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WSTĘP 

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

nowi podstawowy zakres badań teoretycznych oraz empirycznych w obszarze 

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

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

stycznego posiada wymiar interdyscyplinarny, gdyż zagadnienia te podejmowa-

ne są przez wiele innych nauk. W ujęciu przedmiotowym rynek turystyczny 

tworzą: popyt turystyczny, podaż turystyczna, cena oraz warunki sprzedaży 

ofert turystycznych. W podmiotowym układzie rynku turystycznego należy 

wyodrębnić: konsumentów (reprezentujących popyt turystyczny), dostawców 

(reprezentujących podaż turystyczną) oraz podmioty polityki turystycznej (od-

działujące na kształt funkcjonowania tego rynku). Rynek turystyczny można 

zinterpretować jako sumę procesów, w których nabywcy (głównie turyści) 

i oferenci reprezentujący poszczególne subrynki turystyczne określają przed-

mioty wymiany oferty turystycznej (produkt turystyczny) oraz warunki ich 

kupna-sprzedaży, przy czym oferta rynku turystycznego wiąże się z zaspokaja-

niem potrzeb osób podczas podróży i pobytu poza codziennym otoczeniem 

i jest pochodną motywów uprawiania turystyki.  

Tematyka rynku turystycznego, a szczególnie popytu turystycznego, jest 

przedmiotem opracowań naukowych pięciotomowego wydania Zeszytów Na-

ukowych Uniwersytetu Szczecińskiego serii Ekonomiczne Problemy Usług przy-

gotowanych przez przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych 

w Polsce zajmujących się zagadnieniami turystyki, zwłaszcza w obszarze nauk 

ekonomicznych. 

Problematyka została zaprezentowana w następującej strukturze: 

Tom I Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe 

1. Wprowadzenie w zagadnienia popytu turystycznego 

2. Zagadnienia prawne 

3. Zagadnienia społeczne 

4. Polityka turystyczna w zakresie popytu turystycznego 

Tom II Popyt turystyczny. Uwarunkowania 

1. Determinanty popytu turystycznego w aspekcie ogólnym 

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

nej 

Tom III Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki 

1. Wzorce konsumpcji turystycznej 

2. Segmentacja rynku turystycznego 

3. Problematyka popytu turystycznego na branżowych rynkach turystycz-

nych 

Tom IV Rynek turystyczny. Fundusze europejskie, zagadnienia regionalne 

1. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na rynku turystycznym 

2. Europejski rynek turystyczny 

3. Regionalne aspekty rozwoju rynku turystycznego 

Tom V Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu tury-

stycznego 

1. Produkty turystyczne 

2. Produkt turystyki wiejskiej 

3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych 

Podział treści podyktowany był zakresem tematycznym publikacji autor-

skich. Wydaje się, że tak przedstawiona problematyka stanowi spójne źródło 

dotyczące zagadnień popytu turystycznego w kontekście procesów zachodzą-

cych na rynku turystycznym. 

Aleksander Panasiuk 



 

PRODUKTY TURYSTYCZNE 
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TRANSGRANICZNE SZLAKI TURYSTYCZNO– 

–KULTUROWE JAKO PRODUKTY TURYSTYCZNE 

POGRANICZA POLSKO–SŁOWACKIEGO  

Wprowadzenie 

Jako szlak turystyczny określa się trasę w przestrzeni turystycznej wyty-

czoną dla potrzeb zwiedzających, prowadzącą do najbardziej atrakcyjnych 

miejsc (obiektów) z zachowaniem wielu przepisów, m.in. bezpieczeństwa tury-

stów i ochrony środowiska
1
. 

We współczesnej turystyce coraz bardziej popularne staje się tworzenie 

szlaków związanych z jednorodnym typem obiektów turystycznych, wartości 

kultury niematerialnej czy wybitnymi postaciami historycznymi.  

Szlaki tego typu powszechnie zwane są „szlakami tematycznymi”. Ich 

głównym celem jest prezentacja dorobku kulturowego regionu oraz łączenie 

obiektów czy miejscowości we wspólny wątek. Szlaki te oprócz roli promocyj-

nej mają za zadanie ułatwić potencjalnemu turyście ukierunkowaną penetrację 

terenu. Są zorganizowane na wyższym poziomie niż szlaki terenowe, wyróżnia-

ją się obecnością wyraźnego i udokumentowanego w literaturze tematu. Ponad-

                                                      

1 W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków 2009, s. 215. 
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to mogą stanowić nowoczesne markowe produkty turystyczne regionu oraz 

rozpowszechniają jego dorobek kulturowy
2
. 

Podróżowanie po szlakach tematycznych staje się przejawem turystyki 

kulturowej. Wyznaczone w odniesieniu do historycznego lub (szeroko rozumia-

nego) kulturowego tematu wiodącego, stanowią inny rodzaj oferty niż wielo-

aspektowe z natury mikroregiony. Szlaki turystyczno-kulturowe umożliwiają 

turystom zwiedzenie docelowego kraju lub regionu zgodnie z zainteresowania-

mi, zawierają także cenny aspekt poznawczy, mający w turystyce coraz większe 

znaczenie i rosnącą popularność
3
. 

Celem artykułu jest prezentacja szlaków turystyczno-kulturowych wspól-

nych dla przygranicznych terenów Polski i Słowacji, mogących stać się marko-

wymi produktami turystycznymi wpływającymi na rozwój turystyki w mało 

znanych regionach. 

1. Szlaki turystyczno-kulturowe  

Na terenie Polski wytyczonych zostało wiele tzw. szlaków tematycznych 

stanowiących ogromny potencjał i mogących stać się markowymi regionalnymi 

lub ogólnopolskimi produktami turystycznymi. Równocześnie coraz szersze 

grono autorów podejmuje się prezentacji i popularyzacji tych bardziej i tych 

mniej popularnych wśród turystów szlaków. 

Szlak kulturowy to szlak tematyczny posiadający jako swój punkt ognisku-

jący walor kulturowy lub element dziedzictwa kulturowego, przy czym kluczo-

wą rolę odgrywają w nim atrakcje o charakterze kulturowym
4
. 

Szlaki takie A.M. von Rohrscheidt określa jako „szlaki turystyczno- 

-kulturowe”, za cel ich opisu i podziału stawia wyodrębnienie ich spośród in-

nych szlaków turystycznych (szczególnie tych o charakterze terenowym)
5
. Do 

                                                      
2 A. Mikos von Rohrscheidt, Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady walo-

ryzacji potencjału, „Turystyka Kulturowa”, czasopismo internetowe, nr 4/2009 (kwiecień 2009), 

www.turystykakulturowa.org, s. 9, 11.09.2010. 

3 Tamże, s. 5. 

4 A. Mikos v. Rohrscheidt za: L. Puczko, T. Ratz, Kulturowe szlaki tematyczne – próba kla-

syfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa", cza-

sopismo internetowe, nr 2/2008 (grudzień 2008), www.turystykakulturowa.org, 11.09.2010. 

5 Tamże, s. 20. 
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najważniejszych zadań szlaków turystyczno-kulturowych należą: udostępnianie 

walorów dóbr kultury, udostępnianie walorów współczesnej działalności czło-

wieka, stymulowanie kierunków rozpraszania się turystów, sterowanie natęże-

niem ruchu turystycznego oraz wzbogacanie wiedzy
6
. 

Jeśli szlak turystyczno-kulturowy ma być atrakcyjny dla potencjalnego tu-

rysty, musi oferować faktyczne możliwości zwiedzania zarówno turystom zor-

ganizowanym, jak i indywidualnym. Dlatego też A. Mikos von Rohrscheidt 

proponuje podział tychże szlaków na „materialne” oraz „wirtualne”. Szlaki 

„materialne”, czyli prawdziwe produkty turystyczne o charakterze kulturowym 

powinny spełniać cztery zasadnicze kryteria: uzasadnionej tematyzacji, ozna-

czenia „in situ”, koordynacji, dostępności. Szlaki „wirtualne” natomiast to takie, 

które powyższych kryteriów nie spełniają
7
. 

Stosując kryterium zasięgu trasy szlaku za A. M. von Rohrscheidt, należy 

wyróżnić: 

– trasy turystyczno-kulturowe (szlak lokalny); 

– szlaki regionalne;  

– krajowe szlaki turystyczno-kulturowe;  

– szlaki międzynarodowe; 

– szlaki transgraniczne
8
. 

I.R. Szewczykowie dokonują podziału szlaków na siedem kategorii okre-

ślonych na podstawie tematu przewodniego: szlaki historyczno-archeologiczne, 

szlaki etnograficzne i kulturowe, szlaki zabytków architektury i przemysłu, 

szlaki śladami wielkich postaci, szlaki wodne i szlaki górskie oraz szlaki przy-

rodnicze
9
. 

Podziały tematyczne szlaków turystyczno-kulturowych są subiektywne 

i często wydają się mało precyzyjne, gdyż nie wszystkie szlaki dają się jedno-

znacznie zaklasyfikować do określonej grupy. 

Szlaki turystyczno-kulturowe mogą stać się nowymi produktami tury-

stycznymi. 

                                                      
6 A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, 

Proksenia, Kraków 2010, s. 21. 

7 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, 
GWSHM Milenium, Gniezno 2008, s. 294. 

8 A. Mikos von Rohrscheidt, Polskie szlaki turystycznokulturowe…, s. 9. 

9 I. i R. Szewczykowie, Szlaki turystyczne, Carta Blanca, Warszawa 2010, s. 5. 
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W turystyce kulturowej najważniejszym czynnikiem rozwoju jest produkt 

turystyczny określający w ogólnym znaczeniu wszystko, co można zaoferować 

nabywcy, w tym przypadku turyście. W. Cabaj i Z. Kruczek definiują produkt 

turystyczny jako zbiór atrakcji lub walorów turystycznych, czyli produkt pod-

stawowy, z których turyści korzystają i które są dla nich przedmiotem szczegól-

nego zainteresowania oraz nabywanych przez nich dóbr i usług. Produktem 

turystycznym może być usługa, impreza, miejsce, obiekt, wydarzenie, rzecz lub 

szlak
10

. PART rozszerza definicję produktu turystycznego rozumianego nie 

tylko jako dobra i usługi, które kupuje turysta w trakcie swojej podróży, ale 

również jako przeżycia i wrażenia z nią związane. Produkt postrzegany jest jako 

magnes przyciągający turystów z uwagi na swoją unikalność i kompleksowość. 

Zgodnie z powyższym założeniem działania organizacji i instytucji zajmujących 

się turystyką ukierunkowane winny być na kreowanie innowacyjnych i konku-

rencyjnych nowych produktów, podnoszenie konkurencyjności i jakości istnie-

jących oraz na wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań w zakre-

sie marketingu produktu turystycznego
11

. 

Szlak jako produkt turystyczny według J. Kaczmarka i in. winien składać 

się z wielu miejsc lub obiektów powiązanych nadrzędną ideą, połączonych wy-

tyczoną i oznakowaną trasą oraz infrastruktury zlokalizowanej wzdłuż szlaku
12

. 

Szlak turystyczno-kulturowy to złożony produkt turystyczny, łączący 

w nową całość często rozproszone i leżące w różnych jednostkach terytorial-

nych obiekty. Może on przyciągać wokół swojego tematu i związanych z nim 

określonych miejsc, różnorodne usługi turystyczne
13

. Ponadto tworzenie tego 

typu produktów prowadzi do pobudzenia innych segmentów rynku turystyczne-

go oraz do deglomeracji ruchu turystycznego polegającej na wyznaczaniu no-

wych obszarów aktywności turystycznej
14

. 

Bez względu na temat, przebieg szlaku, jego długość i liczbę atrakcji 

 – najważniejszym wymiarem jego popularności będzie dziedzictwo materialne. 

Dziedzictwo niematerialne będzie niezbędnym dopełnieniem. Obiekty material-

                                                      
10 W. Cabaj, Z. Kruczek, op. cit., s. 198. 

11 www.part.com.pl, 20.10.2011. 

12 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. 
Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005. 

13 A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, s. 41. 

14 W. Cabaj, Z. Kruczek, op. cit., s. 198. 
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ne dostarczają bowiem przeżyć i wrażeń, których poszukują turyści i które są 

istotnym elementem produktu turystycznego
15

. 

2. Charakterystyka szlaków turystyczno-kulturowych pogranicza  

Polski i Słowacji 

Pogranicze polsko-słowackie wyróżnia się bogactwem i różnorodnością 

dorobku kulturowego wynikającymi ze styku i przenikania się na tych terenach 

kultur i religii. Sytuacja taka niewątpliwie sprzyja tworzeniu szlaków turystycz-

no-kulturowych, które mają na celu ochronę oraz prezentację dziedzictwa kultu-

rowego. Są one inspiracją do poznania historii tego niewątpliwie ciekawego 

regionu i mogą być motywem do uprawiania szeroko rozumianej turystyki kul-

turowej. 

Poniżej zaprezentowano przykłady trzech transgranicznych szlaków tury-

styczno-kulturowych łączących obiekty na terenie Polski i Słowacji. 

2.1.  Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich 

Przedstawiciele tego rodu posiadali majętności obejmujące znaczne obsza-

ry kraju, dzisiaj w dużej części znajdujące się na terytorium Słowacji i Ukrainy.  

Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich wiedzie przez najcie-

kawsze miejscowości związane z tym magnackim rodem na terenach woje-

wództwa podkarpackiego w Polsce, obwodu lwowskiego na Ukrainie i okręgu 

preszowskiego na Słowacji (rysunek 1). Szlak łączy regiony o zróżnicowanej 

kulturze, religii, tradycjach, obrzędach i architekturze. Ma on swój początek 

w Stalowej Woli, a kończy się w Wiśniczu. Jego całkowita długość wynosi 879 

km, z czego na terenie Polski znajduje się 478 km, na Ukrainie 247 km i na 

Słowacji 154 km. Szlak poprowadzono głównie drogami krajowymi, częściowo 

wojewódzkimi i w niewielkich fragmentach drogami lokalnymi. 

Miejscowości, w których istnieją po dziś dzień rezydencje lub znaczące 

obiekty ściśle związane z rodem Lubomirskich, zaliczono do „gniazd rodo-

wych” (12 miejscowości), a pozostałe określono jako ważniejsze miejscowości, 

godne zainteresowania ze względu na walory historyczne i krajoznawcze. 

