystyczny, Instytut Turystyki oraz strategie rozwoju badanych woje-
wództw opracowane przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki. 

                                                 
3  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU z 2004 r., nr 223, poz. 

2268 z późn. zm. 
4  www.stat.gov.pl. 
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2. Baza noclegowa w Polsce 

 W 2010 roku w bazie statystycznej GUS zarejestrowanych było 7206 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, na które składało się 3223 obiektów 
hotelowych (hotele, motele, pensjonaty i inne hotelowe) i 3983 pozostałych. 
Obiekty te dysponowały łącznie 610 tysiącami miejsc noclegowych (tabela 1)5.  
 

Tabela 1 

 

Baza noclegowa zakwaterowania zbiorowego (wybrane rodzaje obiektów)  
w Polsce w latach 1999 i 2010. 

 
Rodzaj obiektu 

Obiekty 
Miejsca  

noclegowe (tys.) 
Korzystający 

(tys.) 
1999 2010 1999 2010 1999 2010 

Ogółem 8301 7206 691,8 610,1 10525 20461 
Hotele 906 1796 91,9 176,0 3192 11740 
Motele 130 123 5,8 4,7 254 327 
Pensjonaty 499 293 22,6 12,7 391 346 
Inne hotelowe - 1011 - 47,5 - 1941 
Domy wycieczkowe 201 52 14,3 4,2 429 168 
Schroniska* 599 406 25,7 23,0 230 642 
Ośrodki wczasowe 2293 1154 206,9 122,1 1764 1492 
Ośrodki kolonijne 266 100 36,1 13,9 165 87,5 
Ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe 

481 494 
48,4 

50,3 
775 1231 

Zespół domków turystycznych 539 365 34,3 21,5 297 246 
Kempingi 224 121 38,4 19,6 271 199 
Pola biwakowe 427 193 53,4 21,4 197 74 
Zakładowe uzdrowiskowe 146 159 25,9 32,0 282 612 
Pozostałe niesklasyfikowane 1441 902 80,0 59,3 1334 1087 

* łącznie z młodzieżowymi i szkolnymi 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Turystyka w 2010 r., Główny Urząd Staty-
styczny, Warszawa 2011. 

 
 
 W latach 1999–2006 liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania w Pol-
sce charakteryzowała się tendencją malejącą (spadek o 30%), co było następ-
                                                 

5  Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca oraz jej wykorzystanie w I półroczu 2010 roku. 
Informacja na konferencję prasową w dniu 26 października 2010, www.stat.gov.pl. 
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stwem przemian zachodzących po urynkowieniu gospodarki, polegających na 
prywatyzacji i sprzedaży lub zamykaniu obiektów nierentownych, o niskim 
standardzie czy przeznaczaniu budynków i pobliskiego terenu na inne cele 
(mieszkalne, administracyjne) lub zwracaniu ich dawnym właścicielom.  
W latach 2007–2010 obserwowano zmianę tej niekorzystnej tendencji, skutku-
jącej 7-procentowym wzrostem liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania. 
 W roku 1999 w polskich obiektach noclegowych wypoczywało 10,5 mln 
turystów, natomiast w roku 2010 już 20,4 mln, czyli dwukrotnie więcej. Wzrost 
ten był spowodowany m.in. realizacją nowych inwestycji w turystyce, przebu-
dową i modernizacją istniejących obiektów oraz podniesieniem ich standardu,  
a także tendencją do wypoczynku poza miejscem swojego zamieszkania i wzro-
stem dochodów ludności z jednej strony oraz zróżnicowaniem cenowym oferty 
obiektów noclegowych – z drugiej. 
 W roku 2010 wśród obiektów zakwaterowania zbiorowego uwzględnio-
nych w statystyce GUS najliczniejszą grupę (25%) stanowiły hotele. Ich liczba 
w Polsce systematycznie rośnie – w latach 1999–2010 zwiększyła się prawie 
dwukrotnie (z 906 do 1796). Z noclegów w hotelach w 2010 roku skorzystało 
3,2 mln turystów, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w roku 1999.  
 Rozwój bazy hotelowej nie przebiegał równomiernie na terenie całej Pol-
ski: w roku 2010 najwięcej hoteli zlokalizowanych było na terenie woje-
wództw: małopolskiego (249 obiektów), wielkopolskiego (209 obiektów) i dol-
nośląskiego (200 obiektów); zdecydowanie najmniej – na terenie województwa 
podlaskiego (23 obiekty) i opolskiego (29 obiektów)6. 
 Do najczęściej wykorzystywanych przez turystów obiektów noclegowych 
w Polsce oprócz hoteli należą ośrodki wczasowe. W roku 2010 ich udział  
w ogólnej liczbie obiektów zbiorowego zakwaterowania wynosił 16% (1154 
obiekty), ale w przeciwieństwie do hoteli obserwowano systematyczny spadek 
liczby tych obiektów – o 50% w latach 1999–2010. Analizując strukturę prze-
strzenną lokalizacji ośrodków wypoczynkowych w Polsce w 2010 roku, należy 
stwierdzić, że największym ich udziałem w ogólnej liczbie obiektów charakte-
ryzowały się województwa: zachodniopomorskie (41%) oraz pomorskie (26%). 
Analiza terytorialnego rozmieszczenia obiektów zakwaterowania zbiorowego 
wskazuje na ich dużą koncentrację na północy kraju (w pasie nadmorskim) oraz 

                                                 
6  Turystyka w 2010 r., op.cit. 
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na południu kraju (góry i pogórze), a najmniejszą na obszarach nizinnych i po-
jeziernych7.  
 Szczególnie dużymi rozmiarami bazy noclegowej charakteryzują się woje-
wództwa: małopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i dolnośląskie, czyli 
regiony najbardziej atrakcyjne turystycznie, o specyficznym mikroklimacie  
i bogatych walorach krajobrazowych8. Na ich terenie w 2010 roku znajdowała 
się połowa ogólnej liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania (tabela 2).  
 

Tabela 2 

 

Zasoby bazy noclegowej według województw w 2010 roku 

 

Województwo Liczba obiektów 
Udział 

(%) 
Liczba miejsc 
noclegowych 

Udział (%) 

Polska 7206 100 610111 100 
dolnośląskie 726 10,1 49067 8,0 
kujawsko-pomorskie 316 4,4 24843 4,1 
lubelskie 322 4,6 20307 3,3 
lubuskie 298 4,1 20283 3,3 
łódzkie 289 4,0 19981 3,3 
małopolskie 875 12,1 69959 11,5 
mazowieckie 405 5,6 43366 7,1 
opolskie 111 1,5 7765 1,3 
podkarpackie 379 5,3 22577 3,7 
podlaskie 182 2,5 11409 1,9 
pomorskie 802 11,1 80178 13,1 
śląskie 511 7,1 40989 6,7 
świętokrzyskie 162 2,2 12252 2,0 
warmińsko-mazurskie 387 5,4 37722 6,2 
wielkopolskie 625 8,7 42930 7,0 
zachodniopomorskie 816 11,3 106483 17,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka w 2010 r., op. cit. 

 
 

                                                 
7  B. Mikuta., B. Sawicka, M. Świątkowska, Usługi hotelarsko-turystyczne, Wydawnictwo 

Format AB, Warszawa 2007, s. 36. 
8  Obsługa ruchu turystycznego, op.cit., s. 42. 
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3. Baza noclegowa regionu nadmorskiego 

 Województwa zachodniopomorskie i pomorskie należą do najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie regionów w Polsce, o czym decydują ich cenne walo-
ry wypoczynkowe, służące regeneracji sił fizycznych i psychicznych, krajo-
znawcze (przyrodnicze i kulturowe), które stanowią przedmiot zainteresowania 
turystów oraz specjalistyczne – umożliwiające uprawianie turystyki aktywnej 
(np. kitesurfing, windsurfing, narciarstwo wodne, motolotniarstwo)9.  
 Wśród walorów przyrodniczych i krajobrazowych główne znaczenie mają: 
pas piaszczystych plaż, liczne lasy i zbiorniki wodne (np. Zalew Szczeciński, 
jeziora: Dąbie, Jamno, Drawsko, Lubie, Gardno, Łebsko i inne). Na terenie 
analizowanych województw funkcjonują parki narodowe: Słowiński PN, Wo-
liński PN, Drawieński PN, PN Borów Tucholskich oraz liczne parki krajobra-
zowe np.: Trójmiejski PK, Nadmorski PK, PK Mierzei Wiślanej, Kaszubski PK, 
Wdzydzki PK10. Walory klimatyczne i uzdrowiskowe Pomorza wynikają z bez-
pośredniego wpływu nadmorskiego klimatu, nasycenia morskim aerozolem, 
pozbawionego alergenów powietrza.  
 O atrakcyjności regionu pomorskiego decyduje również możliwość cieka-
wego spędzenia czasu poprzez uczestnictwo w organizowanych cyklicznie licz-
nych imprezach kulturalnych, np. Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, 
Dniach Morza w Szczecinie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej 
w Kamieniu Pomorskim, Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. 
 Podróże wakacyjne, w tym nad morze, są obecnie trwałym elementem 
stylu życia ludzi w krajach wysoko rozwiniętych. Stwarzają one możliwość 
zmiany środowiska, odpoczynku i relaksu, sprzyjają zawieraniu nowych znajo-
mości, ucieczce od samotności, a czasem są nawet elementem prestiżu11. Z ba-
dań Instytutu Turystyki wynika, że w 2009 roku 37% Polaków uczestniczących 
w wyjazdach długoterminowych wybrało wypoczynek nad morzem, co w po-
równaniu z rokiem 2000 oznaczało wzrost o 18 punktów procentowych. Wy-
jeżdżający na urlop w 2009 roku preferowali spokojny wypoczynek i krótkie 