                                                      
15 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 156. 
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Do najważniejszych obiektów szlaku należą te, zlokalizowane w gniaz-

dach rodowych Lubomirskich: 

– Stalowa Wola – Rozwadów – w posiadaniu rodu od 1723 roku. Znajdu-

je się tu zespół klasztoru Kapucynów z podziemną nekropolią (1745–53) 

w stylu toskańskiego baroku, kościół farny z XIX w. oraz neoklasycy-

styczny obiekt zwany „zamkiem” lub „willą książęcą”;  

– Stalowa Wola – Charzewice – w posiadaniu rodu od 1723 roku. W roz-

ległym parku zachowały się pawilon gościnny i kilka zabudowań 

podworskich; 

– Baranów Sandomierski – w posiadaniu rodu od 1682. Znajduje się tu 

zespół parkowo-zamkowy i renesansowo-barokowy zamek zwany „Ma-

łym Wawelem”; 

– Boguchwała – w rękach Lubomirskich od roku 1724; znajduje się tu pa-

łac późno barokowy; 

– Rzeszów – w posiadaniu rodu od 1638 roku. Zamek gruntownie przebu-

dowano na początku XX w.; znajduje się tu pałac letni (1712); 

– Łańcut – znalazł się w posiadaniu rodu w pierwszej połowie XVII w. 

Jest to zespół zamkowy z 33 ha parkiem (XVI w.) i „Zameczek Roman-

tyczny” z roku 1805; 

– Przeworsk – w rękach Lubomirskich od roku 1613. Jest to zespół pała-

cowo-parkowy z przełomu wieków XVIII i XIX; 

– Przemyśl – Bakończyce – w posiadaniu rodu od 1868 roku; zespół pa-

łacowo- parkowy z przełomu wieków XVIII i XIX; 

– Lwów – miejsce zamieszkania wielu przedstawicieli rodu Lubomirskich. 

Zlokalizowane są tu: kamienice przy Rynku i ul. Ruskiej, kamienica 

przy ul. Kruszelnickiej, Kamienica Chodorowska, Kamienica Królewska 

i neobarokowy pałacyk; 

– Stará L’ubovňa – w posiadaniu Lubomirskich od roku 1591. Znajduje 

się tu zamek z XIV w.; 

– Podolinec – własność Lubomirskich od 1591 roku. Znajduje się tu za-

mek i wczesnobarokowy kompleks klasztorny Pijarów (1647–51); 

– Nowy Sącz – przedstawiciele rodu Lubomirskich dzierżyli urząd staro-

sty sądeckiego od 1590 do 1754 roku; znajduje się tu dom rezydencjalny 

i zamek (1350–60); 



 Transgraniczne szlaki turystyczno–kulturowe… 17 

– Nowy Wiśnicz – miasto lokowane na prawie magdeburskim przez Lu-

bomirskich w 1616 roku (od roku 1593 w posiadaniu rodu znajdował się 

Wiśnicz). Znajduje się tu zamek z XIV w.
16

. 

2.2.  Beskidzkie Muzea – Transgraniczny szlak rowerowy 

Szlak ten wiedzie przez powiat krośnieński w Polsce, okresy Svidnik, 

Stropkov i Humenne na Słowacji.  

Burzliwe dzieje pogranicza polsko-słowackiego sprawiły, że po obu stro-

nach granicy ocalało niewiele obiektów zabytkowych. W tej sytuacji szczegól-

nego znaczenia nabierają placówki muzealne, pieczołowicie chroniące ekspona-

ty i zbiory świadczące o bogactwie kulturowym tych ziem, które wraz ze znaj-

dującymi się przy trasie zabytkami stanowią o wyjątkowej atrakcyjności szlaku. 

Trasa rowerowa tworzy pętlę opartą o 21 obiektów muzealnych. Łączna jej 

długość wynosi 321 km, z czego po stronie polskiej przebiega 235 km, po stro-

nie słowackiej zaś – 86 km. Trasa wiedzie głównie drogami asfaltowymi (76%), 

pozostałą jej część stanowią drogi szutrowe i polne. 

Na szlaku Beskidzkie Muzea zlokalizowane są następujące obiekty: 

– Muzeum Podkarpackie w Krośnie – w dawnym Pałacu Biskupim. 

Można tu obejrzeć wystawy stałe: „Pradzieje Podkarpaci”, „Historia 

oświetlenia” (z największą w Europie kolekcją lamp naftowych), „Gale-

ria Sztuki Krośnieńskiej XIX i XX w.”, „Szkło podkarpackich hut”; 

– Muzeum Rzemiosła w Krośnie – w dawnej siedzibie Pierwszej Krajo-

wej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza. Znajduje się tu 

wystawa stała: „Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej”; 

– Muzeum Misyjne Sióstr Klawerianek w Krośnie – zlokalizowane 

w budynkach zakonnych Klawerianek. Zbiory obejmują eksponaty 

przywiezione przez siostry pracujące na misjach m.in. w Afryce, Austra-

lii i Oceanii oraz Ameryce Południowej; 

– Muzeum Motoryzacji w Krośnie– znajdujące się w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 3 (tzw. „Mechanik”). Ekspozycja obejmuje pojaz-

dy jeżdżące po polskich drogach po II wojnie światowej; liczy ponad 80 

eksponatów; 

                                                      
16 Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich, mapa turystyczna 1:400000, Wyd. 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2006; www.szlak-
lubomirskich.stalowawola.pl, 7.11.2011. 
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– Muzeum Zamkowe Kamieniec – znajdujące się w Odrzykoniu. Spór 

Firlejów i Skotnickich o zamek stał się genezą Zemsty A. Fredry. Od 

1995 roku w zamku działa muzeum prezentujące pamiątki związane 

z zasłużonymi dla zamku rodami; 

– Muzeum wsi Odrzykoń – otwarte w roku 1998 – jako pierwsze na 

Podkarpaciu Muzeum Wsi. Gromadzi pamiątki związane z historią wsi, 

etnografią, dawny sprzęt; 

– Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – mieszczące się w XVIII-

wiecznym dworku, przekazanym Konopnickiej w darze od narodu pol-

skiego. Gromadzi egzemplarze dzieł literatury polskiej XIX i XX w., 

dzieła sztuki, historii, etnografii oraz obiekty z epoki stanowiące wypo-

sażenie pomieszczeń dworku;  

– Muzeum Kultury Szlacheckiej – mieszczące się w dworze w Kopyto-

wej. Prezentuje przykłady wnętrz dworskich od końca XVIII w. do lat 

60. XIX w.; 

– Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza 

w Bóbrce – powstało na miejscu najstarszej w świecie kopalni ropy naf-

towej, założonej w roku 1854 przez Ignacego Łukasiewicza. Prezentuje 

trzy ekspozycje: górnictwo naftowe, przemysł rafineryjny, gazownictwo; 

– Muzeum Historyczne – pałac w Dukli – znajduje się w zabytkowym 

pałacu Mniszchów. Wystawy stałe poświęcone są dziejom Dukli i wal-

kom w Karpatach w czasie I i II wojny światowej, na dziedzińcu znajdu-

je się skansen broni ciężkiej liczący 18 eksponatów; 

– Zabytkowa chyża łemkowska w Olchowcu – obiekt prywatny udo-

stępniony do zwiedzania; wewnątrz eksponaty kultury łemkowskiej; 

– Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej – zespół muzealny 

tworzą m.in.: chałupa mieszkalno-gospodarcza, koniusznia, chlewik, 

dom – świetlica, spichlerzyk, kaplica oraz pomniki ku czci ofiar Tal-

lerhofu i obozu w Jaworznie; 

– Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku – prezentuje wszystkie ro-

dzaje budynków gospodarskich; ekspozycja etnograficzna przedstawia 

życie codzienne słowackich Rusinów i Ukraińców; 

– Galeria Dezidera Millyho w Svidniku – mieszczące się w barokowym 

dworze z XVIII w. Prezentuje rozwój sztuki ludowej i rękodzieła Rusi-

nów i Ukraińców począwszy od XVI w. po współczesność; 
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– Skansen w Svidniku – gromadzi eksponaty prezentujące życie codzien-

ne Łemków, na terenie skansenu zlokalizowano amfiteatr – miejsce fe-

stiwali kultury ukraińsko-rusińskiej; 

– Muzeum Techniki Wojskowej w Svidniku – gromadzi autentyczne 

eksponaty czasu z I i II wojny światowej pozostałe po walkach w Karpa-

tach; 

– Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy Warhola w Medzilaborcach 

 – jedyna w Europie, a pierwsza w świecie instytucja poświęcona twór-

czości jednego z największych malarzy drugiej połowy XX w.; 

– Izba regionalna w Rymanowie – gromadzi eksponaty w trzech działach 

tematycznych: rzemieślniczym, historycznym oraz galerię artystów ry-

manowskich; 

– Muzeum Misyjne Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym – ekspona-

ty muzealne pochodzą z całego świata, najwięcej z Afryki. Znajduje się 

tu pomieszczenie poświęcone Janowi Pawłowi II oraz błogosławionemu 

ks. Bronisławowi Markiewiczowi; 

– Muzeum bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym  

– mieszczące się w domu zakonnym księży Michalitów. Prezentuje fo-

tografie z życia wychowanków, obrazy i przedmioty osobistego użytku, 

książki, broszury oraz pokój mieszkalny, w którym przez 14 lat przeby-

wał błogosławiony; 

– Izba muzealna w Krościenku Wyżnym – utworzona przez Koło Go-

spodyń Wiejskich; gromadzi meble, obrazy, makiety strojów ludowych, 

sprzęt kuchenny, warsztaty: tkacki, szewski, dokumenty i czasopisma, 

a także figurki, obrazy, sprzęt liturgiczny i księgozbiór oraz ciężki sprzęt 

gospodarski
17

. 

2.3.  Szlak Świątyń Karpackich 

Szlak biegnie ze Stropkova (Słowacja) do Krosna (Polska) przez przejście 

graniczne w Barwinku. Liczy 150 km – przebiega przez 28 miejscowości, 

w których znajduje się 35 najcenniejszych zabytków kultury sakralnej pograni-

cza polsko-słowackiego (rysunek 2). Szlak posiada walory ekumeniczne i mię-

dzyreligijne, ponieważ znalazły się na nim kościoły katolickie, cerkwie grecko-

katolickie i prawosławne oraz synagogi.  

                                                      
17 www.beskidniski.org.pl/rowery/index.php, 7.11.2011. 
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Wśród świątyń oraz miejsc otaczanych kultem na trasie szlaku należy 

wymienić: 

– Stropkov – znajdują się tu: kościół rzymsko-katolicki pw. Najświętsze-

go Ciała i Krwi Chrystusa (gotycki, trójnawowy z XIV w.), zespół klasz-

torny Franciszkanów (z XVII w. z rajskim ogrodem) oraz cerkiew gre-

kokatolicka pw. św. Cyryla i Metodego (z 1947 roku w stylu bizantyj-

skim); 

– Krušnec – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka z 1889 roku pw. 

Opieki Matki Boskiej; 

– Vyškovce – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka pw. św. Michała Ar-

chanioła z 1901 roku – neoklasycystyczna i murowana; 

– Vislava – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka pw. św. Bazylego 

Wielkiego z roku 1906; 

– Olšavka – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka z 1908 roku pw. św. 

Kosmy i Damiana; 

– Bukovce – znajduje się tu grekokatolicka cerkiew neobarokowa z 1891 

roku pw. św. Dymitra; 

– Staškovce – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka pw. św. Dymitra 

Męczennika z 1903 roku; 

– Vladiča – znajduje się tu barokowo-klasycystyczna cerkiew grekokato-

licka z 1838 roku pw. św. Mikołaja; 

– Gribov – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka pw. Bogarodzicy (1773 

rok) – drewniana, zrębowa, dwudzielna, gruntownie przebudowana 

w roku 1923; 

– Kožuchovce – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka pw. Urodzenia 

Matki Boskiej z 1926 roku; 

– Mirol’a – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka p.w. Opieki Matki Bo-

skiej. Jest ona drewniana, zrębowa, dwudzielna z dostawioną wieżą 

z roku 1770, typ łemkowski; 

– Bodružal – znajduje się tu drewniana cerkiew grekokatolicka pw. św. 

Mikołaja z 1658 roku; 

– Krajná Pol’ana – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka pw. Urodzenia 

Matki Boskiej z 1924 roku; 

– Nižný Komárnik – znajduje się tu drewniana cerkiew grekokatolicka 

pw. Opieki Bogurodzicy z roku 1938 – zrębowa, trójdzielna, w stylu 

bojkowskim; 
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– Vyšný Komárnik – znajduje się tu cerkiew grekokatolicka z roku 1924 

pw. św. Kosmy i Damiana – drewniana, trójdzielna, o konstrukcji zrę-

bowej; ikonostas pochodzi ze stojącej w tym miejscu wcześniejszej 

świątyni; 

– Barwinek Trzciana – znajduje się tu pustelnia św. Jana z Dukli i ko-

ściół (1906–08);  

– Dukla – znajduje się tu barokowy kościół pw. św. Marii Magdaleny 

(1742 – 47) przebudowany w 1765 roku (wystrój wnętrz w stylu saskie-

go rokoka) i zespół klasztorny Bernardynów (1761–64, barokowy); 

– Chyrowa – znajduje się tu drewniana cerkiew grekokatolicka pw. Opie-

ki Matki Boskiej (murowane prezbiterium jest najstarszą częścią  

– prawdopodobnie była to dawna kaplica z początku XVIII w.), w roku 

1770 dobudowana została drewniana nawa i babiniec z wieżą; 

– Wietrzno – znajduje się tu kościół parafialny pw. św. Michała Archa-

nioła z 1752 roku, remontowany na początku XX w., a następnie w la-

tach 80. XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w. Kościół orientowany, 

drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu, z wieżą i kruchtą 

konstrukcji słupowej; 

– Krosno – znajduje się tu kościół farny pw. Trójcy Przenajświętszej 

(pierwsze wzmianki z XIV w., rozbudowywany w XV w., wnętrze 

uchodzi za jedno z najbogatszych i najlepiej zachowanych sakralnych 

wnętrz w Małopolsce) oraz kościół franciszkanów pw. Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny (1400-1402, w stylu gotyckim, rozbudowy-

wany w XV w.); 

– Miejsce Piastowe – znajduje się tu zespół klasztorny księży Michalitów 

wraz z sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Br. Markiewicza; 

– Iwonicz – znajduje się tu kościół drewniany z1464 roku; na przełomie 

XVI i XVII w. przez kilkadziesiąt lat pełnił on rolę zboru ariańskiego;  

– Klimkówka – znajduje się tu kościół parafialny pw. św. Michała Archa-

nioła (z 1854 roku, prezbiterium i nawa konstrukcji zrębowej, wieża – 

słupowej) oraz kościółek (kaplica) pw. Krzyża Świętego (z 1868 roku, 

konstrukcji zrębowej); 

– Rymanów – znajduje się tu kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca 

(1779–81) oraz synagoga z XVIII w.; 

– Bałucianka – znajduje się tu drewniana cerkiew pw. Wniebowzięcia 

Bogurodzicy z XVII w., gruntownie odnowiona w roku 1890; 
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Rys. 1. Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich 

Źródło: opracowanie własne. 