                                                 
9  G. Gołembski, Vademecum pilota grup turystycznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 

Poznań 2001, s. 212. 
10  www.morzebaltyckie.pl. 
11  H Górska-Warsewicz, B. Sawicka, M. Świątkowska, E. Świstak, A. Tul-Krzyszczuk, 

Specyfika świadczenia usług hotelarskich na terenach niezurbanizowanych, w: Turystyka na 
terenach niezurbanizowanych, red. I. Ozimek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 172. 
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spacery (71% wskazań), co trzeci turysta korzystał z rozrywek i prowadził życie 
towarzyskie, a 18% aktywnie uprawiało turystykę12.  
 W roku 2010 w tych dwóch województwach była zlokalizowana jedna 
czwarta wszystkich obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce i jedna 
trzecia oferowanych przez nie miejsc noclegowych. Baza noclegowa woje-
wództw zachodniopomorskiego i pomorskiego jest dobrze rozwinięta (tabela 3), 
a każde z nich dysponuje zbliżoną liczbą obiektów zbiorowego zakwaterowania 
(odpowiednio 839 i 832 w roku 2010). W strukturze rodzajowej obiektów naj-
większy udział mają: ośrodki wczasowe (218 i 346), obiekty niesklasyfikowane 
(144 i 79) i hotele (135 i 87).  
 

Tabela 3 

 

Wybrane rodzaje obiektów zbiorowego zakwaterowania w województwach pomorskim 
i zachodniopomorskim w 2010 roku 

 

Obiekty zbiorowego zakwaterowania 
Województwo 

pomorskie zachodniopomorskie 

Razem 802 816 
Ośrodki wczasowe 216 318 
Hotele 144 92 
Inne hotelowe 89 82 
Obiekty niesklasyfikowane  105 64 
Zespoły domków turystycznych 61 44 
Pola biwakowe 28 26 
Ośrodki kolonijne  20 28 
Obiekty uzdrowiskowe 7 47 
Schroniska młodzieżowe 22 23 
Kempingi 22 18 

Źródło: Turystyka w 2010 r., op. cit. 

 
 
 Turystyczna baza noclegowa województw zachodniopomorskiego i po-
morskiego wiąże w jedną całość wszystkie obiekty noclegowe bezpośrednio 
związane z obsługą ruchu turystycznego. Poszczególne ich rodzaje spełniają  
w zależności od przeznaczenia i standardu obiektu różne funkcje, z których za 

                                                 
12  www.intur.pl. 
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najważniejsze na tym terenie należy uznać: funkcję wypoczynkową, następnie 
biznesową i zdrowotną. Baza noclegowa regionu zachodniopomorskiego ma 
przede wszystkim charakter wypoczynkowy i zdrowotny, a baza regionu po-
morskiego wypoczynkowy i biznesowy. 
 Funkcja wypoczynkowa bazy noclegowej w regionie jest jedną z dominu-
jących. Przeważająca część obiektów obu analizowanych województw, nieza-
leżnie od rodzaju i standardu, jest dobrze przystosowana do obsługi turystyki 
wypoczynkowej. Największym zainteresowaniem cieszą się zakłady noclegowe 
położone w powiatach nadmorskich, a cechą charakterystyczną wypoczynku 
nad morzem jest pobyt długoterminowy (7–14-dniowy). W typowych wyjaz-
dach wypoczynkowych nad morze uczestniczą rodziny, a szczyt wyjazdów 
przypada na miesiące letnie: lipiec i sierpień13. Taki termin korzystania z obiek-
tów noclegowych sprzyja powstawaniu zakładów działających sezonowo  
– tylko w analizowanych województwach stanowią one większość, bo około 
60% wszystkich obiektów noclegowych. Popularność ośrodków wczasowych 
wynika z preferowania tańszych obiektów podczas wyjazdów rodzinnych. 
 Funkcja biznesowa bazy noclegowej w obsłudze ruchu turystycznego na-
biera coraz większego znaczenia ekonomicznego wobec dynamicznego rozwoju 
turystyki biznesowej w Polsce. Wymagania turysty biznesowego obejmują: 
zakwaterowanie w luksusowym obiekcie, wyżywienie (indywidualnych biz-
nesmenów i uczestników konferencji), całodobowy room-service, sprawny sys-
tem przekazywania wiadomości, w tym ekonomicznych oraz program telewi-
zyjny w języku angielskim14. 
 Funkcję biznesową bazy noclegowej spełniają przede wszystkim hotele 
dysponujące zespołem wielofunkcyjnym, ale także ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe i coraz częściej ośrodki wczasowe. Zgodnie z aktualnymi tren-
dami firmy chętnie wykorzystują regiony poza centrami dużych miast o dużych 
walorach turystycznych na organizację wyjazdów własnych pracowników  
w celach biznesowych, integracyjnych, motywacyjnych i wypoczynkowych. 
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, wiele ośrodków wczasowych przy-
stosowało własną ofertę także dla potrzeb gości biznesowych, wyposażając 
obiekty w sale konferencyjne.  

                                                 
13  www.intur.pl. 
14  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,  

s. 37–39 
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 Najlepiej przygotowanymi regionami do przyjęcia gości biznesowych 
województwie zachodniopomorskim są w: Szczecin, Świnoujście, Koszalin, 
Kołobrzeg. Jeśli chodzi o województwo pomorskie, należy wymienić tu: 
Gdańsk, Gdynię i Sopot. Dysponują one nie tylko dobrze przygotowaną bazą 
noclegową, lecz również najlepiej rozwiniętymi szlakami komunikacyjnymi 
(PKS, PKP, drogi ekspresowe, lotniska), bazą gastronomiczną i rozrywkową.  
Z obu analizowanych województw, województwo pomorskie charakteryzuje się 
lepiej rozwiniętą bazą noclegową w zakresie turystyki biznesowej reprezento-
waną przez takie obiekty, jak np.: Hotel Haffner (4-gwiazdkowy), Sheraton 
Sopot Hotel (5-gwiazdkowy), gdańskie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe 
NOT, oraz Centrum Konferencyjne VNS, Hotel Nadmorski Gdynia  
(4-gwiazdkowy) czy Morski Instytut Rybacki – Centrum Konferencyjno- 
-Szkoleniowe w Gdyni15. 
 Turystyka zdrowotna to świadome i dobrowolne udanie się na pewien 
okres poza miejsce zamieszkania w czasie wolnym od pracy w celu regeneracji 
organizmu dzięki aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu16. 
Specyficzny mikroklimat, zdrowotne właściwości wody morskiej oraz obecność 
źródeł wód głębinowych sprzyjają rozwojowi turystyki uzdrowiskowej i sanato-
ryjnej w obu województwach, a w zachodniopomorskim dodatkowo także złoża 
surowców leczniczych. Województwo to dominuje w Polsce pod względem 
liczby zakładów uzdrowiskowych (47), z których prawie połowa znajduje się  
w powiecie kołobrzeskim, a jedna trzecia w Świnoujściu. Obiekty uzdrowisko-
we w województwie pomorskim znajdują się w: Ustce, Łebie, Juracie i Sopocie; 
w roku 2009 było ich siedem. 
 Przyszłościowym celem obu województw jest stworzenie regionu, do któ-
rego turyści będą przyjeżdżać przez cały rok. Wśród celów Strategii Rozwoju 
Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015 związanych  
z bazą noclegową można wymienić17: 

 rozwój turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej (program Zdrowe wybrze-
że); 

 propagowanie turystyki rodzinnej; 

                                                 
15  www.e-konferencje.pl/artykul_najlepsze-sale-konferencyjne--785.html. 
16  W.W. Gaworecki, Turystyka, op.cit., s. 37–39 
17  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku, Ze-

spół Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, Warszawa–Szczeci–Koszalin 2005/2006, www.zrot.pl/index1.php?c=st. 
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 zainteresowanie turystów pojezierzami z pasa nadmorskiego (program 
Pojezierza, specjalne strefy turystyczno-wypoczynkowe); 

 rozwój gospodarstw agro- i ekoturystycznych;  
 popularyzację oferty wypoczynkowej poza sezonem letnim (program 

Zachodniopomorskie weekendy). 
 Cele strategii rozwoju turystyki w województwie pomorskim opublikowa-
nej w dokumencie pt. Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w wojewódz-
twie pomorskim są przewidziane do realizacji poprzez wdrażanie m.in. takich 
programów, jak18:  

 pogram Zwrot ku morzu – zakładający kompleksowy system działań  
w zakresie rozwoju infrastruktury, także noclegowej w ramach budowy 
wizerunku oraz wykorzystania potencjału turystycznego Pomorza; 

 program Z charakterem Pomorza dążący do stworzenia unikalnego wi-
zerunku regionu, m.in. poprzez wspieranie budowy i modernizacji in-
frastruktury, opracowanie systemu rekomendacji w stosunku do bazy 
turystycznej;  

 program Na szlakach historii, zakładający m.in. kompleksowe i konku-
rencyjne zagospodarowanie walorów kulturowych i historycznych re-
gionu na cele turystyczne, wspieranie przyjazdów krótkookresowych  
w okresie jesienno-wiosennym, wsparcie budowy i rozwoju atrakcyjnej 
oferty pobytowej; 

 program Przystanki historyczne Pomorza – dotyczący współpracy z wo-
jewództwem zachodniopomorskim w zakresie kompleksowego rozwoju 
ofert turystycznych oraz infrastruktury okołoturystycznej wokół szla-
ków tematycznych. 