– Królik Polski – znajduje się tu drewniany kościół pw. Narodzenia Naj-

świętszej Marii Panny i św. Wacława ufundowany w 1754 roku, kon-

strukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej; 

– Jaśliska – znajduje się tu kościół parafialny pw. Katarzyny Aleksandryj-

skiej (1724–32); w ołtarzu głównym umieszczono słynący łaskami obraz 

Matki Boskiej Jaśliskiej
18

. 

                                                      
18 K. Stępiński, Ekumeniczny Szlak Świątyń Karpackich, „Niedziela”, edycja przemyska 

34/2004; T. Darmochwał, Beskid Niski Polski i Słowacki, Agencja TD Białystok 1999, s. 343; A. 

Fogaš, T. Kollár, Karpaty Wschodnie. Wyhorlat, Dajama Vyd., Bratyslava 2006, s. 92; Słowacja. 

Karpackie serce Europy, Wyd. Bezdroża, Kraków 2008, s. 368; M.A. Michniewscy, M. Duda, S. 
 



 Transgraniczne szlaki turystyczno–kulturowe… 23 

 

Rys. 2. Szlak Świątyń Karpackich 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                                                                                  
Wypych, Kościoły drewniane Karpat Polska i Słowacja. Przewodnik., Pruszków 2006. s. 201–

202; A. Fogaš, Drevená sakrálna architektúra na severovýchodnom Slovensku, Krásy Slovenska 

11–12, roč.82, 2005, s. 34–39. A. Fogaš, Karpatské drevené klenoty. GEO, 4, roč. 5,2009, s. 72–
83 Beskid Niski przewodnik, Wyd. Rewasz, Pruszków 2007, s. 314–315. 
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Uwagi końcowe 

Obszar pogranicza polsko-słowackiego charakteryzuje się licznymi i nie-

powtarzalnymi walorami zarówno przyrodniczymi, jak i kulturowymi. Specyfi-

ką walorów kulturowych jest ich różnorodność wynikająca z wpływów histo-

rycznych, jakie miały tutaj miejsce. Wielokulturowość tych terenów jest ich 

wyróżnikiem i głównym atutem. Znajduje się tutaj wiele ciekawych obiektów, 

niestety często rozproszonych, które występując oddzielnie, nie stanowią tak 

znaczącej atrakcji turystycznej, jaką mogą się stać po włączeniu w jeden wspól-

ny produkt turystyczny, jakim jest szlak turystyczno-kulturowy. 

W ostatnich latach na terenie województwa podkarpackiego zrealizowano 

projekty, dzięki którym zostały wykreowane różnorodne produkty turystyczne, 

m.in. wytyczone i oznakowane liczne szlaki turystyczno-kulturowe. Powstające 

szlaki stwarzają możliwość rozwoju segmentu turystyki kulturowej, która 

w województwie podkarpackim znajduje się wśród sektorów o największym 

wskaźniku wzrostu. Sektor ten dotyczy m.in. turystyki związanej z historią re-

gionu, ze sławnymi ludźmi, turystyki religijno-pielgrzymkowej. 

Szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty turystyczne dają szansę na po-

łączenie turystyki kulturowej z turystyką aktywną czy edukacyjną. Uczestnika-

mi takiej formy turystyki mogą być osoby indywidualne, jak i grupy zorgani-

zowane w różnym wieku. Są to turyści całoroczni, dla których motywem po-

dróżowania jest chęć poznania przeszłości regionu, zapoznania się z dziedzic-

twem przyrodniczym i kulturowym oraz ze sposobem życia mieszkańców.  

Szlaki turystyczno-kulturowe integrują różne atrakcje pod wspólnym ha-

słem, przez co podkreślają główne atuty regionu, zwiększają atrakcyjność tury-

styczną, a ponadto stymulują jego rozwój gospodarczy.  

TRANSBORDER TOURIST-CULTURAL TRAILS AS A TOURIST 

PRODUCT OF POLISH-SLOVAKIAN BORDERLAND 

Summary 

In present-day tourism, creating trails connected with a uniform type of tourist ob-

jects, value of immaterial culture or prominent historical figures is becoming more and 

more popular. 
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Polish-Slovakian borderland is distinguished by the richness and variety of cultur-

al achievements which result from the contact and intermingle of cultures and religions 

on these territories. Undoubtedly, such situation favours creating new tourist-cultural 

trails which aim at protection of cultural heritage. They are inspiration to learn about the 

history of this such an interesting region and they may be a motive to practise cultural 

tourism in the broad sense. 

In the thesis three transborder trails, which join objects on the territory of Poland 

and Slovakia, were presented - The Trail of the Lubomirski Family seats, The Trail of 

Carpathian Shrines and the Trail of Beskidy Museums. 

Tourist-cultural trails are a tourist product, that join objects, which are scattered 

and located in different territorial units, in a new integrity as well as attract various 

tourist services localized along the trail. Moreover, creating this type of products leads 

to stimulation of other segments of the tourist market and determination of new areas of 

tourist activity.  

Translated by Małgorzata Buczek-Kowalik 
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2009-2010 

Wprowadzenie 

Przemysł spotkań w Polsce jest zjawiskiem badanym w sposób wyrywko-

wy i nie do końca usystematyzowany. Jego pierwsze próby zostały podjęte 

w latach 70. XX wieku, jednakże zaledwie od pięciu lat rozpowszechniły się 

badania dotyczące wielkości przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce, 

a w szczególności w poszczególnych miastach i regionach.  

Jak do tej pory (stan styczeń 2012 roku) opracowano indywidualne raporty 

odnośnie Trójmiasta, Warszawy, Krakowa i Katowic – z określonymi danymi 

z poszczególnych regionów lub miast – dotyczące liczby spotkań i wydarzeń. 

Dodatkowo funkcjonuje opracowanie, które zawiera informacje dotyczące Pol-

ski jako całości. Raport pt. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce sporządzono 

na podstawie danych przesyłanych przez regionalne Convention Bureaux 

z Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Warszawy, Wrocławia, 

Krakowa i Katowic oraz materiały zebrane od ośrodków konferencyjnych 

z całej Polski.  

Aktualnie światowe standardy wyznaczone na rzecz zbierania informacji 

odnośnie liczby i charakteru spotkań odbywających się w danym regionie mó-

wią, iż w opracowaniach statystycznych brane są pod uwagę spotkania i wyda-

rzenia spełniające następujące warunki: skupiają minimum 10 uczestników; 
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trwają co najmniej pół dnia, tj. cztery godziny i więcej; miejsce (obiekt), w któ-

rym odbywa się spotkanie zostało opłacone specjalnie w tym celu. Takie wy-

mogi zostały ustalone w drodze porozumienia, które zawarły: Światowa Orga-

nizacja Turystyki (UNWTO) oraz członkowie afiliowani, w tym m.in.: Interna-

tional Convention and Congress Association (ICCA), Meeting Professionals 

International (MPI) oraz Reed Travel Exhibitions. W zgodzie z normami UN-

WTO pozostają również dane przedstawiane w raporcie dotyczącym Polski, 

a normy te można znaleźć w studium na temat turystyki związanej ze spotka-

niami Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry Develo-

ping a Tourism Satellite Account Extension, opracowanym przez wyżej wymie-

nionych autorów. 

W latach 2010–2011 Polska była miejscem licznych istotnych wydarzeń 

i spotkań związanych np.: z prezydencją w Unii Europejskiej, przygotowaniami 

do EURO 2012, rokiem Chopinowskiem czy wreszcie pierwszą w historii kam-

panią promocyjną o tak dużym zasięgu prowadzonej przez Polską Organizację 

Turystyczną. W sumie w analizowanych badaniach ukazano ponad 22 tys. spo-

tkań i wydarzeń.  

1. Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej 

Głównym celem badawczym wymienonych publikacji z całej Polski było 

zidentyfikowanie wielkości spotkań i wydarzeń (m.in. społecznych, gospodar-

czych, biznesowych) organizowanych na terenie danego regionu w określonym 

czasie. Analizując temat wnikliwiej, można zauważyc, że w dużej mierze zosta-

ły wyodrębnione następujące grupy: konferencje/kongresy, wydarzenia korpo-

racyjne, wydarzenia motywacyjne oraz targi/wystawy. Zgodnie z raportem zaty-

tułowanym Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce można zauwaźyć, iż na po-

trzeby badania zostały przyjęte następujące terminy:  

– konferencja/kongres – krajowe i międzynarodowe spotkania stowarzy-

szeń (association meetings) bez wyraźnego podziału na spotkania rzą-

dowe i pozarządowe (governmental, non-governmental meetings);  

– wydarzenia korporacyjne – wydarzenia firmowe (corporate events) ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na: szkolenia, warsztaty, seminaria, 

konferencje prasowe, premiery produktów;  
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– wydarzenia motywacyjne w tym podróże, wyjazdy motywacyjny o cha-

rakterze gratyfikacyjnym, uznaniowym;  

– targi/wystawy – duże wydarzenia o dowolnej tematyce, zazwyczaj od-

bywające się na terenie obiektów targowych.  

Badanie wielkości przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce odbywa się 

również ze względu na ujęcie branżowe. Szeroki charakter spotkań powoduje, 

że analiza, która ma ukazywać spotkania i wydarzenia, musi przebiegać w myśl 

jakichś układów i podziałów. Społeczności spotykają się w różnych celach i na 

różnego rodzaju spotkaniach, jednakże kluczem jest ich uporządkowanie i usys-

tematyzowanie. Jednym z takich zaproponowanych układów jest propozcyja 

K. Celucha i E. Dziedzic, na podstawie której można wyróżnić następujący 

charakter spotkań i wydarzeń:  

– humanistyczne – spotkania i wydarzenia związane z kulturą, szeroko 

pojmowaną sztuką, tj.: historią sztuki, filologią, muzykologią, etyką, fi-

lozofią, oraz te, związane ze społeczeństwem (historia, archeologia, so-

cjologia, psychologia, ekonomia i antropologia); 

– technologiczne – spotkania i wydarzenia związane z architekturą i urba-

nistyką, automatyką i robotyką, biocybernetyka, budownictwem, ą, elek-

trotechnika, geodezją i kartografią, górnictwem, inżynierią, technologią 

chemiczną, transportem; 

– informatyczno-komunikacyjne – spotkania i wydarzenia związane z dys-

cypliną naukową i techniczną zajmującą się przetwarzaniem informacji, 

a w tym: technologiami przetwarzania informacji, technologiami wytwa-

rzania systemów przetwarzających informacje oraz systemami komuni-

kacji, komunikacją oraz jej pochodnymi;  

– ekonomiczno-polityczne – spotkania i wydarzenia związane z ekonomią, 

polityką, finansami, naukami o zarządzaniu, towaroznastwem; 

– medyczne – spotkania i wydarzenia związane z naukami medycznymi 

w tym: stomatologią, farmacją, zdrowiem publicznym, fizjoterapią, dia-

gnostyką laboratoryjną, technologią medyczną, biologią medyczną, bio-

gerontologią. 

Jak już zostało wspomniane, dane zbierane w raportach ogólnopolskich 

publikowane są głównie na bazie materiałów zbieranych od regionalnych 

Convention Bureaux. Przyjętymi kryteriami analizy spotkań i wydarzeń są: 

liczba uczestników i ich narodowości, czas trwania krajowych i międzynarodo-
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wych spotkań oraz wydarzeń, kategorie i rodzaje spotkań i wydarzeń, szacun-

kowa wartość na terenie Polski.  

Zakres przedmiotowy przeprowadzanych badań na terenie całej Polski 

obejmował i obejmuje obiekty, które miały możliwość gościć spotkania i wyda-

rzenia, w tym przede wszystkim: hotele, centra konferencyjno-targowe, uczel-

nie wyższe i obiekty kulturalne wynajmujące sale w celu organizacji spotkań 

i wydarzeń, obiekty historyczne (zamki, pałace, dwory) oraz wszelkiego rodzaju 

miejsca, w których istnieje możliwość organizacji spotkania.  

Analizowane badania dotyczą lat 2009–2010, a ich wyniki zostały opubli-

kowane w raporcie pt. Przemysł spotkań i wydarzeń 2010 i 2011. W badaniu 

z 2009 roku wzięło udział 70 obiektów, natomiast w badaniu z 2010 roku już 

326 obiektów, w których istnieje możliwość organizacji spotkań i wydarzeń 

w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau uzy-

skała dane za rok 2009 od siedmiu regionalnych Convention Bureaux, a za roku 

2010 – od ośmiu Convention Bureaux. Oprócz tego kwestionariusz statystyczny 

za rok 2010 został również wysłany do ponad 100 obiektów konferencyjnych, 

w tym wszystkich hoteli 4- i 5-gwiazdkowych w Polsce.  

2. Analiza ilościowa spotkań i wydarzeń w latach 2009–2010 w Polsce 

Analiza ilościowa rozpoczęta zostanie od charakterystyki miesięcy, w któ-

rych odbyło się najwięcej spotkań i wydarzeń. Najlepszym miesiącem z punktu 

widzenia liczby spotkań i wydarzeń okazał się wrzesień, w którym odbyło się 

569 spotkań i wydarzeń w roku 2009 i 2184 w roku 2010. Na kolejnych miej-

scach zostały sklasyfikowane: w roku 2009 listopad (436) i w roku 2010 paź-

dziernik. Kolejne były takie miesiące jak: maj, czerwiec i listopad. Natomiast 

lipiec i sierpień to okres, w którym odbyło się najmniej spotkań i wydarzeń 

(2009 rok – 397, 2010 rok – 1769). Okresem, w którym można zaobserwować 

stablizację jest w obydwu badaniach marzec i kwiecień. Charakter rozłożenia 

organizowanych spotkań i wydarzeń trafnie obrazuje wykres za rok 2010 (rysu-

nek 1).  
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Rys. 1. Sezonowość liczby spotkań i wydarzeń w roku 2010  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Innym istotnym elementem, który został przebadany, jest długość spotkań 

i wydarzeń w latach 2009 i 2010. I tak wszystkie spotkania i wydarzenia zostały 

podzielone na trzy grupy ze względu na długość ich trwania. Ponad 96%, co 

daje 17256 wszystkich spotkań/wydarzeń w przypadku roku 2010 i 3718, co 

stanowi 93% spotkań/wydarzeń w roku 2009, trwało mniej niż 3 dni (tabela 1). 

W tabeli 1 zostały również ujęte te spotkania/wydarzenia, które trwały od 4 do 

10 dni (3%) oraz powyżej 11 dni (1%) w wymienionych latach.  

Tabela 1 

Porównanie liczby spotkań i wydarzeń w latach 2009 i 2010 w Polsce 

Rok 2010 2009 

Liczba dni Liczba % Liczba % 

1–3 dni 17256 96 3718 93 

4–10 dni 592 3 212 5 

11<dni 152 1 70 2 

Razem 18000 100 4000 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 
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Analizie ilościowej została również poddana liczba uczestników według 

rodzaju organizowanego spotkania i wydarzenia. W roku 2010 w Polsce wzięło 

w nich udział 3 542 729 uczestników, a w roku 2009 – 1 321 062. Spotkania 

i wydarzenia zostały podzielone na pięć rodzajów tematycznych, zgodnie 

z przyjętymi kategoriami przez regiony, miasta i obiekty, które przygotowują 

lokalne opracowania (tabela 2). 

Tabela 2 

Liczba uczestników w spotkaniach i wydarzeniach według rodzaju w latach 

2009–2010 

Rok 2010 2009 

Rodzaj spotkania Liczba uczestników % Liczba uczestników % 

Technologiczne 1115918 31 181624 14 

Informatyczne/komunikacyjne 164761 5 86556 7 

Medyczne 394000 11 157443 12 

Humanistyczne 1350027 38 791411 60 

Ekonomiczne/polityczne 518086 15 104028 8 

Razem 3542792 100 1321062 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Największą grupę stanowią spotkania/wydarzenia o charakterze humani-

stycznym, w których w sumie wzięło udział 1350027 uczestników, co stanowiło 

38% całości w roku 2009 i 791411 uczestników, co stanowiło 60% całości 

w roku 2010. Natomiast najmniejszą grupę (odpowiednio 7% i 5%) stanowiły 

spotkania i wydarzenia tematycznie związane z informatyką i komunikacją. 

Przeanalizowane i porównane zostały również spotkania o tematyce związanej 

z ekonomią i polityką, o charakterze technologicznym oraz o charakterze me-

dycznym.  

W ramach badania została również wzięta pod uwagę liczba uczestników 

spotkań i wydarzeń w rozbiciu na cztery kategorie: targi i wystawy, kongresy 

i konferencje, wydarzenia korporacyjne oraz wydarzenia motywacyjne (tabe-

la 3).  
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Tabela 3 

Liczba uczestników w spotkaniach i wydarzeniach według kategorii  

Rok 2010 2009 

Kategoria Liczba uczestników % Liczba uczestników % 

Kongresy/konferencje 1018563 29 459322 35 

Wydarzenia korporacyjne 488681 14 130922 10 

Targi/wystawy 1895840 53 609158 46 

Wydarzenia motywacyjne 139708 4 121660 9 

Razem 3542792 100 1321062 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Ponad 53% opisywanych spotkań i wydarzeń w roku 2010 stanowią targi 

i wystawy, w których wzięło udział 1895840 uczestników. Dla porównania 

w roku 2009 było to 46% i 609158 uczestników. Kolejną grupę stanowią kon-

gresy i konferencje z 1018563 uczestnikami w roku 2010 i 459322 uczestnika-

mi w roku 2009. Jako kolejne zostały sklasyfikowane wydarzenia korporacyjne, 

a najmniej licznie reprezentowaną kategorią okazały się wydarzenia motywa-

cyjne (139708 uczestników w roku 2010 i 121660 w roku 2009). 

Analizie ilościowej została również poddana liczba uczestników w rozbi-

ciu na poszczególne miesiące. Na tej podstawie zostały określone miesiące, 

w których najwięcej uczestników brało udział w spotkaniach i wydarzeniach 

w Polsce. I tak pierwsze miejsce w roku 2010 zajmuje marzec, podczas którego 

w spotkaniach i wydarzeniach wzięło udział 492535 uczestników, co stanowi 

14% w kontekście całego roku oraz wrzesień w roku 2009 z 199 583 uczestni-

ków, co stanowi 15%. W roku 2010 kolejnymi miesiącami były wrzesień 

z 481 455 uczestnikami (14%) oraz (428 337 październik (430 869) oraz listo-

pad (426 154). Najgorszym miesiącem okazał się sierpień, który z 96 373 

uczestnikami (3%) zajmuje ostatnie miejsce w skali roku 2010 (rysunek 2). 

Odmienne miesiące oprócz wspomnianych należy wymienić w odniesieniu do 

roku 2009. Po wrześniu kolejne warte odnotowania to: marzec – 198 947 

uczestników oraz październik – 117 684 uczestników. Najgorszym w skali ca-

łego roku 2009 okazał się –podobnie jak w roku 2010 – sierpień, w którym 

40 810 uczestników dało zaledwie 3%.  
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Rys. 2. Sezonowość liczby osób uczestniczących w spotkaniach i wydarzeniach  

w roku 2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

3. Analiza jakościowa spotkań i wydarzeń w Polsce w latach 2009 i 2010 

Analizę jakościową spotkań i wydarzeń odbywających się na terenie Pol-

ski należy rozpocząć od charakterystyki uczestników według destynacji ich 

pochodzenia. I tak w latach 2009 i 2010 spotkania i wydarzenia odbywały się 

głównie z udziałem polskich uczestników, o czym świadczy analiza z podzia-

łem na kraje i kontynenty. Ze względu na różnorodny charakter zostały stwo-

rzone cztery grupy geograficzne, przy czym Polska została uwzględniona od-

dzielnie.  

Na podstawie analizy 18000 spotkań i wydarzeń z roku 2010 oraz 4000 

spotkań i wydarzeń z roku 2009 zostały one dopasowane do grup. Charakter 

grupy został opisywany jako kluczowy na podstawie większości pochodzących 

z danego kraju lub obszaru geograficznego uczestników. Przygotowany formu-

larz w przeprowadzonych badaniach ze względu na swoją prostą formę nie za-

wierał danych szczegółowych dotyczących uczestników. W skali dwóch lat 

20745 spotkań i wydarzeń odbyło się z uczestnikami z Polski (3810 – rok 2009 

i 16935 – rok 2010). Kolejną grupę (4,38% – rok 2009 i 5,07% – rok 2010) 
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stanowili uczestnicy w większości pochodzący z krajów europejskich. Pozostałą 

część tworzy grupa delegatów pochodzących z Ameryki i Azji (tabela 4). 

Tabela 4 

Liczba spotkań i wydarzeń według miejsce pochodzenia uczestników 

 w latach 2009–2010 

Rok 2010 2009 

Kraje Liczba % Liczba % 

Polska 16935 94,08 3810 95,25 

Europa 912 5,07 175 4,38 

Ameryka 108 0,6 8 0,20 

Azja 45 0,25 7 0,18 

Razem 18000 100 4000 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Analizą jakościową objęto również podział na rodzaje spotkań i wydarzeń 

z punktu widzenia przedmiotu nauk (tabela 5). Największą wśród nich grupę 

stanowiły spotkania i wydarzenia z zakresu nauk technologicznych (32%) 

w roku 2010 oraz z zakresu nauk humanistycznych (31%) w roku 2009. Kolejne 

miejsce w roku 2010 zajmują spotkania i wydarzenia z grupy nauk ekonomicz-

no-politycznych – 5395 (30%) oraz te, z grupy nauk humanistycznych – 3477 

(19%). Na dalszych pozycjach znalazły się spotkania i wydarzenia poświęcone 

tematyce medycznej – 1935 (11%) oraz informatyczne i komunikacyjne – 1394 

(8%) (rysunek 3). Natomiast w roku 2009 w na drugim miejscu zostały sklasy-

fikowane spotkania związane z naukami technologicznymi (18%), medycznymi 

(18%), ekonomiczno-politycznymi (17%) i informatyczno-komunikacyjnymi 

(15%) (tabela 5). 
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Rys. 3. Liczba spotkań i wydarzeń według rodzaju 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Tabela 5 

Liczba spotkań i wydarzeń według rodzaju w latach 2009–2010 

Rok 2010 
2009 

Rodzaj Liczba % Liczba % 

Ekonomiczne/polityczne 5395 30% 667 17 

Humanistyczne 3477 19% 1251 31 

Medyczne 1935 11% 708 18 

Informatyczne/komunikacyjne 1394 8% 594 15 

Technologiczne 5799 32% 780 18 

Razem 18000 100% 4000 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 
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Z punktu widzenia jakościowego warto scharakteryzować również wszyst-

kie spotkania i wydarzenia z podziałem na kategorie. Określone zostały ich 

liczba oraz udział procentowy (tabela 6). Najliczniejszą grupę w 2010 roku 

stanowiły wydarzenia korporacyjne, których odbyło się 9669, co dało 54% 

wszystkich omawianych, a w roku 2009 – kongresy i konferencje w liczbie 

2127, co stanowiło 53%. W roku 2010 kolejną kategorią były kongresy i konfe-

rencje – 6420 (35%), targi i wystawy – 1008 (6%) oraz wydarzenia motywacyj-

ne – 903 (5%) (rysunek 4). Odmiennie wyglądało to w roku 2009, gdzie drugie 

miejsce zajmują wydarzenia korporacyjne (1221 – 31%), targi i wystawy (357 

 – 9%) oraz finalnie wydarzenia motywacyjne (295 – 7%).  

Tabela 6 

Liczba spotkań i wydarzeń według kategorii 

Rok 2010 2009 

Kategoria  Liczba % Liczba % 

Kongresy / konferencje 6420 35 2127 53 

Wydarzenia korporacyjne 9669 54 1221 31 

Wydarzenia motywacyjne 903 5 295 7 

Targi / wystawy 1008 6 357 9 

Razem 18000 100 4000 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Analiza przemysłu spotkań w Polsce pozwala na bezpośrednie porównanie 

liczby zorganizowanych w poszczególnych miastach spotkań i wydarzeń o cha-

rakterze społecznych, gospodarczym, biznesowym i politycznym w kilku moż-

liwych ujęciach. Przeprowadzone badania ukazują szczegóły, które wcześniej 

nie były znane.  

Do badań z lat 2009 i 2010 zostały wykorzystane dane z regionalnych 

Convention Bureaux, z którymi współpracuje Poland Convention Bureau POT 

oraz informacje pozyskane bezpośrednio od obiektów, które funkcjonują na 

terenie nieobjętym działaniami lokalnych Convention Bureaux, a także dane 

statystyczne przekazane przez rekomendowanych organizatorów kongresów 
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i podróży motywacyjnych, którzy są zrzeszeni w programach rekomendancji 

Polskiej Organizacji Turustycznej.  

 

Rys. 4. Liczba spotkań i wydarzeń według kategorii 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Podsumowane dane dały następujący obraz spotkań i wydarzeń, które od-

bywały się na terenie polskich miast w latach 2009–2010. Liczba spotkań i wy-

darzeń, które odbyły się w poszczególnych miastach w roku 2010, wygląda 

następująco: Kraków – 7112 (40%), Warszawa – 3556 (20%), Trójmiasto 3258 

(18%), Katowice – 1077 (6%), Poznań – 1110 (6%), Wrocław – 725 (4%), 

Szczecin – 512 (3%), Toruń – 325 (2%), inne – 325 (2%). Natomiast w roku 

2009 miasta uplasowały się w następującej kolejności: Warszawa 1268 – 32%, 

Wrocław 933 – 23%, Poznań 750 – 19%, Trójmiasto 621 – 16%, Szczecin 133 

– 3% oraz Toruń 93 – 2% (tabela 7). 
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Tabela 7 

Liczba spotkań i wydarzeń według miast  

 2009 2010 

Miasto Suma % Suma % 

Katowice 202 5 1077 6 

Poznań 750 19 1110 6 

Szczecin 133 3 512 3 

Toruń 93 2 325 2 

Trójmiasto 621 16 3258 18 

Warszawa 1268 32 3556 20 

Wrocław 933 23 725 4 

Kraków - - 7112 40 

Inne - - 325 2 

Razem 4000 100 18000 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Informacje przekazane przez regionalne Convention Bureaux zostały rów-

nież wykorzystane do przygotowania zestawienia liczby spotkań i wydarzeń 

z podziałem na kategorie i według ich miejsca organizacji. Na podstawie zebra-

nych danych można stwierdzić, iż w 2010 roku największa liczba kongresów 

i konferencji odbyła się w Warszawie (2382). Następnie zostały sklasyfikowane 

Kraków (1445) oraz Trójmiasto (853). Kolejnymi miastami były: Katowice 

(450), Wrocław (427), Poznań (425), Szczecin (249) oraz Toruń (110).  

Biorąc pod uwagę wydarzenia korporacyjne, zgodnie z przedstawionymi 

danymi, najistotniejszą rolę odgrywa Kraków (4949), a ranking zamyka Toruń 

(174). Kategorią, w której na pierwszym miejscu ponownie znalazł się Kraków, 

są wydarzenia motywacyjne (309). Po nim zostały ujęte: Trójmiasto (195), 

Warszawa (173) oraz Poznań (119). Ostatnią kategorią, która była brana pod 

uwagę, były targi i wystawy, a największa liczba tego rodzaju wydarzeń odbyła 

się w Krakowie (409), Warszawie (202) oraz Poznaniu (126). Natomiast rok 

2009 to dominacja Warszawy – w której odbyło się 689 kongresów i konferen-

cji oraz 415 wydarzeń korporacyjnych. W kategorii targów i wystaw przewodzi 

Wrocław (123), a w kategorii wydarzeń motywacyjnych – Trójmiasto (95) (ta-

bela 10). 
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Tabela 10 

Liczba spotkań i wydarzeń w miastach według kategorii w latach 2009–2010 

Miasto/ Kategoria 
Kongresy 

/konferencje 

wydarzenia 

korporacyjne 

wydarzenia 

motywacyjne 

Targi 

/wystawy 
suma 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Katowice 146 450 36 581 7 31 13 15 202 1077 

Kraków  1445  4949  309  409  7112 

Poznań 433 425 228 440 75 119 14 126 750 1110 

Szczecin 59 249 58 186 1 8 15 69 133 512 

Toruń 63 110 14 174 13 25 3 16 93 325 

Trójmiasto 354 853 97 2158 95 195 75 52 621 3258 

Warszawa 689 2382 415 799 50 173 114 202 1268 3556 

Wrocław 383 427 373 237 54 2 123 59 933 725 

Inne 61 61 155 155 47 47 62 62 325 325 

Razem 2127 6402 1221 9679 295 909 357 1010 4000 18000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PCB POT. 