Uwagi końcowe 

 Województwa: pomorskie i zachodniopomorskie należą do najlepiej roz-
winiętych turystycznie regionów w Polsce. Oferują one kompleksowy produkt 
turystyczny zarówno w zakresie dóbr podstawowych reprezentowanych przez 
unikatowe walory naturalne, jak i dóbr komplementarnych, czyli infrastruktury 

                                                 
18  Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim, Polska Agen-

cja Rozwoju Turystyki, 2004, www.woj-pomorskie.pl/downloads/ekspertyza.pdf. 
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turystycznej, w skład której wchodzi m.in. baza noclegowa o dużej zdolności 
recepcyjnej, rozbudowana pod względem liczby i różnorodności obiektów, ade-
kwatna do podstawowych funkcji regionu. W porównaniu do województwa 
pomorskiego, zachodniopomorskie ma charakter bardziej wypoczynkowy,  
a mniej biznesowy, dlatego odczuwa w większym stopniu skutki ewentualnego 
skrócenia sezonu letniego z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. 
Proponowana oferta musi więc zakładać wydłużenie sezonu, co znajduje od-
zwierciedlenie w nowej strategii regionu. Do priorytetowych celów strategicz-
nych obu województw należy rozwój infrastruktury i promocja lepszego wyko-
rzystania już istniejącej w rejonach oddalonych od pasa nadbrzeżnego.  
 
 

THE HOSTEL BASE AS A PART OF THE TOURIST INFRASTRUCTURE  

ON THE EXAMPLE OF THE POMERANIAN REGION 

 

 

Summary 

 

 The aim of the study was the analysis of the hostel base condition in two Polish 

seaside provinces - the Pomeranian and West Pomeranian and the strategy development 

of tourism in this provinces. The material to analyses made up statistical data published 

by GUS, Institute of Tourism and the strategies of the development explored provinces 

worked out by PART. Pomeranian and West Pomeranian provinces belong to the best 

touristic developed regions in Poland. They make up the synonym of the Polish touristic 

brand in the range of the rest, also active and health or business stays. The West Pomer-

anian region has the more rest character in the comparison with the Pomeranian region, 

and less the business. 
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Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 
 

OCENA STANU I PROPOZYCJE ZMIAN W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ GMINY GŁUCHOŁAZY  

W OPINII TURYSTÓW – WYNIKI BADAŃ 

Wprowadzenie 

 Atrakcyjność turystyczna miejscowości czy regionu wynika z charaktery-
stycznych dla niego szeroko rozumianych walorów turystycznych, stanu środo-
wiska naturalnego, możliwości dotarcia do niego, czyli dostępności komunika-
cyjnej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze recepcji ruchu turystyczne-
go. Jest ona konsekwencją działalności mającej na celu przystosowanie prze-
strzeni do potrzeb turystów1. Infrastrukturę turystyczną według M. Nowakow-
skiego stanowi „zbiór obiektów zagospodarowania turystycznego i paratury-
stycznego wraz z innymi formami zainwestowania niekubaturowego, wykorzy-
stywanymi w celach turystycznych i wypoczynkowych”2. W literaturze przed-
miotu infrastrukturę turystyczną utożsamia się z zagospodarowaniem turystycz-
nym. W obu tych pojęciach chodzi o zespół obiektów i urządzeń stanowiących 
wyposażenie określonego obszaru (miejscowości, regionu) lub szlaku, umożli-

                                                 
1  Współpraca i integracja w turystyce w Euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa  

w Unii Europejskiej, red. A. Rapacz, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2004, s. 110. 
2  M. Nowakowski, Słownik terminów związanych z turystyką i hotelarstwem, Górnośląska 

Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2001, s. 25. 
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wiających zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez uczestników ruchu tury-
stycznego3. Taką definicję zagospodarowania turystycznego podają oprócz 
Warszyńskiej i Jackowskiego także Kowalczyk4 i Rogalewski5. Zagospodaro-
wanie turystyczne można nazwać także bazą materialną turystyki6. Elementy 
składowe zagospodarowania turystycznego wspomagają lub uzupełniają istnie-
jące walory, umożliwiając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie obszaru 
recepcyjnego7. Zaliczamy do nich8: urządzenia noclegowe, urządzenia gastro-
nomiczne, urządzenia komunikacyjne, urządzenia rekreacyjne. Celem niniej-
szego opracowania jest analiza stanu i propozycje zmian w zakresie zagospoda-
rowania turystycznego gminy Głuchołazy, która już w okresie międzywojen-
nym była znaną miejscowością wczasową i uzdrowiskową.  

1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna gminy9 

 Gmina Głuchołazy położona jest w południowo-zachodniej części woje-
wództwa opolskiego, w powiecie nyskim. Pod względem administracyjnym 
składa się ona z 17 sołectw, od zachodu graniczy z gminą Otmuchów, od pół-
nocy z gminą Nysa, a od wschodu z gminą Prudnik. Południową granicę gminy 
stanowi granica państwa z Republiką Czeską (rysunek 1). 
 

                                                 
3  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 30. 
4  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, s. 25. 
5  O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979, s. 24. 
6  J. Płocka, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. I, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego, Toruń 1996, s. 42. 
7  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, za-

rządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 53. 
8  J. Wyrzykowski, J. Marak, B. Mikułowski, Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opol-

skim. Strategia rozwoju produktu turystycznego, Mada Press, Wrocław 1999, s. 62–78. 
9  Por. Strategia promocji obszaru Gór Opawskich, red. J. Marak, B. Węcka, opracowanie 

zrealizowane na potrzeby projektu: Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opaw-
skich, Głuchołazy 2011. 
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Rys. 1. Gmina Głuchołazy z podziałem na sołectwa 

Źródło: oficjalna strona internetowa gminy Głuchołazy: www.glucholazy.pl.  

 
 
 Bliższe otoczenie gminy Głuchołazy stanowią po polskiej stronie granicy 
znane z licznych atrakcji turystycznych miasta-gminy: Nysa, Otmuchów  
i Paczków; po stronie czeskiej: Zlate Hory, Jesenik, Vrbno pod Pradedem i Me-
sto Albrechtice. Istotne turystycznie otoczenie dalsze, mieszczące się w pro-
mieniu 50 km to: Góry Złote, Góry Bialskie, Masyw Śnieżnika i Jeseniky. Naj-
ważniejszym ośrodkiem w gminie, decydującym o jego znaczeniu gospodar-
czym i potencjale społecznym jest miasto Głuchołazy, które stanowi również 
siedzibę władz gminy. Odległości od najbliższych znaczących rynków emitują-
cych ruch turystyczny (dużych i średnich miast) są następujące: Opole – 70 km, 
Wrocław – 100 km, Katowice i inne miasta aglomeracji górnośląskiej – 180–
200 km, Łódź – 250 km, Olomouc (Ołomuniec) – 100 km, Hradec Kralove  
– 140 km, Praha – 230 km. Położenie to jest dla Głuchołaz niezwykle korzystne 
przede wszystkim ze względu na niewielkie odległości do miast o rozwiniętej 
funkcji turystycznej. 
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Rys. 2. Gmina Głuchołazy w Powiecie Nyskim 

Źródło: oficjalna strona internetowa Powiatu Nysa – www.powiatnysa.pl. 