Uwagi końcowe 

Raporty wykonywane na bazie badania wielkości przemysłu spotkań pro-

wadzonego przez Polską Organizację Turystyczną poprzez współpracę Poland 

Convention Bureau POT z regionalnymi Convention Bureaux, rekomendowa-

nymi organizatorami kongresów oraz podróży motywacyjnych, obiektami oraz 

uczelniami wyższymi dają możliwość ukazania tego zjawiska w sposób zorga-

nizowany i usystematyzowany. Rok 2009 to zaledwie 4000 spotkań i wydarzeń, 

natomiast dane zebrane w roku 2010 od ponad 326 obiektów mówią o ponad 

18000 spotkaniach i wydarzeniach. Warto zuważyć, że są to liczby znacznie 

większe w porównaniu do roku 2009. Prawie pięciokrotnie wzrosła liczba 

obiektów biorąca udział w badaniu. Natomiast liczba spotkań i wydarzeń wzro-

sła o 14000. Takie rozwijanie prowadzonej analizy ukazuje, iż jest możliwe 

zebranie informacji odnośnie spotkań i wydarzeń. Ważne jest natomiast rzetelne 

jej podsumowanie. W sumie oszacowana wartość dodana z wpływów sprzedaży 

usług hotelowych za rok 2010 w analizowanych miejscach i obiektach wyniosła 

ok. 191 mln PLN, a analizowany fragment przemysłu spotkań przyczynił się do 
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stworzenia 6788 miejsc pracy w bazie hotelarskiej w badanych miastach
1
. Na-

tomiast w roku 2009 szacunkowa wytworzona wartość dodana wyniosła ok. 119 

mln PLN, a analizowany fragment przemysłu spotkań przyczynił się do stwo-

rzenia 4245 miejsc pracy w bazie hotelarskiej w badanych miastach
2
. 

To właśnie wydarzenia o charakterze ekonomiczno-politycznym są teraz 

jednymi z głównych, które odbywają się na terenie Polski. Charakter początku 

XXI wieku, który można opisać jako zmienny i ulegający licznym wpływom ze 

względy na prowadzone wojny, konflikty, kryzysy, jest mocnym przyczynkiem 

do organizacji właśnie tego rodzaju spotkań.  

Warto jednak pamiętać również o wydarzeniach korporacyjnych, które 

wymagają zupełnie innej infrastruktury i zaplecza logistycznego. Wyniki bada-

nia dotyczącego roku 2010 w sposób znaczący pokazują wzrosty organizowa-

nych wydarzeń na terenie polskich miast. Stolice poszczególnych regionów 

wykazują silne zainteresowanie tą gałęzią przemysłu spotkań, a takie dane, jak 

chociażby z Krakowa ukazują coraz silniejszą rolę polskich miast jako destyna-

cji dla wydarzeń korporacyjnych. Siła polskiego przemysłu spotkań i wydarzeń 

jest nadal nieopisana w sposób szczegółowy, jednak tym razem ukazane są: 

dużo większy potencjał i możliwości Polski w tym obszarze. Wielkość i sezo-

nowość ukazana na przykładzie 18 tys. spotkań i wydarzeń jest znacząca 

w kontekście badania z roku 2009, zawierającego analizę 4000 spotkań i daje 

podstawę do stwierdzenia, iż coraz więcej regionów Polski będzie włączało się 

do badania, co spowoduje, że będzie one pełniejsze, a tego rodzaju porównania 

staną się jeszcze bardziej zasadne.  

THE COMPARISON OF MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY 

MARKET IN POLAND IN 2009 AND 2010 

Summary 

The meetings and events industry is more and more competitive both locally and 

worldwide. Convention Bureaux in Poland, local venues and conference hotels first 

                                                      
1 Opracowanie własne na podstawie: K. Celuch, E. Dziedzic, Przemysł spotkań i wydarzeń 

w Warszawie - Poland Meetings and Events Industry Report, Raport, Warszawa 2010. 

2 Opracowanie własne na podstawie: K. Celuch, E. Dziedzic, Przemysł spotkań i wydarzeń 

w Warszawie - Poland Meetings and Events Industry Report, Raport, Warszawa 2009. 
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time ever combined forces and collected details about meetings and events which were 

held in Polish regions or cities in 2009 and 2010. It allowed the collection of data from 

over hundereds of sites, and provided the opportunity to describe over 18000 meetings 

and events in 2010 and 4000 in 2009. 

In total, the added value from the income of hotel service sales for 2010 in the 

analysed locations and venues amounted to approximately 191 million PLN and for 

2009 119 million PLN. The analysed segment of the meetings industry contributed to 

the creation of 6788 workplaces in the hotel bases of the analysed cities in 2010 and 

4245 in 2009. This article presents also the summary of theirs activities and ranking of 

the most popular meetings and events cities in last two years. Apart from that, catego-

ries and character of meetings and events, duration and localization are described in the 

research.  

It should be noted that 2010 numbers are much higher in comparison to 2009. The 

number of venues participating in the study increased by almost five times, while the 

number of recorded meetings and events increased by 14000.  

Translated by Krzysztof Celuch 
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KIERUNKI ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 

MIASTA KOŁOBRZEG 

Wprowadzenie 

Wzrost znaczenia sektora usług turystycznych, w tym turystyki przyjaz-

dowej dla poszczególnych regionów recepcyjnych powoduje konieczność do-

konania kompleksowej analizy i oceny produktu regionu czy miejscowości 

turystycznej pod kątem dostosowania go do wymagań rynku i potrzeb konsu-

mentów. Wzrostowy trend popularności szeroko rozumianej turystyki uzdrowi-

skowej skłania ośrodki turystyczne do modernizacji czy też tworzenia nowych 

produktów miejscowości i regionów, możliwie zindywidualizowanych, ukie-

runkowanych jednak na kompleksowe zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez 

turystów-kuracjuszy, łączących produkty turystyczne i uzdrowiskowe, tworząc 

zintegrowany produkt turystyczny uzdrowiska, dostępny przez cały rok. 

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja produktu największego 

i najbardziej znanego polskiego uzdrowiska, jakim jest Kołobrzeg. Miasto to 

posiada bogatą historię, niezbędną infrastrukturę oraz walory naturalne kwalifi-

kujące je do miana uzdrowiska. W opracowaniu podjęto też próbę wskazania 

kierunków rozwoju nowych produktów turystycznych Kołobrzegu. 

Treść niniejszej publikacji podzielono na cztery części. Pierwsza i druga 

mają charakter teoretyczny i poruszono w nich elementarne zagadnienia doty-
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czące produktu, produktu turystycznego i uzdrowiskowego produktu turystycz-

nego. W trzeciej części dokonano oceny istniejących produktów i atrakcji tury-

stycznych. Czwarta części stanowi zbiór proponowanych kierunków rozwoju 

produktu turystycznego Kołobrzegu w oparciu o badania pierwotne i wtórne 

autorów artykułu. 

1. Istota produktu turystycznego 

Zgodnie z koncepcją marketingową produktem jest wszystko, co stanowi 

przedmiot wymiany rynkowej. Wszystko to, co organizacja oferuje odbiorcom
1
. 

Produkt jest definiowany jako oferta i może mieć charakter dobra rzeczowego 

(towaru), usługi czy idei. Produktem w ujęciu marketingowym jest przedmiot 

lub usługa każdej transakcji zakupu lub sprzedaży. Z kolei dla Ph. Kotlera pro-

duktem może być usługa, czynność, osoba, miejsce, organizacja lub idea
2
, czyli 

przedmiot każdej transakcji zakupu lub sprzedaży
3
. K. Michałowski produkty 

turystyczne grupuje na:  

– produkty obszarowe o charakterze przyrodniczym, historycznym i et-

nicznym; 

– produkty liniowe o charakterze atrakcji przyrodniczych, kulturowych 

i etnicznych; 

– produkty punktowo-miejscowe głównie o funkcji wypoczynkowo- 

-uzdrowiskowej; 

– produkty i usługi o charakterze tradycji regionalnych
4
. 

Natomiast produktem turystycznym według J. Dietla jest wszystko to, co 

nabywa się dla zaspokojenia potrzeb i preferencji związanych z czasową zmianą 

miejsca pobytu w celach turystycznych. M.H. Courtis uważa, że produkt tury-

styczny to różne towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa przemysłu 

                                                      
1 A. Szromnik, Marketing terytorialny, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 112. 

2 Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, 

Warszawa 1994, s. 7. 

3 P. Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Prentice-Hall, Inc., 
Engelwood-Cliffs, New Jersey 1980, s. 19–23. 

4 K. Michałowski, Rola i znaczenie markowych produktów turystycznych w rozwoju regio-

nów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 383, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 
nr 4, Szczecin 2004, s. 104.  
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turystycznego. J. Krippendorf przez pojęcie to rozumie: czynniki naturalne 

(klimat, pejzaż, faunę i florę itp.), ogólne czynniki egzystencji i aktywności 

społecznej (język, folklor, kulturę, politykę, ekonomię), infrastrukturę ogólną 

(transport, komunikację zaopatrzenie) oraz wyposażenie turystyczne.  

Produkt turystyczny definiuje się w wąskim i szerokim ujęciu. W myśl 

pierwszego z nich produktem turystycznym jest wszystko to, co turysta kupuje. 

Pozostałe elementy związane ze sferą wrażeń i odczuć turysty uwzględniają 

definicję produktu turystycznego w szerokim ujęciu. Szerokie znaczenie pro-

duktu turystycznego określane jest, zatem jako „kompozycja tego, co turyści 

robią oraz walorów, urządzeń i usług, z których przy tym korzystają”
5
. Produkt 

turystyczny jest też rozumiany jako suma wrażeń, którą uzyskuje turysta pod-

czas i po jego konsumpcji oraz złożone przeżycie turysty od momentu opusz-

czenia miejsca stałego zamieszkania do powrotu do niego
6
.  

2. Produkt turystyczny uzdrowisk 

Polska jako kraj bogaty w złoża naturalnych surowców leczniczych ma 

podstawy ku temu, by być ośrodkiem lecznictwa uzdrowiskowego
7
. Najwięcej 

polskich uzdrowisk zlokalizowanych jest w południowej Polsce – na terenach 

górskich, w województwie dolnośląskim oraz małopolskim. Cztery wojewódz-

twa nie posiadają uzdrowisk statutowych w ogóle
8
. Znaczący potencjał, jakim 

niewątpliwie dysponują 44 polskie uzdrowiska statutowe, jest niewystarczają-

cym nośnikiem ich rozwoju w dobie dynamicznych zmian i stale rosnącej kon-

kurencji. Wiodącym uzdrowiskiem jest Kołobrzeg, którego wykorzystanie bazy 

noclegowej stanowi ponad 13% ogółu wykorzystania bazy noclegowej polskich 

uzdrowisk
9
. Polskie uzdrowiska chcąc odnieść sukces na rynku krajowym 

i międzynarodowym oraz osiągnąć przewagę konkurencyjną, powinny przysto-

                                                      
5 Tamże, s. 30. 

6 Tamże. 

7 J. Mirek, Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce, Zeszyty naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 756, Kraków 2007, s. 123–130. 

8 T. Burzyński, D. Dryglas, J. Golba, A. Bartosik, Czynniki wpływające na jakość i konku-

rencyjnoś usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krako-

wie sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Kraków 2005, s. 34. 

9 Tamże, s. 5. 
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sować swoje działania do potrzeb i uwarunkowań współczesnego rynku, dostar-

czając możliwie zindywidualizowany i zintegrowany produkt, który odpowia-

dałby potrzebom trójsegmentowego (kuracjusz, kuracjusz-turysta, turysta), 

zmiennego i wymagającego rynku. Kołobrzeg jest jednym z nielicznych pol-

skich uzdrowisk, w którym nie zachodzi wiele niepokojących zjawisk spowo-

dowanych niewłaściwą polityką państwa wobec polskich uzdrowisk, takich jak: 

ograniczanie liczby miejsc sanatoryjnych, zwiększanie bezrobocia strukturalne-

go
10

, pauperyzacja miejscowej ludności oraz dekapitalizacja majątku trwałego 

podmiotów uzdrowiskowych
11

. 

W skład ogólnego produktu turystycznego uzdrowisk wchodzą
12

: 

– walory turystyczne uzdrowiska; 

– infrastruktura i usługi w uzdrowisku; 

– dostępność komunikacyjna uzdrowiska; 

– wizerunek i postrzeganie uzdrowiska; 

– cena płacona przez konsumenta. 

Wszystkie wyżej wymienione składniki stanowią dopiero bazę dla wykre-

owania produktu, a sam produkt to dla każdego kuracjusza i turysty całość jego 

wrażeń, przeżyć i doświadczeń występujących zarówno w miejscu zamieszka-

nia, w trakcie podróży, jak i w miejscu docelowym, ponieważ dopiero patrząc 

z tej perspektywy, mogą oni ocenić, czy zaspokojone zostały potrzeby będące 

impulsem do podjęcia tej podróży
13

.  

Produkt turystyczny uzdrowisk jest więc złożonym produktem turystycz-

nym obszaru. Oznacza to, że na tego typu produkt należy patrzeć całościowo, 

biorąc pod uwagę nie tylko aspekt przedmiotowy, lecz także różnorodność 

podmiotów odpowiedzialnych za jego kształtowanie i współtworzenie.  

Według Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-

                                                      
10 „Bezrobocie strukturalne jest wynikiem niedopasowania struktury podaży i popytu na 

rynku pracy, w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym i terytorialnym”, za: B. Stańda, 
B. Wierzbowska, Przedsiębiorczość, PWN, Warszawa 2002, s. 113–114. 

11 T. Wołowiec, Sposoby rewitalizacji polskich uzdrowisk – ustawa o gminach uzdrowi-

skowych i inne formy aktywizacji społeczno gospodarczej, „Folia Turistica” 2003, nr 7, s. 18. 

12 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warsza-
wa 1996, s. 89. 

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

Monografie i opracowania, SGH nr 442, Warszawa 1998, s. 22. 
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wych status uzdrowiska posiadać może obszar, na terenie którego prowadzone 

jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony 

znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełnia-

jący warunki, o których mowa w art. 34 ustawy:  

– posiadanie złóż naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych 

właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie; 

– posiadanie klimatu o właściwościach leczniczych potwierdzonych na za-

sadach określonych w ustawie; na jego obszarze znajdują się zakłady 

lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 

przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego; 

– spełnianie określonych w przepisach o ochronie środowiska wymagań 

w stosunku do środowiska; 

– posiadanie infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także 

prowadzenie gospodarki odpadami
14

. 

Kołobrzeg niezaprzeczalnie spełnia wszystkie wymienione w ustawie wa-

runki, by posiadać status uzdrowiska. 

3. Ocena produktu turystycznego Kołobrzegu 

Miasto jest jedynym uzdrowiskiem na całym wybrzeżu Bałtyku, które 

dysponuje tak wielkim bogactwem naturalnych tworzyw leczniczych. Liczne 

źródła solankowe o bardzo dużej wydajności, kąpiele morskie, rozległe złoża 

borowiny oraz specyficzny klimat – wszystko to stwarza w zespołowym działa-

niu nieograniczone wprost możliwości rozwoju Kołobrzegu jako uzdrowiska 

o znaczeniu ogólnokrajowym, a nawet europejskim. Powrót do zdrowia 

w uzdrowisku Kołobrzeg – w odróżnieniu od lecznictwa szpitalnego – odbywa 

się w całej miejscowości. Składa się na to odpowiednia infrastruktura, krajo-

braz, morze, park zdrojowy, zakłady przyrodolecznicze, sanatoria i ośrodki 

wczasowo-lecznicze. Niezbędnym warunkiem do prowadzenia działalności 

leczniczo-uzdrowiskowej w Kołobrzegu są nie tylko naturalne tworzywa lecz-

                                                      
14 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, www.infor.pl/dziennik ustaw,rok,2005, 

nr 167 poz. 1399, ustawa-o-lecznictwie-uzdrowiskowym-uzdrowiskach-i-obszarach-
ochrony.html, 20.12.2008. 
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nicze, klimat czy morze, ale także czynniki biofizyczne środowiska. Krajobraz 

miejscowości wypoczynkowej wywiera bardzo duży wpływ na stan psychiki 

człowieka. 

Kołobrzeg to miasto zieleni. Aż 70% miasta, w tym dzielnica uzdrowi-

skowa, port i tereny przemysłowo-składowe położone są w obszarze chronione-

go krajobrazu nazwanego „Koszalińskim Pasem Nadmorskim”. Na obszarze 

Kołobrzegu występują naturalne ekosystemy bagienne, wodne i leśne, które są 

potencjalnym miejscem występowania cennych gatunków roślin. Szatę roślinną 

miasta stanowią gatunki roślin związane z określonymi biotypami. Lasy na 

obszarze miasta zajmują około 150 ha, co stanowi około 6% całej powierzchni. 

Zarośla zajmują powierzchnię 69 ha, co stanowi 2,7% ogólnej powierzchni. 

Liczne parki, skwery, ukwiecone place tworzą przyjazne miejsce wypoczynku. 

Do największych i najatrakcyjniejszych miejsc można zaliczyć park zdrojowy 

znajdujący się przy nadmorskiej promenadzie i rozciągający się od latarni mor-

skiej aż po amfiteatr. Drugie miejsce zajmuje Ekopark Wschodni o powierzchni 

300 ha. Na obszarze miasta występują w przeważającej większości lasy liściaste 

z małą domieszką drzew iglastych, przeważnie sosny. Na terenach obniżonych 

występują lasy bagienne i łęgowe (olsy). W najbardziej zabagnionych terenach 

występuje porzeczka czarna i wierzba szara. W zależności od środowiska (poło-

żenie terenu) rosną lasy bukowe. Na obszarach o wysokim lustrze wody wystę-

puje olsza czarna, olsza szara i topole. W pasie nadmorskim w części zachod-

niej występują siedliska o drzewostanie mieszanym lasu brzozowo-dębowego. 

Mimo preferowania sosny, udział gatunków borowych w sumie jest nieznaczny. 

Lasy spełniają znaczną rolę w likwidowaniu zanieczyszczenia środowiska natu-

ralnego. Miejsca te wraz ze ścieżką zdrowia i ścieżką rowerową umożliwiają 

korzystanie z terenoterapii. W części portowej miasta są organizowane rejsy po 

morzu oraz wycieczki Polskiej Żeglugi Bałtyckiej do portów Morza Bałtyckie-

go. 

W Kołobrzegu znajdują się atrakcje dla miłośników sportów wodnych 

i wędkarstwa. W mieście kończy się szlak kajakowy po Parsęcie. Przy porcie 

rybackim znajduje się przystań jachtowa. Region posiada wszystkie zasoby 

naturalne, które można wykorzystać dla przyciągnięcia europejskiej turystyki 

uzdrowiskowej. Aby jednak zainteresować turystów i kuracjuszy z kraju i za-

granicy, należy – co wykazały badania – wprowadzić wiele ulepszeń w infra-

strukturze uzdrowiskowej.  



 Kierunki rozwoju produktu turystycznego miasta Kołobrzeg 49 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt Poprawa jako-

ści usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg zrealizowane zostało bada-

nie, którego celem była identyfikacja postaw i opinii turystów wobec oferty 

turystycznej miasta Kołobrzeg. Badanie to realizowane było w dwóch okresach: 

15–29 sierpnia 2010 roku i 15–29 sierpnia 2011 roku. W badaniu zastosowano 

metodę badania sondażowego i technikę wywiadu kwestionariuszowego PAPI, 

przeprowadzanego bezpośrednio (twarzą w twarz) przez przeszkolonych ankie-

terów w wybranych miejscach intensywnie uczęszczanych turystycznie. Narzę-

dziem badawczym był kwestionariusz wywiadu składający się z pytań zarówno 

zamkniętych (w tym rozstrzygnięcia), półotwartych (pozwalających na uzupeł-

nienie kafeterii odpowiedzi w trakcie wywiadu o zaproponowany przez respon-

denta wskaźnik), jak i otwartych. Próbę badawczą w 2010 roku stanowiło 602 

turystów, a w 2011 roku – 606 turystów powyżej 15. roku życia przebywają-

cych w Kołobrzegu. Dobór turystów w obu pomiarach miał charakter doboru 

systematycznego. 

Pierwsze z zadawanych pytań dotyczyło ogólnej oceny pobytu w Koło-

brzegu i wyrażone było w 5-stopniowej dwubiegunowej skali satysfakcji. Nie-

mal wszyscy badani ocenili ten pobyt pozytywnie (95% w roku 2010 i 94,7% 

w roku 2011 to odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” 

łącznie). 

Analizując cel przyjazdów do Kołobrzegu, wskazywano najczęściej: cel 

turystyczny, zdrowotny i rozrywkowy. Istotną częścią badania jest mapa skoja-

rzeń z Kołobrzegiem, stworzona na podstawie pytań otwartych zadanych re-

spondentom. Pierwszym skojarzeniem z Kołobrzegiem było morze, plaża i pia-

sek. Następna grupa skojarzeń oscylowała wokół historii miasta związanej z II 

wojną światową. Kolejna grupa skojarzeń dotyczyła uzdrowiska i jego walorów 

leczniczych. 

W badaniu dokonano także oceny takich elementów jak: oferta kulturalna 

miasta, samo miasto, plaże i morze, a także baza wypoczynkowa. Wielu re-

spondentów wskazywało na atrakcyjną ofertę kulturalną. Wskazano także za-

niedbania w mieście, takie jak: niewyremontowane molo, słabe oświetlenie 

parków czy też korki i nadmiar samochodów w centrum miasta. Krytycznie 

odniesiono się do infrastruktury sanitarnej w mieście, a także do „dzikiego han-

dlu”. W badaniu dokonano także oceny atrakcji turystycznych miasta. Jako 

atrakcje miasta Kołobrzeg uznano: starówkę, plażę, port pasażerski i latarnię 

morską, molo, katedrę, park nadmorski, taras widokowy w sanatorium „Komba-
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tant”, amfiteatr, Muzeum Oręża Polskiego i kawiarni w sanatorium „Arka”. 

W opinii respondentów Kołobrzeg posiada dużo atrakcji turystycznych, jednak 

turyści dostrzegają wiele wad i problemów komunikacyjnych. 

4. Kierunki rozwoju produktu turystycznego miasta Kołobrzeg 

Analizując dostępne badania atrakcyjności turystycznej miasta, a także 

prowadząc własne badania nad danym problemem, dostrzega się, że oferta pro-

duktów turystycznych jest uboga i niczym szczególnym się nie wyróżnia 

w stosunku do podobnych, oferowanych przez inne miejscowości nadmorskie. 

Drugim problemem jest słaba promocja lokalnych produktów turystycznych, 

o których w badaniu respondenci nie słyszeli, a także brak konkretnie opisanych 

produktów turystycznych. 

Ze względu na różne podziały produktów turystycznych i brak ujednolice-

nia autorzy artykułu pragną określić własne wizje rozwoju produktów tury-

stycznych. Wykorzystując potencjał miasta, bazy hotelarskiej i sanatoryjnej, 

należy stworzyć i wypromować wspólne z gestorami bazy noclegowej produk-

ty: 

– hotelarskie, lecznicze, wellness i SPA ze szczególnym wyróżnieniem in-

dywidualnych i oryginalnych ofert; 

– produkty turystyki aktywnej dla ludzi młodych i intensywnie wypoczy-

wających, takie jak: paralotniarstwo, para jumping, kajakarstwo, nordic 

walking, turystyka rowerowa czy też morskie safari i golf; 

– produkt turystyki kulturalnej – wykorzystując potencjał, jakim dysponu-

je miasto w postaci Regionalnego Centrum Kultury – w nawiązaniu do 

przedwojennej historii miasta, gdy na terenie Kołobrzegu w wielu miej-

scach odbywały się koncerty na otwartym powietrzu w muszlach kon-

certowych. W mieście funkcjonował także teatr, który skupiał turystów 

zainteresowanych tego typu wypoczynkiem. 

Opierając się na tradycji miasta, wykorzystując także symbole zawarte 

w herbie miasta (stworzonym z dwóch powstałych w latach 1255 i 1653), nale-

ży stworzyć produkty turystyczne uwypuklające: 

– historię miasta – ukrytą w symbolach panwi i haków związanych 

z osadnictwem wokół źródeł solankowych, które wówczas stały się 

przyczyną dochodu i potęgi miasta. W czasach, kiedy sól była na wagę 



 Kierunki rozwoju produktu turystycznego miasta Kołobrzeg 51 

złota, miasto stojące na solance musiało mieć znaczenie i opływać w do-

statek. Panwiami nazywano potężne pojemniki (rodzaj ogromnych roz-

miarów patelni) zawieszone na hakach nad ogniskiem. Wlewano na nie 

solankę i gotowano tak długo, aż woda odparowała i została sama sól. 

Ten proces nazywano warzeniem soli. Do dnia dzisiejszego nie zbudo-

wano żadnego produktu turystycznego, który nawiązywałby do tych 

praktyk. Miejsce, w którym turyści mogliby się zapoznać z historią mia-

sta i poznać ten proces stanowiłoby poważną atrakcję i mogłoby być 

idealnym produktem turystycznym miasta. Miejsce takie powinno być 

prowadzone przez pasjonatów historii, którzy w miarę dokładnie odtwa-

rzaliby na potrzeby turystów ten proces, którego efektem byłyby gródki 

łososiowej soli jako pamiątka z Kołobrzegu o wymiarze historycznym. 

– kolejny element historii miasta w postaci zbudowanych w średniowieczu 

murów miejskich, które niestety nie przetrwały do naszych czasów, a je-

dyny pozostały element to Baszta Prochowa i ulica Dubois zbudowana 

na ich miejscu, która przyjęła ich kształt. W tym miejscu można stwo-

rzyć makietę w postaci miniaturowych budowli obrazujących wcześniej-

szy wygląd i funkcje miasta, które mogłyby być wkomponowane w do-

tychczasową architekturę parku przy ulicy Dubois; 

– kolejnym elementem są dwa łabędzie – znak kołobrzeskich kupców 

i żeglarzy. W okresie lata w części średniowiecznej miasta powinny od-

bywać się targi takowych kupców, które stanowią rekonstrukcję dawne-

go rzemiosła i handlu. Atrakcja taka stanowiłaby cykliczne spotkanie 

z historią miasta i przyciągała wielu turystów, którzy mogliby się zapo-

znać z ówczesnym procesem tworzenia przedmiotów użytkowych, a tak-

że podstawowych produktów spożywczych, takich jak miód czy pod-

płomyki; 

– infuła biskupia, a pod nią dwa skrzyżowane pastorały na wodzie – to 

symbol biskupstwa, które zostało utworzone w Kołobrzegu w roku 

1000. Stanowią one możliwość wykorzystania tego wydarzenia do stwo-

rzenia kolejnego produktu turystycznego wokół współczesnej bazyliki. 

Nie tylko historia dawna może być wykorzystana do tworzenia produktów 

turystycznych. Olbrzymi potencjał, choć do tej pory nie w pełni wykorzystany, 

posiada Muzeum Oręża Polskiego. W jego zbiorach znajdują się jedne z naj-

cenniejszych kolekcji militarnych w Polsce, obrazujące zarówno losy wojenne 

miasta Kołobrzeg, jaki i historię całej II wojny światowej. Muzeum boryka się 



52 Ewa Dłubkowska-Puzio, Kamil Puzio 

jednak z trudnościami lokalowymi, które nie pozwalają wykorzystać jego po-

tencjału. Stworzenie interaktywnego kompleksu muzealnego z aktywną formą 

zwiedzania i propagowaniem historii wśród różnych grup odbiorców stanowi-

łoby wyjątkowy pod względem wartości i atrakcyjności produkt turystyczny 

miasta. Czynione są starania zmierzające do poszerzenia bazy lokalowej, a tak-

że stworzenia skansenu morskiego. Są to jednak plany dalekosiężne i w najbliż-

szym czasie nie wzbogacą oferty turystycznej miasta. 

Bazując na walorach przyrodniczych, można także wyróżnić potencjalne 

kierunki rozwoju produktów turystycznych miasta Kołobrzeg: 

– wykorzystanie źródeł wód mineralnych w celu stworzenia pijalni wody, 

stanowiącej atrakcję turystyczną i wspomagającej proces kuracji 

w uzdrowisku Kołobrzeg; 

– udostępnienie i ukazanie wszelakich zastosowań solanki, np.: kiszenie 

ogórków; 

– stworzenie szlifierni bursztynów, w której turyści mogliby wykonać naj-

prostsze prace w celu zapoznania się ze „złotem Bałtyku” i pracą bursz-

tynników; 

– stworzenie strefy jodu opisanej w opracowaniu pt. Strategia Promocji 

Miasta Kołobrzeg – klimatyczny Kołobrzeg. 

Do głównych zmian, jakie należałoby wprowadzić, by stworzyć profesjo-

nalny produkt turystyczny należą: 

– stworzenie profesjonalnego centrum informacji turystycznej w mieście 

i w strefie uzdrowiskowej, mającego na celu udzielanie rzetelnych in-

formacji na temat miasta, walorów leczniczych, atrakcji turystycznych 

i wydarzeń kulturalnych, prowadzącego sprzedaż biletów na różnego ty-

pu imprezy, posiadającego materiały informacyjne w wielu językach, 

zintegrowanego informatycznie z ośrodkami i sanatoriami; 

– stworzenie profesjonalnego centrum promocji miasta mającego na celu 

promocję produktu turystycznego miasta i uzdrowiska; 

– budowa infrastruktury leczniczo-wypoczynkowej, tj.: ścieżek rowero-

wych, ścieżek zdrowia, punktów widokowych, zejść na plażę; 

– tworzenie atrakcyjnych tras pieszych wycieczek umożliwiających upra-

wianie nordic walkingu; 

– pakietyzowanie niektórych imprez odbywających się na terenie Koło-

brzegu; 
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– dbanie o czystość miasta i części uzdrowiskowej, niedopuszczanie do 

tworzenia się dzikich wysypisk śmieci; 

– stworzenie tablic informacyjnych nie tylko na temat zabytków, ale także 

parku i walorów leczniczych poszczególnych obszarów miasta; 

– stworzenie charakterystycznych imprez kojarzących się tylko z miastem;  

– dbanie o estetykę handlu na terenie miasta, np. stworzenie punktów 

sprzedaży o podobnym wyglądzie, specyficznym tylko dla miasta; 

– zwiększenie ilości kwiatów na obszarach parków i skwerów tworzących 

miły klimat; 

– zwiększenie liczby ławek w parkach i na skwerach; 

– polepszenie infrastruktury komunikacyjnej poprzez: 

– polepszenie stanu nawierzchni dróg; 

– polepszenie sytemu oznakowania w mieście; 

– ustawienie większej ilości planów miasta; 

– budowę małego pasażerskiego lotniska umożliwiającego trans-

port kuracjuszy z dalszych miejscowości.  