 
 
 Na terenie gminy Głuchołazy duże znaczenie mają następujące drogi: dro-
ga krajowa nr 40 na trasie granica Polski i Czech–aglomeracja górnośląska; 
droga wojewódzka na trasie granica Polski i Czech–Nysa. Pozostałe drogi to 
drogi powiatowe łączące miasto Głuchołazy z 17 sołectwami i drogi gminne. 
Przygraniczne położenie gminy, a zwłaszcza zlokalizowane na jej terenie dwa 
graniczne przejścia drogowe i jedno kolejowe czynią ją łatwo dostępną w trans-
granicznym ruchu turystycznym polsko-czeskim. Dotyczy to szczególnie do-
stępności gminy dla wcześniej wymienionych czeskich rynków emisyjnych. Dla 
dostępności komunikacyjnej gminy Głuchołazy istotne znaczenie ma bliskość 
(ok. 55 km) autostrady transeuropejskiej A4 i jej połączenie z Głuchołazami 
przez Grodków (lub Niemodlin) i Nysę. Dużą rolę w dostępności gminy od-
grywa gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych oraz bogata sieć połączeń 
i duża częstotliwość kursów komunikacji autobusowej. Powyższe elementy 
tworzą łącznie wizerunek gminy dobrze skomunikowanej z bliższym i dalszym 
otoczeniem – zarówno krajowym, jak i zagranicznym. 
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2. Zagospodarowanie turystyczne 

 
 Podstawowym okresem badawczym w zakresie gromadzenia danych 
wtórnych i pierwotnych dla poszczególnych elementów infrastruktury tury-
stycznej gminy Głuchołazy na potrzeby niniejszego opracowania jest rok 2008. 
Ze względu na powszechnie występujące w Polsce uciążliwe zjawisko braku 
danych statystycznych dotyczących poszczególnych elementów zagospodaro-
wania turystycznego, tylko dla tego roku udało się zebrać dane wtórne dotyczą-
ce urządzeń noclegowych i pierwotne dotyczące urządzeń gastronomicznych  
i rekreacyjnych. Dane dotyczące urządzeń komunikacyjnych zwyczajowo zbie-
rane w urzędach statystycznych są dostępne dla gmin tylko na poziomie roku 
2004. 
 
2.1. Urządzenia noclegowe 
 
 Podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego są urządzenia 
noclegowe, na które składają się wszelkie obiekty i urządzenia umożliwiające 
turyście nocleg poza miejscem stałego zamieszkania10. Wielkość i struktura 
bazy noclegowej gminy Głuchołazy różni się dość znacznie, w zależności od 
tego czy korzysta się z danych pochodzących z oficjalnych statystyk GUS (ta-
bele 1 i 2), czy też ze statystyk własnych gminy, które uwzględniają w ewiden-
cji pokoje gościnne i gospodarstwa turystyczne (tabele 3 i 4) (ich dane ilościo-
we podlegają dużym wahaniom). Jest to dość często spotykane zjawisko – im 
atrakcyjniejsza turystycznie gmina, tym różnica między ewidencją GUS a wiel-
kością bazy noclegowej ewidencjonowanej przez gminę jest większa. Jest to 
związane także z występowaniem w sektorze turystyki tzw. „szarej strefy”11. 
 
  

                                                 
10  W. Kurek, M. Mika, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, w: Turystyka, red.  

W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 26. 
11  Szara strefa to wszelkie działania gospodarcze, które przyczyniają się do oficjalnego (al-

bo obserwowalnego) tworzenia (wzrostu) PKB, ale które pozostają bezpośrednio niezarejestro-
wane. To takie działania gospodarcze, które pozostają niezmierzone lub nie są zgłaszane, za: 
Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycznych , Instytut Koniunktur i Cen Handlu 
Zagranicznego, wykonano na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, War-
szawa 2005, s. 6. 
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Tabela 1 

 

Liczba obiektów noclegowych w gminie Głuchołazy według danych GUS za rok 2008 

 
Gmina Rok Liczba obiektów 

Głuchołazy 2008 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Bank Danych Regionalnych12. 

 

Tabela 2 

 

Liczba miejsc noclegowych w gminie Głuchołazy według danych GUS za rok 2008 

 
Gmina Rok Liczba miejsc noclegowych 

Głuchołazy 2008 1799 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Bank Danych Regionalnych13. 

 
Tabela 3 

 

Baza noclegowa w gminie Głuchołazy według danych gmin (obiekty) za rok 2008 
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Głuchołazy 1 1 7 4 2 1 16 17 49 

Źródło:  Strategia rozwoju turystycznego i promocji pogranicza nysko-jesenickiego na 
obszarze Powiatu Nyskiego, grudzień 2009. 

 
  

                                                 
12  Strona GUS Bank Danych Regionalnych: http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/wybrane_ 

cechy.wymiary. 
13  Tamże. 
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Tabela 4 

 

Baza noclegowa w gminach Powiatu Nyskiego według danych gmin  
(miejsca noclegowe) za rok 2008 
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Głuchołazy 54 47 892 604 260 56 884 219 3016 

Źródło: Strategia rozwoju turystycznego…, op. cit. 

 
 
 Jeżeli porównać dane za 2008 rok gromadzone przez GUS dotyczące licz-
by obiektów noclegowych z danymi gromadzonymi przez gminy, to można 
zaobserwować olbrzymią dysproporcję (GUS – 17 obiektów, gminy – 49 obiek-
tów). Potwierdza to skalę zjawiska opisanego powyżej.  
 
2.2. Urządzenia gastronomiczne 
 
 Drugim istotnym elementem zagospodarowania turystycznego jest zaple-
cze żywieniowe. Zdaniem Kurka i Miki bazę żywieniową lub gastronomiczną 
„stanowi zespół obiektów zapewniający turystom możliwość wyżywienia. W jej 
skład wchodzą obiekty gastronomiczne (restauracje, jadłodajnie, kawiarnie, 
bary, punkty gastronomiczne) oraz zakłady zaopatrujące turystów w artykuły 
żywnościowe”14. Dane dotyczące urządzeń gastronomicznych dla potrzeb ni-
niejszego opracowania uzyskano drogą kontaktów bezpośrednich, telefonicz-
nych, pisemnych z odpowiednimi wydziałami urzędu gminy Głuchołazy. Ze-
brane dane zaprezentowano w tabeli 5. 
 Bazując na Przygotowaniu do sezonu turystycznego 2008 w gminie Głu-
chołazy, można stwierdzić, że liczba obiektów gastronomicznych wydaje się 
wystarczająca, jednak brakuje baru śniadaniowego lub baru mlecznego zlokali-

                                                 
14  W. Kurek., M. Mika, op.cit., s. 26. 
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zowanego w centrum Głuchołaz. W okresie letnim przy kilku ośrodkach funk-
cjonują letnie ogródki piwne, w których organizowane są wieczorki taneczne 
oraz koncerty muzyczne; tradycyjnie funkcjonują też sezonowo obiekty małej 
gastronomii. 
 

Tabela 5 

 

Placówki gastronomiczne gminy Głuchołazy według stanu za rok 2008 

 

Gmina Restauracje Kawiarnie Bary Stołówki 
Inne punkty 

gastronomiczne 
Razem 

Głuchołazy 10 6 7 - 7 30 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie zebranych danych z Urzędu Gminy Głucho-
łazy. 

 

3. Urządzenia komunikacyjne 

 Bazę komunikacyjną turystyki tworzy sieć dróg i połączeń komunikacyj-
nych, szlaków i wyciągów, które zapewniają dostępność komunikacyjną okre-
ślonego miejsca będącego celem podróży, a także umożliwiają turyście poru-
szanie się w jego obrębie15. Długość dróg gminy Głuchołazy przedstawiono  
w tabeli 6. 
 Ważną rolę w obsłudze turystów na terenie gminy pełnią szlaki i trasy 
turystyczne, stanowiąc jedną z podstawowych form turystyki aktywnej16. Zali-
czyć do nich należy: piesze szlaki turystyczne, tj. szlak czerwony o długości  
37 km (najdłuższy); W obrębie Kopy Biskupiej: szlak żółty (12-kilometrowy), 
szlak niebieski (10–kilometrowy), Szlak Miejski w Głuchołazach – prezentują-
cy walory przyrodniczo-historyczne i potencjał turystyczny miasta. W obrębie 
Góry Parkowej: szlak żółty (długości ok. 6 km), szlak niebieski (długości  
7 km); ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: „Z Jarnołtówka do Rozdroża Pod 

                                                 
15  W. Kurek, M. Mika, Turystyka, op.cit., s. 26. 
16  Por. Strategia promocji obszaru Gór Opawskich. J. Marak, B. Węcka (red.), Opracowa-

nie zrealizowane na potrzeby projektu: Transgraniczny potencjał turystyczny obszaru Gór Opaw-
skich, Głuchołazy 2011. 
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Piekiełkiem”, „Z Pokrzywnej przez Olszak i Żabie Oczko do Jarnołtówka”, 
„Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach”, „Doliną Bystrego Potoku na Bisku-
pią Kopę”; oznakowane trasy rowerowe na terenie gminy Głuchołazy: trasa 
rowerowa nr 9, trasa rowerowa nr 60; szlak kajakowy – Biała Głuchołaska. 
 

Tabela 6 

 

Długość dróg gminy Głuchołazy, stan na 31 grudnia 2004 roku 

 

Gmina 

Drogi gminne 
o nawierzchni 

twardej 
długość w km 

Drogi gminne 
o nawierzchni 

twardej ulepszonej 
długość w km 

Drogi gminne 
o nawierzchni 

gruntowej 
długość w km 

Razem 

Głuchołazy 26,40 24,10 10,60 61,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Bank Danych Regionalnych17. 

 

4. Urządzenia rekreacyjne 

 Wśród elementów zagospodarowania turystycznego coraz większą rolę 
zaczynają odgrywać urządzenia rekreacyjne, takie jak: kąpieliska, wyciągi nar-
ciarskie, stadiony i boiska do gier, hale sportowe, lodowiska. Urządzenia te 
znajdujące się na obszarze recepcji turystycznej umożliwiają turystom uprawia-
nie różnych form rekreacji18. Zestawienie tych urządzeń według stanu na rok 
2008 zaprezentowano w tabeli 7.  
 Cechą charakterystyczną bazy sportowo-rekreacyjnej gminy Głuchołazy 
jest także jej duży udział w obiektach noclegowych (50%), co umożliwia wyko-
rzystanie tej bazy również dla potrzeb turystów, a nie tylko ludności miejsco-
wej. 

 
  

                                                 
17  http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/wybrane_cechy.wymiary 
18  W. Kurek, M. Mika, Turystyka, op.cit., s. 26. 
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Tabela 7 

 

Urządzenia rekreacyjne gminy Głuchołazy według stanu za rok 2008 

 

Gmina 
Baseny i 

kąpieliska 

Kryte 
baseny z kąpieli-

skami 

Boiska 
sportowe 

Stadiony 
odkryte 

Hale 
sportowe 

Inne obiekty 
do ćwiczeń 
fizycznych 

Głuchołazy 1 1 7 1 2 6 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie zebranych danych z Urzędu Gminy Głucho-
łazy. 

 

5. Ocena stanu infrastruktury turystycznej gminy Głuchołazy w opinii  

turystów  

 Badania ankietowe zostały przeprowadzone przez autorkę opracowania 
wraz z zespołem ankieterów w ramach prac nad przygotowaniem Strategii 
promocji obszaru Gór Opawskich w okresie od kwietnia do sierpnia 2011 roku 
na terenie Gór Opawskich w obszarze gminy Głuchołazy. Respondentami byli 
turyści przebywający na badanym terenie. Liczebność próby została określona 
na 950 respondentów. W badaniu wykorzystano wywiad bezpośredni z użyciem 
przygotowanego wcześniej kwestionariusza. Wypełnione kwestionariusze zo-
stały zweryfikowane formalnie i merytorycznie. Kwestionariusze wypełnione 
niekompletnie lub niewyraźnie zostały odrzucone. Następnie poddano je obli-
czeniom ilościowym, stosując metodę zliczeń ręcznych. Wypełnionych kwe-
stionariuszy było ogółem 946, z czego odrzucono 43. Łącznie poprawnych 
kwestionariuszy pozostało 903.  
 Analiza wyników badań dostarczyła cennych informacji dotyczących oce-
ny przez turystów stanu infrastruktury turystycznej w gminie Głuchołazy. 
 Biorąc pod uwagę obiekty i urządzenia turystyczne oraz rekreacyjne  
w Górach Opawskich na terenie gminy Głuchołazy, respondenci najwyżej oce-
nili piesze szlaki turystyczne – 70% ankietowanych oceniło je co najmniej do-
brze, w następnej kolejności znalazły się obiekty noclegowe i gastronomiczne  
– co najmniej dobrze oceniło je 69% ankietowanych; wysoko zostały ocenione 
też ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, gdyż 60% respondentów oceniło je co 
najmniej dobrze. Najgorzej badani ocenili obiekty kąpielowe, tj. co czwarty 
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ankietowany ocenił je jako złe, co piąty ocenił źle komunikację na terenie gmi-
ny, a co dziesiąty ocenił źle stan boisk sportowych. 
 Cennych informacji dostarczyła analiza zachowań i preferencji poszcze-
gólnych grup wiekowych poddanych badaniu. Młodzi ludzie (16–20 lat) najwy-
żej ocenili piesze szlaki turystyczne (22% oceniło je jako bardzo dobre). Cieszy 
wysoka ocena szlaku turystycznego wśród młodych, co świadczy o ich zaintere-
sowaniu tą formą aktywnego wypoczynku. Najgorzej oceniono szlak kajakowy 
(28% tej grupy wiekowej oceniło go jako zły). W grupie wiekowej 21–30 lat 
najwyżej oceniono piesze szlaki turystyczne (24%). Najgorzej oceniono zaś 
obiekty kąpielowe (29%) i komunikację na terenie gminy (18%). W grupie re-
spondentów w średnim wieku (31–45 lat) najwięcej osób oceniło bardzo dobrze 
ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne i obiekty noclegowe. Najniżej oceniono 
obiekty kąpielowe (27%) i komunikację na terenie gminy (17%). W grupie osób 
w wieku 46–60 lat najwyżej oceniono obiekty gastronomiczne (21%) i piesze 
szlaki turystyczne (18%). Respondenci z tej grupy wiekowej najwięcej zastrze-
żeń mieli do obiektów kąpielowych (23%), szlaku kajakowego (16%) oraz ko-
munikacji na terenie gminy (14%). Ostatnia – najstarsza grupa wiekowa (pow. 
60 lat) najwyżej oceniła obiekty gastronomiczne – co czwarty ankietowany z tej 
grupy wiekowej ocenił je dobrze, co piąty zaś bardzo dobrze. Źle oceniono ko-
munikację na terenie gminy. 

6. Propozycje zmian i wnioski 

 Ankietowani zapytani o propozycje zmian w zakresie infrastruktury tury-
stycznej gminy Głuchołazy nie wykazali się zbytnią chęcią do współpracy. Po-
nad 40% pozostawiło to pytanie bez odpowiedzi, co dziesiąty ankietowany od-
powiedział, że „nic”, 8% odpowiedziało, że nie ma zdania w tym temacie.  
Z udzielonych odpowiedzi na uwagę zasługują: 

 budowa basenu w Głuchołazach; 
 zwiększenie liczby lokali rozrywkowych, dyskotek; 
 budowa miejsc spotkań dla seniorów; 
 zwiększenie liczby wytyczonych ścieżek rowerowych i tras turystycz-

nych; 
 poprawa oznakowania pieszych szlaków turystycznych; 
 rozwój infrastruktury do uprawiania sportów zimowych; 
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 poprawa stanu dróg; 
 zwiększenie liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych; 
 postawienie znaków informacyjnych przy trasach opisujących ciekawe 

miejsca; 
 budowa kortu tenisowego. 

Uwagi końcowe 

 Powyższe wyniki badań upoważniają do sformułowania następujących 
wniosków: 

 turyści wysoko ocenili bazę gastronomiczną i noclegową gminy Głu-
chołazy, zwłaszcza należący do grup wiekowych: 16–20 lat i 21–30 lat 
oraz najstarsza grupa wiekowa – powyżej 60 lat. Należy w związku  
z tym zastosować odpowiednie instrumenty promocji, które sprawią, że 
turysta korzystając z dobrze rozwiniętej bazy sportowo-rekreacyjnej 
czeskiej części Gór Opawskich, wróci na nocleg do części polskiej. 

 ankietowani krytycznie ocenili urządzenia komunikacyjne. Szczególnie 
negatywnie w tym względzie wypowiadali się respondenci z grup wie-
kowych: 21–30 lat, 31–45 lat i powyżej 60 lat. Należy w związku z tym 
podjąć niezbędne działania mające na celu budowę, rozbudowę i stałą 
poprawę jakości infrastruktury drogowej. Znajomość grup wiekowych, 
którym najbardziej doskwierają problemy związane z komunikacją na 
terenie gminy Głuchołazy, pozwoli na trafny wybór nośników reklamy, 
za pomocą których łatwiej będzie dotrzeć do odpowiednich segmentów 
celem przekonania ich o dokonanych działaniach w celu poprawy jako-
ści urządzeń komunikacyjnych. 

 ankietowani źle ocenili też jakość urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
(obiektów kąpielowych, boisk sportowych itp.). Najbardziej problemy 
te doskwierały badanym powyżej 46. roku życia. Należy w związku  
z powyższym stworzyć odpowiednie warunki do budowy aquaparków 
oraz pozyskać środki na budowę dużej sali widowiskowo-sportowej. 
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OPINION ABOUT PRESENT STATE AND PROPOSITIONS ABOUT 

CHANGES IN GMINA GŁUCHOŁAZY TOURISM INFRASTRUCTURE  

– RESEARCH RESULTS 

 

 

Summary 

 

 The tourism attractiveness of a city or a region is a result of its characteristic, 

widely understood tourism valor, the state of natural environment, the possibility to get 

there, that is communication availability and tourism infrastructure in scope of reception 

of tourism movement. In this paper, author describes results of public opinion poll in 

scope of tourists’ opinions of Gmina Głuchołazy tourism infrastructure state. In ending 

remarks, author, describing conclusions taken from analyses, proposes to introduce 

sufficient promotion instruments, which will make a tourist, using well developed sport-

recreational base of Czech part of Góry Opawskie, to be back to Polish part and to use 

hotels and restaurants base of Gmina Głuchołazy, which was well judged by interview-

ees.  