– wykonanie spójnej w formie wizualizacji miasta na zasadzie Miejskiego 

Systemu Informacji – ustawienie ujednoliconych, jeśli chodzi o szatę 

graficzną tablic z adresami budynków, nazwami ulic, tablice kierujące, 

drogowskazy dla pieszych, słupki z tablicami ulicowymi, tablice kieru-

jące do gmin, dzielnic, dworców PKP i PKS, punktów informacji z ma-

pami, broszury turystyczne
15

; 

– opracowanie i stworzenie pamiątki z Kołobrzegu, która stanowiłaby na-

wiązanie do charakterystycznych produktów turystycznych miasta. 

Uwagi końcowe 

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że Kołobrzeg ja-

ko miasto turystyczne musi wciąż rozwijać i uatrakcyjniać swoją ofertę. Patrząc 

na podobne miasta, jak choćby Sopot czy Świnoujście, należy stwierdzić, że 

konieczne jest podjęcie i przeprowadzenie wielu działań, by stworzyć podobny 

pakiet atrakcji turystycznych. Zadanie to nie jest łatwe, jednak przy mądrym 

zarządzaniu produktem turystycznym i współpracy z lokalnymi grupami przed-

                                                      
15 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  

w Poznaniu, Poznań 2007, s. 159–160.  
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stawicieli branży turystycznej Kołobrzeg ma szansę stać się liderem na Wy-

brzeżu. 

DEVELOPMENTS DIRECTIONS OF KOLOBRZEG TOURIST 

PRODUCT 

Summary 

The growing importance of tourism services sector, including incoming tourism 

into individual regions, makes it necessary, to make a comprehensive analysis and eval-

uation of the product of the city or tourist region, with a view to adapting it to market 

requirements and consumer needs. Upward trend the popularity of spa tourism encou-

rages the modernization touristic centers, or creating new products, cities and regions, 

possibly personalized, targeted, however, to comprehensively meet the needs reported 

by patients' and tourist, linking tourism products and spa, creating an integrated resort 

product, available throughout the year. 

The purpose of this article is to identify the product of the largest and most famous 

Polish health resort, having a rich history, the necessary infrastructure and natural assets 

eligible for the title of the spa, the city of Kolobrzeg, and attempt to indicate the direc-

tions of development of new tourist products. 

For the purposes of this publication, the content is divided into 4 parts. The first 

and second are theoretical and show elementary questions about the product, tourism 

product and spa tourism product. The third section assesses the existing products and 

tourist attractions. The fourth part is a set of proposed the directions of development the 

tourism product of Kolobrzeg based on authors‟ primary and secondary researches. 

Translated by Kamil Puzio 
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Wprowadzenie 

Organizacja w Polsce coraz większej liczby imprez sportowych znajdują-

cych się wysoko w tzw. piramidzie widowisk sportowych
1
 implikuje prowadze-

nie badań marketingowych dotyczących tego typu turystyki. Do jednych z nich 

należą badania popytu turystyki sportowej w celu stworzenia produktu jak naj-

pełniej zaspokajającego potrzeby i oczekiwania uczestników sportu, w tym 

kibiców należących do jednych w grup konsumentów usług rekreacyjno- 

-sportowych
2
.  

P. Wojdakowski wychodząc z hierarchii wartości dla klienta, tzw. pozio-

mów produktu opracowanej przez P. Kotlera, stworzył strukturę produktu tury-

stycznego z komponentem sportowym (rysunek 1).  

                                                      
1 M.D. Shank, Sport marketing: strategy prospective, Price Hall, New Jersey 2002, s. 426. 

2 B. Marciszewska, Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, AWF, Gdańsk 1999,  

s. 87–92; R. Winiarski, Aktywność sportowa młodzieży. Geneza-struktura-uwarunkowania, AWF, 
Kraków 1995, s. 100. 
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Rys. 1. Model struktury produktu turystycznego typu międzynarodowe widowisko 

sportowe 

Źródło: opracowanie na podstawie: P. Wojdakowski, Determinanty uczestnictwa 

turystów sportowych w meczach piłki nożnej, dysertacja doktorska, 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2011, s. 102. 

Matusewicz definiuje widowisko sportowe jako zdarzenie społeczne do-

stępne percepcji wzrokowej o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym, zaistniałe 

z racji organizowanej rywalizacji sportowej zawodników, przebiegające zgod-

nie z uznanymi regułami (przepisami), w których uczestniczą jako strony inte-

rakcji zawodnicy, sędziowie, organizatorzy oraz widzowie tworzący widownię
3
. 

W ujęciu produktowym widowisko sportowe składa się z różnych pozio-

mów, czyli: rdzenia produktu, produktu rzeczywistego, produktu rozszerzonego 

oraz potencjalnego
4
. 

Rdzeń produktu określa podstawowe korzyści, jakich oczekuje i potrzebu-

je nabywca. Rdzeń określa zakres i rodzaje zaspakajanych potrzeb, a także 

                                                      
3 C. Matusewicz, Widowisko sportowe, Wyd. AWF, Warszawa 1990. 

4 A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów 

Sportu. Biblioteka Menezera Sportu, Warszawa 2003, s. 120–122. 
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w powiązaniu formę organizacyjno-techniczną widowiska sportowego
5
. 

W przypadku imprezy sportowej rdzeniem produktu będą: poziom zawodów, 

osiągane wyniki zawodników, przeżycia wewnętrzne, zaspokojenie potrzeby 

przynależności czy spędzenie czasu wolnego. J. Klisiński do rdzenia tego typu 

produktu sportowego zalicza obserwację widowiska sportowego przez kibiców 

oraz uczestnictwo sportowców w różnych dyscyplinach, w tym meczach gier 

zespołowych
6
. 

W celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb dąży się do zaoferowania 

realnej kompozycji usługowej o określonej strukturze i poziomie jakościowym, 

co jest związane z formowaniem rzeczywistego produktu sportowego
7
. Produkt 

rzeczywisty jest faktycznie oferowanym produktem, którego cechy materialne 

i/lub niematerialne zaspakajają potrzeby konsumentów sportowych. Tworzy go 

liczny zespół cech zewnętrznych widowiska sportowego, które określają 

uczestników, miejsce, czas, charakter i rangę imprezy. Ponadto są to: program 

organizacji, cenowe i pozacenowe warunki uczestnictwa oraz jakość i marka 

klubów, zespołów, zawodników oraz stadionów.
  

Kolejny poziom tworzy produkt rozszerzony, czyli wzbogacony o dodat-

kowe elementy, cechy, do których zaliczyć można: dodatkowe wyposażenie 

stadionu (kawiarnie, restauracje, ośrodki odnowy biologicznej), gadżety klubo-

we, spotkania klubowe, witryny internetowe, zabezpieczenia i gwarancje bez-

pieczeństwa podczas widowiska, usługi specjalne, opieka i pomoc techniczna 

i medyczna, dodatkowe ulgi handlowo-gastronomiczne, transportowe, hotelo-

we, udział w programach imprez towarzyszących czy estetyka obiektów spor-

towych.  

Organizacje usługowe w sporcie ze względu na niematerialność produk-

tów-widowisk sportowych starają się tworzyć różnorodne dowody materialne, 

które mają świadczyć o cechach usług i ich jakości (tzw. strategia materializacji 

usług niematerialnych). Należą do nich: karty kibica, biuletyny, filmy z zapisem 

                                                      
5 A. Szromnik, Marketingowa koncepcja przedsięwzięcia sportowego, w: Marketing dla 

sportu, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, Sport&Business Foundation, Poznań 2006, 
s. 64. 

6 J. Klisiński, Marketing w sporcie, Wydawnictwo Resortowego Centrum Metodyczno-
Szkoleniowego Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1994, s. 48–49. 

7 J. Klisiński, Marketing w biznesie sportowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii 

i Administracji, Bytom 2008, s. 56. 
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meczów na DVD, maskotki klubowe, a więc elementy produktu poszerzonego
8
. 

Należy pamiętać, że nie ma sprecyzowanej granicy określającej zakres składni-

ków danego poziomu, stąd składowe produktu poszerzonego przez zmieniające 

się warunki, mogą stać się elementami produktu rzeczywistego
9
. 

Ostatni poziom dotyczy produktu potencjalnego, a więc perspektywicznej 

oferty, której wprowadzenie przyczynić się może do poprawy atrakcyjności 

widowiska sportowego, co będzie skutkowało przyciągnięciem konsumentów 

sportowych, jakimi są kibice. Produkt potencjalny wiąże się z dodatkowymi 

korzyściami dla klientów widowisk sportowych, przede wszystkim dzięki sto-

sowaniu innowacyjności produktowej
10

. 

Jednym z ważniejszych widowisk sportowych jest mecz piłki nożnej, który 

jako produkt ma swoją strukturę (tabela 1).  

Tabela 1 

Struktura produktu sportowego typu mecz piłki nożnej 

Produkt sportowy – mecz piłki nożnej 

Poziomy 

produktu 
Elementy poziomów produktu 

Rdzeń 

produktu 

Mecz piłki nożnej, zawodnicy, w tym gwiazdy sportowe; mecz zaspokaja 

potrzebę rozrywki i kontaktu towarzyskiego 

Produkt 

oczekiwany 

Odzież i sprzęt sportowy, sędziowie i reguły gry w piłkę nożną, personel 

obsługi i utrzymania porządku, komentowanie przebiegu gry, punkt 

opieki medycznej, stadion piłkarski 

Produkt 

wzbogacony 

System rezerwacji i przedsprzedaży biletów wstępu, parkingi strzeżone, 

imprezy rozrywkowe przed, w przerwie i po meczu, stoiska 

gastronomiczne, reklama sponsora na stadionie, sprzedaż maskotek 

i pamiątek, udogodnienia na terenie obiektu, oferta noclegowa 

Produkt 

potencjalny 

Zawiera wszystko, co w przyszłości jeszcze bardziej uatrakcyjni mecz 

piłki nożnej i spowoduje zwieszenie frekwencji widzów na stadionie  

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Klisiński, Rynek dóbr i usług sportowych, Wyd. 

ATH, Bielsko-Biała 2011, s. 58. 

                                                      
8 A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008, s. 106.  

9 P. Wojdakowski, Determinanty uczestnictwa…, s. 92. 

10 A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, op. cit., s. 121. 
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Turystyka sportowa wiąże się głównie z uczestnictwem w międzynarodo-

wych widowiskach sportowych, gdzie kibice stanowią segment turystów podró-

żujących do miejsc, w których na stałe nie zamieszkują
11

.  

Celem pracy jest określenie znaczenia motywów wyjazdów kibiców na 

wybrany międzynarodowy mecz piłkarski, które decydują o rdzeniu produktu 

turystyki sportowej. Ponadto artykuł jest próbą określenia ważności potencjal-

nych „turystycznych” elementów produktu turystyki sportowej. 

W związku z powyższym w pracy zadano następujące pytania badawcze: 

– Jaka jest ważność w opinii badanych kibiców wybranych motywów sta-

nowiących rdzeń produktu typu międzynarodowy mecz piłkarski? 

– Jaka jest ranga w opinii badanych respondentów wybranych potencjal-

nych „elementów turystycznych”, które mogłyby się znaleźć w przyszło-

ści w ofercie produktu – międzynarodowy mecz piłkarski?  

1. Metoda i materiał  

Badania przeprowadzono 5 września 2009 roku na losowo wybranych ki-

bicach w trakcie międzynarodowego meczu piłkarskiego Polska–Irlandia, 

w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA na piłkar-

skim „Stadionie Narodowym” w Chorzowie.  

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystu-

jąc kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, składający się z krótkiego listu 

intencyjnego, pytań o charakterze zamkniętym i otwartym oraz metryczki. Do 

celów artykułu wykorzystano jedynie wybrane pytania powyższego kwestiona-

riusza, w których respondenci mieli określić ważność danego czynnika w skali 

od 1 (nieważny czynnik) do 8 (bardzo ważny czynnik). 

Do analizy statystycznej zakwalifikowano 186 poprawnie wypełnionych 

kwestionariuszy ankiet. Część respondentów odmówiła wzięcia udziału w ba-

daniach, część osób wypełniła ankietę w sposób niewłaściwy, a niektóre wylo-

sowane do badań miejsca na stadionie były puste.  

Badania przeprowadzono przed rozpoczęciem meczu. 

                                                      
11 A. Hadzik, Wybrane imprezy kultury fizycznej jako elementy rynku turystyki sportowej, 

w: Marketing w sporcie i turystyce sportowej, red., J. Klisiński, Wyższa Szkoła Ekonomii i Ad-
ministracji, Bytom 2009, s. 71–79. 
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2. Wyniki 

2.1.  Główne czynniki uczestnictwa kibiców na analizowanym meczu 

piłkarskim 

W tabeli 2 przedstawiono główne powody (i ich ważność) wyjazdu na me-

cze piłki nożnej wymieniane przez badanych kibiców-uczestników międzyna-

rodowego meczu piłkarskiego Polska–Irlandia. Powody te niejednokrotnie sta-

nowią składowe rdzenia produktu typu widowisko sportowe i związane są 

z korzyściami dla kibiców.  

Tabela 2 

Czynniki uczestnictwa kibiców w meczach piłkarskich 

CZYNNIKI 

UCZESTNICTWA 

Średnia 

ocena 

ważności 

Ranga 
CZYNNIKI 

UCZESTNICTWA 

Średnia 

ocena 

ważności 

Ranga 

Rodzaj rozgrywek  

(np. mistrzostwa 

Europy) 

2,47 X 

Stawka meczu (jaką 

wartość, skutek ma 

ewentualne zwycięstwo 

bądź porażka) 

2,79 IX 

Możliwość zaciętej 

walki sportowej 

(rywalizacji) 

2,82 VIII 
Przewidywany poziom 

sportowy 
3,14 V 

Relaks, rozrywka 3,41 III 
Możliwość pójścia na mecz 

z bliskimi 
3,45 II 

Chęć oglądania 

meczu na „żywo” 

a nie w mediach 

3,01 VI Miejsce rywalizacji (meczu) 3,29 IV 

Marka (sława) 

drużyn 

rywalizujących 

2,85 VII 
Obejrzenie na żywo 

gwiazdy piłki nożnej 
3,92 I 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród badanych czynników uczestnictwa w międzynarodowym widowi-

sku sportowym typu mecz piłkarski najważniejszymi motywami wyjazdu oka-

zały się w kolejności: chęć obejrzenia „na żywo” piłkarskiej gwiazdy; pójście 

z rodziną, bliskimi na mecz oraz relaks i rozrywka. Z kolei najmniejszą wagę 

kibice przykładali do: możliwości zaciętej walki, stawki meczu oraz rodzaju 

rozgrywek. 
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2.2.  Dodatkowe „czynniki turystyczne” uczestnictwa w produkcie typu 

widowisko piłkarskie  

Analiza średnich ocen dodatkowych „czynników turystycznych” pozwoliła 

na określenie ważności potencjalnych, ewentualnie przyszłych elementów pro-

duktu typu mecz piłkarski, co jest istotne w procesie kształtowania konkuren-

cyjnej oferty z zakresu turystyki sportowej (tabela 3).  