 

Translated by Łukasz Węcki 
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ZESPÓŁ PAŁACOWY W KUROZWĘKACH JAKO PRODUKT 
TURYSTYCZNY O PONADREGIONALNYM ZNACZENIU 

Wprowadzenie 

 Znaczenie turystyki we współczesnym świecie jest bardzo duże1, dlatego 
też ruch turystyczny jest inicjowany nawet na obszarach, które wcześniej nie 
były kojarzone z turystyką2. Zaczyna się powoli dostrzegać i wykorzystywać 
wszelkie walory przyrodnicze i krajobrazowe3. Podejmuje się też działania, 
które podwyższają atrakcyjność terenu (np. restytucja zabytków). Zmienia się 
funkcję obiektów zabytkowych, często nadając im medialny i marketingowy 
charakter. 
 Znakomitym przykładem przytoczonych wyżej przeobrażeń jest zespół 
pałacowy w Kurozwękach. Obiekt ten położony jest w południowo-wschodniej 

                                                 
1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, Poznań 2002, s. 435. 
2  A. Zieliński, Związek krajobrazu z rozwojem turystyki w rejonie Staszowa (The relation 

between landscape and development of tourism in the region of Staszów), w: Krajobraz a turysty-
ka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, So-
snowiec 2010, s. 274–283. 

3  A. Zieliński, Ocena ruchu turystycznego w rejonie Staszowa (południowo-wschodnia 
część województwa świętokrzyskiego), w: Gospodarka turystyczna w regionie. Problemy jej funk-
cjonowania, red. A. Rapacz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyd. AD REM, Jelenia 
Góra 2011, s. 121–130. 
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części województwa świętokrzyskiego. Praktycznie do końca lat 90. XX wieku 
nie miał on większego znaczenia turystycznego, a obecnie miejsce to odwiedza 
około 100 tys. turystów. 
 Celem pracy jest ukazanie dynamicznej metamorfozy obiektu, który stał 
się atrakcyjnym produktem turystycznym o ponadregionalnym znaczeniu. Istotą 
opracowania jest także określenie wielkości i struktury ruchu turystycznego  
w zespole pałacowym. Założono, że na sukces pałacu w Kurozwękach miało 
wpływ specyficzne wyróżnienie tego miejsca przez sprowadzenie stada bizo-
nów amerykańskich i przez tworzenie labiryntu kukurydzianego.  

1. Przedmiot metoda badań 

 Kurozwęki do lat 90. XX wieku były bardzo zaniedbanym i biednym miej-
scem. Jedynie prostokątny plac w centrum miejscowości sugerował, że w prze-
szłości Kurozwęki miały większe znaczenie i miejski charakter. Przez długie 
lata zapuszczone zabytki i pałac w stanie ruiny odstraszały turystów. Natomiast 
otoczenie tej gminy charakteryzowało się krajobrazem rolniczym. 
 Przełomem w historii miejscowości okazał się fakt odzyskania przez spad-
kobierców majątku z ruinami pałacu. Prowadzona w sposób konsekwentny 
restytucja nadała temu miejscu charakter atrakcji turystycznej. Od roku 2007 
istotną rolę w zespole pałacowym pełni specjalny kukurydziany labirynt, który 
tworzony jest co roku. Funkcjonuje on w sąsiedztwie pałacowego parku. Mimo, 
że obiekt ten działa zaledwie około trzech miesięcy w roku, potrafi go odwie-
dzić nawet kilkanaście tysięcy gości. Turyści po pokonaniu labiryntu, zachęceni 
nagrodami, pozostawiają specjalne kupony ze swoimi adresami. W roku 2010 
pozostawiono 3200 takich blankietów. Zawarte w nich dane adresowe były 
przedmiotem badań. Analizę przeprowadzono w sposób anonimowy. Wyniki 
opracowano statystycznie i przedstawiono graficznie. Otrzymane rezultaty pra-
cy okazały się cennym i interesującym materiałem. Obszary, z których turyści 
przyjeżdżają do Kurozwęk przedstawiono zgodnie z podziałem administracyj-
nym na województwa i powiaty. Dodatkowo opracowano dane indywidualnie 
dla województwa świętokrzyskiego. Dla większej przejrzystości zróżnicowania 
liczby turystów z poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego 
przyjęto, że turyści z tego obszaru administracyjnego stanowią 100%. 
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2. Ogólna charakterystyka terenu w rejonie Kurozwęk 

 Pod względem fizyczno-geograficznym analizowany obszar leży w pół-
nocno-wschodniej części Niecki Połanieckiej, która jest subregionem Niecki 
Nidziańskiej4 (rysunek 1). Natomiast administracyjnie teren ten leży w połu-
dniowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego – w powiecie sta-
szowskim. Centrum administracyjnym tego rejonu stanowi niespełna 20- 
-tysięczne miasto Staszów. Kurozwęki zaś są niewielką miejscowością leżącą 
zaledwie 7 km w kierunku na północny zachód od Staszowa. Przez tę miejsco-
wość przebiega droga nr 765 łącząca Jędrzejów ze Staszowem. Ukształtowanie 
terenu cechuje się niewielkimi deniwelacjami. Główną rzeką przepływającą 
przez opisywany obszar jest Czarna Staszowska, która jest lewobrzeżnym do-
pływem Wisły. W szerokiej dolinie Czarnej położony jest pałac, który jest 
przedmiotem analizy (rys. 2, 3).  
 W rejonie opisywanego obszaru znajdują się cenne walory krajobrazowe, 
których specyfikę podkreślają malownicze i kameralne jeziora krasowe. Zjawi-
ska krasowe występujące na tym terenie warunkują funkcjonowanie urozma-
iconego otoczenia5. W lasach Golejowskich koło Staszowa występują osobli-
wości przyrodnicze – np. ruchome i pływające wyspy6. Niestety, nie wszystkie 
atuty środowiska jeszcze są właściwie i umiejętnie wykorzystywane. Nie mniej 
jednak już samo nagromadzenie jezior w północnej części Niecki Połanieckiej 
sprawiło, że ruch turystyczny w rejonie Staszowa ma charakter ponadlokalny7. 
 

                                                 
4  J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998. s. 770+7map+2 ryc. 

pod opaską. 
5  R. Ochyra, Roślinność lejków krasowych w okolicach Staszowa na Wyżynie Małopolskiej 

 Monographiae Botanicae 66, s. 1136; K. Szczepanek, Kras staszowski w świetle badań pale-
obotanicznych (The Staszów karst in the light of palaeobotanical studiem), „Acta Palaeobotanica” 
1971, Vol. XII, nr 2, s. 63–120; A. Zieliński, Przeobrażenia środowiska na przykładzie jeziorek 
pochodzenia krasowego w okolicach Staszowa (Environmental transformation on the example of 
the little lakes karst in the Staszów region), w: Zapis działalności człowieka w środowisku przy-
rodniczym, red. E. Smolska i P. Szwarczewski, Tom IV, VI Warsztaty Terenowe, Sejny-Suwałki 
14–16 czerwca 2007 r., s. 157–159. 

6  A. Zieliński, Geneza pływających wysp na jeziorach w Lasach Golejowskich koło Sta-
szowa, w: Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona, Warsztaty 
Naukowe, Katedra Badań Czwartorzędu WNG Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Ochrony Przy-
rody Wbiłoś Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Geologii WNG Uniwersytetu Łódzkiego, Fun-
dacja Uniwersytetu Łódzkiego, Wawrzykowizna, 1–3 czerwca 2011 roku, s. 100. 

7  A. Zieliński, Ocena ruchu turystycznego…, op.cit., s. 121–130. 
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Rys. 1. Położenie obszaru badań na mapie konturowej Polski (A) i na tle jednostek 
fizyczno-geograficznych wg Kondrackiego 1998 (B). 

 

 
 

Rys. 2.  Ogólny widok na zespół pałacowy w Kurozwękach, który położony jest  
w rozległej dolinie rzeki Czarnej Staszowskiej  

Źródło: archiwum zespołu pałacowego w Kurozwękach. 
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Rys. 3. Pałac w Kurozwękach  

Źródło: opracowanie własne. 

 

3. Wybrane atrakcje turystyczne w rejonie Kurozwęk 

 Warto zwrócić uwagę, że niedaleko kompleksu pałacowego w Kurozwę-
kach funkcjonuje wiele miejsc, które są atrakcyjne dla turystów. W odległym 
zaledwie o 3 km Kotuszowie działa stadnina koni arabskich o długiej tradycji 
hodowli tych zwierząt. Znajduje się tam także ciekawy kościół św. Jakuba, któ-
ry stanowił punkt średniowiecznej drogi pielgrzymów do grobu tego świętego. 
Natomiast kilka kilometrów w kierunku północno-zachodnim od Kurozwęk 
znajduje się niewielka miejscowość Szydłów, która zyskała miano „polskiego 
Carcassonne”, dzięki zachowanemu do czasów współczesnych XIV-wiecznemu 
układowi urbanistycznemu. Zainteresowani geoturystyką mogą z kolei w Kotu-
szowie zobaczyć na powierzchni interesującą naturalną wychodnie łupków 
wczesnokambryjskich, na których bezpośrednio zalegają osady trzeciorzędowe. 
Szkoda tylko, że obok tego miejsca nie znajduje się tablica informacyjna. Na 
opisywanym terenie znajduje się jeszcze wiele innych godnych uwagi stano-
wisk – zaniedbanych i niewykorzystanych w kreowaniu geoturystyki. W pół-
nocno-zachodniej części Staszowa, w pobliżu drogi nr 764 łączącej Staszów  
z Kielcami znajduje się odkrywka selenitu, która jest pozostałością po funkcjo-
nującej w latach 50. XX wieku kopalni gipsu (rys. 4). 
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Rys. 4.  Fragment wychodni gipsów w rejonie Staszowa. Wielkość kryształów selenitu, 
które przepięknie błyszczą w promieniach słońca, można określić, porównując 
je do widocznego na zdjęciu zegarka 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 5.  Duży Staw koło Staszowa jest jedynym jeziorem krasowym, które zostało 
zagospodarowane turystycznie  

Źródło: opracowanie własne. 



Zespół pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny… 311

 Sugerowane tablice informacyjne mogłyby ukierunkować uwagę turystów 
na ciekawą przeszłość geologiczną i przeobrażenia tego rejonu8. Natomiast 
osobliwość występowania wielu jezior krasowych, określanych tu potocznie 
jako „Pojezierze Staszowskie” lub „Mazury Staszowskic” (rys. 5), stałaby się 
wtedy dla wszystkich zrozumiała. 
 Kilka kilometrów na północ od Kurozwęk – na rzece Czarnej Staszowskiej 
od 1984 roku funkcjonuje zalew w Chańczy, którego powierzchnia wynosi po-
nad 400 ha. Obiekt ten, poza funkcją przeciwpowodziową (niestety, nie spełnił 
swego zadania w 2001 roku, co doprowadziło m.in. do zalania części posiadło-
ści Popielów), ma także charakter rekreacyjny, który również ma istotne zna-
czenie w kreowaniu turystyki w rejonie Kurozwęk i Staszowa. 

4. Rys historyczny pałacu w Kurozwękach 

 Pałac w Kurozwękach był pierwotnie budowlą o zdecydowanie obronnym 
charakterze. Warownię tę wzniesiono w drugiej połowie XIV wieku. Zamek 
pierwotnie do celów obronnych wykorzystywał także atuty, które stwarzała mu 
rzeka i podmokły charakter jej doliny. Z czasem jednak budowli tej nadano 
charakter reprezentacyjny (rys. 3). 
 Po II wojnie światowej do lat 90. XX wieku koniunktura opisywanej rezy-
dencji nie była dobra. Pałac był zdewastowany, a jego otoczenie mocno zanie-
dbane. Sytuacja opisywanego miejsca zaczęła się zmieniać dopiero po 1991 
roku, kiedy będący w ruinie pałac powrócił w ręce spadkobierców ostatnich 
właścicieli. Następcy, którymi jest rodzina Popielów, podjęli trud przywrócenia 
nieruchomości dawnej świetności, co konsekwentnie realizują do tej pory. 
 W stosunkowo krótkim okresie zamek i otaczający go teren diametralnie 
zmienił swój wygląd. Pałac przeszedł kapitalny remont. Park zaczął odzyskiwać 
utracone piękno, a rosnące w nim „pomnikowe” platany odzyskały majesta-
tyczny wygląd. W posiadłości powstał pensjonat. Uruchomiono także restaura-
cję oraz kawiarnię. Na przyległych do zabudowań pałacowych terenach rozle-
głej doliny rzeki Czarnej Staszowskiej utworzono zagrodę, w której żyją ame-

                                                 
8  A. Zieliński, The sizes of sinks karst in the region of Duży Staw in Golejowskie Forest 

near Staszów in Poland, VI International Conference Geology At School and University: Geology 
and Civilization, 2009, s. 264–266. 
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rykańskie bizony (rys. 8). W sąsiedztwie zorganizowano także minizoo. Funk-
cjonuje również plac zabaw dla dzieci i zjeżdżalnia linowa. Te inwestycje spo-
wodowały wzrost zainteresowania Kurozwękami wśród turystów. Właściciele 
dóbr harmonijnie i prawidłowo połączyli przeszłość z teraźniejszością, utrzy-
mując jednocześnie atmosferę starego polskiego dworu. Dodatkowo w 2011 
roku uruchomiono w pałacu muzeum, w którym można zobaczyć pamiątki ro-
dziny Popielów i galerię obrazów Józefa Czapskiego.  

4. Wyniki badań 

4.1. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w zespole pałacowym w Kuroz-
wękach 

 
 Dzięki przyjętej strategii i przemyślanym inwestycjom stworzony na nowo 
zespół pałacowy zaczął stawać się co raz większą atrakcją turystyczną (rysunek 
6). Liczba turystów odwiedzających ten obiekt w ciągu roku zaczęła przekra-
czać nawet 100 tys. osób – w 2009 roku miejsce to odwiedziło ponad 107,5 tys. 
osób. Przyjeżdżają tutaj chętnie zarówno turyści indywidualni (46%), jak i gru-
py zorganizowane (28%) (rysunek 7). Znaczną część turystów zorganizowa-
nych stanowią wycieczki szkolne. Łącznie 9% stanowią osoby, które odwiedza-
ją to miejsce z okazji spotkań rodzinnych (4%) (śluby, komunie, jubileusze itp.) 
oraz różnych imprez biznesowych (5%). Zespół pałacowy przyciąga także rze-
sze turystów przy okazji organizacji różnych imprez plenerowych (17%). Pałac 
i jego otoczenie okazują się być dobrym miejscem do odbywania różnorodnych 
spotkań biznesowych i rodzinnych imprez okolicznościowych. Miejsce to ma 
obecnie ważne znaczenie jako atrakcja turystyczna w regionie świętokrzyskim9. 

                                                 
9  A. Zieliński, Związek krajobrazu z rozwojem…, op.cit., s. 274–283; A. Zieliński, Ocena 

ruchu turystycznego…, op.cit., s. 121–130. 
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Rys. 6.  Liczba turystów odwiedzających zespół pałacowy w Kurozwękach w latach 
20007–2010 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z zespołu pałacowego w Kurozwękach. 

 
 
 Wśród szeroko zakrojonych inwestycji rodziny Popielów fundamentalne 
znaczenie dla dużej dynamiki ruchu turystycznego wydaje się mieć sprowadze-
nie do Kurozwęk w 2000 roku równinnych bizonów amerykańskich (rys. 8). 
Przedsięwzięcie to miało także ogólnopolski wydźwięk medialny. Kurozwęki 
stały się wówczas jedynym miejscem w Polsce, gdzie bizony można było zoba-
czyć. Poza tym w restauracji w zespole pałacowym można spróbować potraw 
sporządzonych na bazie mięsa pochodzącego z hodowli bizonów. Obecnie sta-
do bizonów liczy ponad 80 sztuk i nadal się powiększa. 
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Rys. 7. Struktura ruchu turystycznego w zespole pałacowym w roku 2010 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z zespołu pałacowego w Kurozwękach. 

 

 
 

Rys. 8.  Bizony amerykańskie hodowane na rozległych łąkach w sąsiedztwie pałacu  
w Kurozwękach 

Źródło: opracowanie własne. 

turyści indywidualni - 46%
turyści zorganizowani (wycieczki) - 28%
turyści przybyli z okazji rodzinnych spotkań okolicznościowych -  4%
turyści przybyli z okazji spotkań biznesowych - 5%
turyści przybyli z okazji imprez plenerowych - 17%
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Rys. 9.  Widok labiryntu kukurydzianego z góry; funkcjonował on na terenie zespołu 
pałacowego w 2009 roku. Ścieżki labiryntu tworzą wielki obraz, którego głów-
nym motywem jest postać z bajki – Koziołek Matołek 

Źródło: archiwum zespołu pałacowego w Kurozwękach. 

 
 Drugą bardzo spektakularną inwestycją w Kurozwękach o ogólnopolskim 
oddźwięku medialnym okazało się uruchomienie w 2007 roku przez Jana Mar-
cina Popiela labiryntu. Atrakcję tę stworzono na polu obsianym kukurydzą, 
które znajduje się w sąsiedztwie minizoo i placu zabaw dla dzieci (rys. 9). Pole 
przeznaczone na tę inwestycje ma ok. 4 ha powierzchni. Labirynt każdego roku 
charakteryzuje się innym układem. Ścieżki labiryntu tworzą różne motywy, 
które wyraźnie są widoczne z „lotu ptaka”. Temat kukurydzianej kompozycji 
zazwyczaj nawiązuje do ważnych wydarzeń (np. w 2007 roku do EURO 2012, 
w 2010 roku do dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina). Czasami in-
spiracją wzoru labiryntu są ulubieńcy dziecięcych bajek (np. w roku 2009 była 
postać Koziołka Matołka). Ścieżki w labiryntach mają zróżnicowaną długość 
(od około 1 do 5 km), tak aby czas przejścia jak najlepiej dostosować do ocze-
kiwań, wieku i kondycji turystów. Dodatkowych atrakcji podczas spaceru  
w labiryncie może przysporzyć fakt, że czasami występuje tam całkowity brak 
zasięgu telefonów komórkowych. Mimo że labirynt kukurydziany funkcjonuje 
zaledwie około 3 miesięcy w roku, to cieszy się on bardzo dużym zaintereso-
waniem (rysunek 10). W ciągu sezonu może go odwiedzić nawet kilkanaście 
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tysięcy osób. Najwięcej – prawie 18,4 tys. osób (11,4 tys. stanowiła głównie 
młodzież szkolna i studenci) pokonało labirynt w 2009 roku. Znacznie większe 
zainteresowanie labiryntem wśród dzieci i młodzieży w 2009 roku należy  
z pewnością wiązać z otwarciem w tamtym czasie w nieodległym od Kurozwęk 
Pacanowie Centrum Bajek.  
 

 
 

Rys. 10. Liczba turystów odwiedzających labirynt kukurydziany w latach 2007–2011 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z zespołu pałacowego w Kurozwękach. 

 
 
 Gwarancją udanej zabawy w labiryncie są odpowiednie warunki atmosfe-
ryczne i niewielka wilgotność gleby. Labirynt odniósł duży sukces marketin-
gowy i ma istotne znaczenie w funkcjonowaniu całego zespołu pałacowego.  
W 2010 roku labirynt odwiedziło prawie 13 tys. osób, a 24,6% turystów po-
myślnie pokonało jego ścieżki. 
 
4.2. Obszary, z których turyści przyjeżdżają do zespołu pałacowego w Kuroz-

wękach  
 
 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że turyści przyjeżdżający do 
zespołu pałacowego w Kurozwękach pochodzą spoza województwa święto-
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krzyskiego (56,2%). Przyjeżdżają oni przede wszystkim z województw: mało-
polskiego (12,4%), mazowieckiego (10,7%), podkarpackiego (10,6%) oraz  
z województwa śląskiego (7,6%) i województwa lubelskiego (4,5%). Zdecydo-
wanie najmniej turystów przyjeżdża do Kurozwęk z województwa podlaskiego 
– zaledwie 0,1%. Zauważa się także nieco większe zainteresowanie Kurozwę-
kami wśród osób przyjeżdżających z odległego województwa pomorskiego 
(rysunek 11). Natomiast turyści ze świętokrzyskiego stanowią łącznie 43,8%. 
 

 
 

Rys. 11.  Obszary, z których turyści przyjeżdżają do Kurozwęk według podziału  
administracyjnego Polski na województwa 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z zespołu pałacowego w Kurozwękach. 

 
 
 Jeśli zaś wyniki badań rozpatrywać np. w granicach powiatów, okaże się, 
że napływ turystów z powiatów poszczególnych województw jest zróżnicowa-
ny (rysunek 12). Najwięcej turystów z województwa małopolskiego przyjeżdża 
z Krakowa, a z województwa mazowieckiego – z Warszawy i Radomia. Nato-
miast z województwa podkarpackiego poza Rzeszowem istotne znaczenie mają 
m.in. powiaty bezpośrednio sąsiadujące z województwem świętokrzyskim. 
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 Turyści, którzy przyjeżdżają do zespołu pałacowego w Kurozwękach tylko 
z województwa świętokrzyskiego zamieszkują głównie Kielce (29,6%) i powiat 
ziemski kielecki (prawie 26%) (rysunek 13). Znaczny odsetek stanowią także 
turyści z samego powiatu staszowskiego (13,3%) oraz powiatów z nim sąsiadu-
jących. Najmniej turystów do Kurozwęk przyjeżdża z powiatów leżących  
w północno-zachodniej i południowej części województwa świętokrzyskiego 
(rysunek 13). Warto nadmienić, że wśród osób odwiedzających opisywane 
miejsce znalazły się jeszcze turyści z zagranicy. Były to osoby, które przybyły  
z Francji, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 
 

 
 

Rys. 12. Obszary, z których turyści przyjeżdżają do Kurozwęk według podziału  
administracyjnego Polski na powiaty 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z zespołu pałacowego w Kurozwękach. 
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 Zespół pałacowy w Kurozwękach cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród turystów nawet z odległych stron Polski. Rodzina Popielów nie poprze-
staje na dotychczasowych swoich sukcesach. Pałac dalej dynamicznie rozwija 
swoje funkcje turystyczne i kulturalne, a oferta tego miejsca staje się coraz szer-
sza. Opisywany obiekt odniósł duży sukces marketingowy w skali wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Szkoda tylko, że w rejonie Kurozwęk i Staszowa nie  
w pełni wykorzystuje się walory turystyczne innych miejsc.  
 

 
 

Rys. 13.  Turyści z województwa świętokrzyskiego, którzy przyjeżdżają do Kurozwęk. 
Wartości podane na tle konturów powiatów określają procent przybyłych 
osób z danej jednostki administracyjnej. Przyjęto, że turyści z województwa 
świętokrzyskiego stanowią 100% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z zespołu pałacowego w Kurozwękach. 

 

Uwagi końcowe 

 Wyniki badań wymownie wskazują, że zespół pałacowy w Kurozwękach 
jest ponadregionalną atrakcją turystyczną. Obiekt ten nabiera coraz większego 
prestiżu na turystycznej mapie regionu świętokrzyskiego. Dynamiczny awans 
inwestycji Popielów był możliwy dzięki działaniom zakrojonym na bardzo sze-
roką skalę. Przedsięwzięcie to spełnia oczekiwania turystów. 
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 Należy przy tym wyrazić opinię, że inicjatywa ściągająca tak ogromny 
potencjał turystów z różnych stron Polski może w się przyczynić do podjęcia 
bardziej wzmożonych działań na rzecz turystyki przez miejscowe władze i inne 
podmioty gospodarcze. Być może wtedy wiele interesujących obiektów przyro-
dy żywej i nieożywionej zyska właściwą oprawę, która w konsekwencji podnie-
sie wartość turystyczną opisywanego obszaru oraz spowoduje wydłużenie po-
bytu turystów na tym terenie. 
 Sukces spadkobierców ostatnich właścicieli już zaczął korzystnie emano-
wać na całą gminę Kurozwęki oraz znajdujące się w niej pozostałe zabytki  
i pomniki przyrody. Cenne z punktu widzenia historii budowle zaczęły nabierać 
turystycznego znaczenia, a pomniki przyrody doczekały się właściwej oprawy. 
Turyści z kolei zaczęli bardziej dostrzegać i cenić uroki krajobrazowe. Dzięki 
funkcjonowaniu zespołu pałacowego w nowym turystycznym wymiarze, gmina 
Kurozwęki swoją przyszłość może wiązać z rozwojem turystyki. Znaczenie 
turystyczne zespołu pałacowego będzie nadal wzrastać w związku z rozpo-
wszechnianiem pozytywnej opinii o tym miejscu.  
 Niewątpliwą przyczyną dynamicznego sukcesu Kurozwęk było szczególne 
wyróżnienie pałacu (spośród wielu innych takich obiektów w Polsce) nową 
ofertą turystyczną w postaci możliwości zobaczenia stada bizonów amerykań-
skich oraz zabawy w specyficznym labiryncie kukurydzianym. Stworzone dla 
turystów atrakcje nadają pobytowi w zespole pałacowym unikatowego i rodzin-
nego charakteru oraz wyróżniają to miejsce na turystycznej mapie Polski. Pre-
stiż turystyczny Kurozwęk będzie wzrastał w związku ze współpracą zespołu 
pałacowego z innymi obiektami turystycznymi (wzajemna promocja).  
 
 

THE PALACE IN KUROZWĘKI AS A TOURIST PRODUCT  

THE SUPRA-REGIONAL IMPORTANCE 

 

 

Summary 

 

 The north-eastern part of the Polaniecka Basin, the area close to the town of 

Staszow, had not been considered attractive for tourists for many years. Actually, this 

south-eastern province of Świętokrzyskie voivodeship, had no significance on the tour-

ist map of Poland. Even a small town Kurozwęki, which had had an interesting and 
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colorful historical past for many years after the Second World War, was associated only 

with a sleepy, neglected and poor agricultural area, which was only interspersed by 

uncared monuments. The boom in the interest of the described place began when the 

castle together with a neglected park, being in the state of ruin, was returned to the heirs 

of the last owners. Then, not only has the former splendor of the palace and its sur-

roundings reappeared, but phenomenally, the Palace in Kurozwęki has also become one 

of the major tourist attractions in the Świętokrzyskie region having supra-regional im-

portance. 

 

Translated by Agnieszka Zielińska 

 
 