Tabela 3 

Potencjalne składowe produktu turystyki sportowej 

DODATKOWE 

USŁUGI (ATRAKCJE 

TURYSTYCZNE) 

Średnia 

ocena 

ważności 

Ranga 

DODATKOWE USŁUGI 

(ATRAKCJE 

TURYSTYCZNE) 

Średnia 

ocena 

ważności 

Ranga 

Korzystanie z usług 

i obiektów sportowo-

rekreacyjnych  

3,63 V 
Możliwość zwiedzania 

atrakcji kulturowych  
4,59 II 

Możliwość zwiedzania 

atrakcji przyrodniczych  
4,71 I 

Możliwość uczestnictwa 

w imprezach innych niż 

sportowe  

4,25 III 

Oferta rozrywkowa, 

w tym nocna 
4,02 IV  

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród potencjalnych „turystycznych” składowych produktu turystycznego 

typu międzynarodowy mecz piłkarski najważniejszymi okazały się możliwości 

zwiedzania atrakcji przyrodniczych oraz kulturowych. Natomiast najmniej waż-

ne podczas pobytów turystycznych związanych z przyjazdem na mecz piłkarski 

okazało się korzystanie z usług i obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
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Uwagi końcowe 

Termin „turystyka sportowa” ogranicza się aktualnie głównie do podróży 

na różnego rodzaju wielkie międzynarodowe widowiska sportowe (olimpiady, 

mistrzostwa świata i Europy w popularnych dyscyplinach sportu). W. Kurek 

zalicza wydarzenia sportowe do antropogenicznych walorów (zasobów) tury-

stycznych, które nierzadko decydują o atrakcyjności turystycznej, będąc często 

przyczyną wyjazdu turystycznego
12

.  

Współcześnie wielkie widowiska sportowe (np. igrzyska olimpijskie, pił-

karskie mistrzostwa świata i Europy) to ważne „zasoby i atrakcje przyciągające 

turystów”, które –według J. Ritchie‟a i G. Crouch‟a – stanowią „krótkotermi-

nowe wydarzenia z długoterminowymi konsekwencjami dla miast, które je or-

ganizują”
13

. Jednymi z takich konsekwencji są efekty ekonomiczne, wówczas 

gdy widowisko sportowe jako produkt oprzemy nie tylko na elementach spor-

towych, ale także na świadczeniach stricte turystycznych
14

. 

Jedną z najbardziej popularnych, widowiskowych a zarazem globalnych 

dyscyplin sportowych, wokół których można kreować produkt, jest piłka nożna. 

Piłkarskie międzynarodowe widowiska, które wiążą się z podróżowaniem, sta-

nowią przykład produktów turystyki sportowej. Ważność elementów struktury 

tego typu produktów, jakim są mecze piłkarskie, różni się od siebie ze względu 

na specyfikę każdego z nich. Potwierdzają to badania własne i obce.  

Badane motywy uczestnictwa w międzynarodowych piłkarskich meczach 

na podstawie opinii respondentów wykazały, że dla badanych kibiców najważ-

niejsze okazały się: chęć obejrzenia „na żywo” piłkarskiej gwiazdy, pójście 

z rodziną, bliskimi na mecz oraz relaks i rozrywka. Nie było w tej grupie nato-

miast następujących motywów: możliwości zaciętej walki, stawki meczu oraz 

rodzaju rozgrywek. Może to budzić na pozór pewne zdziwienie i wątpliwości, 

jeśli weźmie się pod uwagę wyniki innych badań, które wskazują na ważność 

w kolejności motywów: stawki rywalizacji sportowej, rodzaju rozgrywek czy 

                                                      
12 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 25. 

13 J.R. Ritchie, G.I. Crouch, The competitive destination: a sustainable tourism perspective, 
“Tourism Management” 2000, nr 21 (1). 

14 A. Hadzik, V. Piliutkevich, Widowisko piłkarskie jako produkt sportu i turystyki, 

w: Сфера услуг и креативная экономмика, Becнik, Cepыя 5, Эканоміка 1(97), Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы, Grodno 2010, s. 92–96. 
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sławy zespołów piłkarskich
15

. Jednak gdy spojrzy się na specyfikę meczów, 

podczas których przeprowadzano badania kibiców, można dojść do wniosku, że 

różniły się one pod wieloma względami i miały wpływ na takie wyniki. Mecz 

Polska–Irlandia, podczas którego zostały przeprowadzone badania, był co 

prawda rozgrywany w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w piłce 

nożnej, jednak poziom stawki był ograniczony małymi szansami polskiej dru-

żyny narodowej na awans do finałów Mistrzostw Świata w RPA. Stąd dla wielu 

kibiców, którzy przyszli na mecz, ważne były prawdopodobnie inne niż stricte 

sportowe motywy, poza oczywiście chęcią obejrzenia wybranych „gwiazd” 

piłkarskich (motyw ten miał najwyższą rangę wśród badanych czynników 

uczestnictwa). Ponadto w badaniach własnych kibice poza typowymi motywa-

mi sportowymi (stawka rywalizacji sportowej, rodzaj rozgrywek, sława zespo-

łów piłkarskich, poziom rywalizacji) mogli ocenić ważność innych motywów 

(pójście z rodziną, bliskimi na mecz czy relaks i rozrywka). Całkiem możliwe, 

że gdyby w cytowanych badaniach obcych dało się respondentom ocenić także 

inne typowo pozasportowe czynniki uczestnictwa widowisku, wyniki rankingu 

mogłyby być inne. 

Jednak trzeba się zgodzić, co zresztą potwierdzają inne badania obce
16

, że 

pomimo różnorodności motywów uczestnictwa kibiców w widowisku piłkar-

skim
17

, takie czynniki, jak: ranga zawodów, wynik sportowy, efektowana gra 

zespołu, poziom techniczno-taktyczny zawodników, emocje czy związana ze 

sportem wyczynowym rywalizacja, są ważne dla kibicujących fanów na stadio-

nach piłkarskich. 

Kolejnymi poddanymi analizie elementami produktu związanego z mię-

dzynarodowym widowiskiem piłkarskim są składowe potencjalnej „turystycz-

nej” oferty dla kibiców. Konfrontacja wyników badań własnych z obcymi
18

 

                                                      
15 P. Wojdakowski, B. Krawczyński, Turystyka sportowa: motywy wyjazdu a rdzeń produk-

tu, w: Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym, red. J. Klisiński, Wyższa 

Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2008, s. 71. 

16 J.F. Trelak, W. Łukojć, Motywacja osiągnięć a agresja u kibiców piłkarskich, w: Kultura 

Fizyczna, Edukacja, Zdrowie, Olimpizm, Sport, nr 7–8/2007, AWF, Warszawa 2007, s. 7–8; 

D. Tymoszuk, Próba analizy przeżyć emocjonalnych kibiców sportowych, w: „Kultura fizyczna” 

1976, nr 6, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, s. 267; Z. Krawczyk, Dwa oblicza Olimpizmu: 
Ideologia i utopia, w: Oblicza sportu, red. Z. Krawczyk, AWF, Warszawa 1990, s. 93. 

17 P. Wojdakowski, Determinanty uczestnictwa turystów sportowych…, s. 281. 

18 P. Wojdakowski, B. Krawczyński, Elementy potencjalnego produktu turystycznego 

o specyfice sportowej na przykładzie wyjazdowych meczów piłki nożnej, w: Marketing w sporcie 
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pokazała, że do ważniejszych potencjalnych „turystycznych” składowych pro-

duktu turystycznego typu międzynarodowy mecz piłkarski należały możliwości 

zwiedzania atrakcji kulturowych.  

Natomiast rozbieżności w badaniach wystąpiły w ocenach kibiców odno-

śnie korzystania z: usług i obiektów sportowo-rekreacyjnych podczas pobytów 

turystycznych związanych z przyjazdem na mecz piłkarski, oferty rozrywkowej 

oraz możliwości zwiedzania atrakcji przyrodniczych podczas wyjazdów na 

międzynarodowe widowiska piłkarskie, co może wynikać z uwarunkowań spo-

łeczno-demograficznych respondentów. Badania własne i obce dotyczyły prze-

cież różnorodnych grup kibiców udających się na nie do końca identyczne im-

prezy piłkarskie.  

Wyniki badań własnych i obcych pokazują, że zarówno motywy tworzące 

rdzeń produktu, jak i czynniki „turystyczne” potencjalne przyszłej oferty z za-

kresu turystyki sportowej, a także ich waga w opinii kibiców są zróżnicowane 

i nie zawsze powtarzalne. Zakładając poprawność metodologiczną badań (rze-

telność, trafność), należy przyczyn takiego stanu rzeczy szukać m.in. w od-

miennej specyfice każdego międzynarodowego widowiska piłkarskiego, na 

którym obecne są nierzadko różnorodne grupy kibiców. Z pewnością znaczenie 

ma tu także czynnik czasu, który pośrednio wpływa na opinie kibiców na temat 

ważności składowych produktu. W dynamicznie zmieniającym się świecie ule-

gają modyfikacji, ale i zmianie także potrzeby i oczekiwania, a co za tym idzie 

również ważność elementów oferty skierowanej dla kibiców. Stąd podobne 

badania sondażowe należy kontynuować i realizować coraz częściej, tym bar-

dziej, że w Polsce organizuje się coraz większą liczbę znaczących międzynaro-

dowych widowisk sportowych, czego przykładem są organizowane w 2012 

roku wespół z Ukrainą finały piłkarskich mistrzostw Europy. 

                                                                                                                                  
i turystyce sportowej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, red. J. Klisiński, Bytom 2009, 
s. 25. 
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INVESTIGATION OF DEMAND SPORT TOURISM ON 

EXAMPLE OF PARTICIPANTS INTERNATIONAL SOCCER 

SPECTACLE  

Summary 

Organization in Poland more and more larger number of sport events, laid high in 

pyramid of sport spectacles, extorts marketing investigations of this type of tourism. 

Sport spectacle consists with different levels, that is: core benefit, basic product, 

expected product, augmented product as well as potential product. The one of more 

important sport spectacles is football which as product has his structure. 

Aim of work is qualification of meaning motives departures of football fans on 

chosen international soccer game, which decide about core of sport tourism product. 

Moreover article is the test of qualification validities potential “touristic”-elements 

of sport tourism product. 

Translated by Andrzej Hadzik 
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ŁÓDZKI SZLAK KONNY JAKO PRZYKŁAD 

MARKOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania turysty-

ką konną, czemu sprzyjają zarówno bogate walory krajoznawczo-przyrodnicze 

kraju, jak również rozwinięta infrastruktura z licznymi ośrodkami jeździeckimi, 

stadninami oraz gospodarstwami agroturystycznymi. Renesans, jaki przeżywa 

turystyka konna, znajduje wyraz w statystyce – ponad sześciokrotny wzrost 

uczestników wycieczek jeździeckich notowany w latach 2000–2009 (tabela 1). 

Turystyka konna zyskuje z roku na rok coraz więcej zwolenników. W odpowie-

dzi na rosnące zapotrzebowanie turystów tworzone są nowe szlaki konne przez 

PTTK, nadleśnictwa oraz władze lokalne i powstają coraz nowocześniejsze 

ośrodki jeździeckie.  



68 Blanka Gosik, Maria Piech  

Tabela 1 

Wycieczki w turystyce kwalifikowanej 

Wycieczki 
2000 2008 2009 

wycieczki uczestnicy wycieczki uczestnicy wycieczki uczestnicy 

Ogółem 26191 676347 22413 628147 22572 628876 

piesze nizinne 8385 284896 8126 278191 8217 278140 

piesze górskie 6287 149922 4444 131503 4180 124639 

narciarskie 1028 17197 433 7711 572 8733 

kolarskie 3205 51060 3644 67055 3552 68407 

kajakowe 960 19028 815 16779 1031 18596 

jeździeckie 54 776 108 1349 130 5163 

inne 2758 83358 1902 63455 1979 61329 

Źródło: opracowanie na podstawie: Turystyka w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010. 

Turystyka konna, która jest formą turystyki kwalifikowanej, pozwala na 

aktywny wypoczynek w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Polska ma bogate 

tradycje jeździeckie, świetnych fachowców i stosunkowo dobre warunki dla 

rozwoju turystyki konnej. Potwierdzeniem tego może być fakt działania w Pol-

sce około 1100 ośrodków jeździeckich, a liczba osób uprawiających jeździec-

two szacowana jest na kilkaset tysięcy
1
.Pierwszy udokumentowany rajd konny 

odbył się w 1873 roku w masywie Czarnohory, kiedy to Józef Bąkowski i Józef 

Dziędzielewicz na koniach huculskich zdobywali jej szczyt – Howerlę (2061 

m n.p.m.)
2
. To właśnie w tym miejscu w 1880 roku Leopold Wajgel wytyczył 

pierwszy znakowany szlak na ziemiach polskich
3
.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie bogatych walorów turystycznych wo-

jewództwa łódzkiego, które umożliwiają uprawianie turystyki konnej, oraz roli, 

jaką odgrywa Łódzki Szlak Konny w promocji i integracji całego regionu, zwy-

kle postrzeganego jako mało atrakcyjny turystycznie i rzadko odwiedzany. 

Ruch turystyczny w regionie łódzkim w roku 2009 oszacowano na 3136615 

                                                      
1 K. Chodkiewicz, E. Drabek, Organizacja szlaków konnych i animacja rekreacji jeździec-

kiej jako elementy promocji lasów państwowych, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej” 2009, z. 4, s. 292. 

2 M. Józefczyk, Najpiękniejsze szlaki konne w Polsce, Carta Blanca, Warszawa 2010, s. 19. 

3 A. Stasiak, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo” 2006, nr 10, s. 9. 
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osób
4
. Według GUS i liczby nocujących w 2008 roku łódzkie w porównaniu 

z innymi województwami plasuje się na 9. miejscu.  

1. Pojęcie i definicja szlaku turystycznego 

Z przeglądu literatury wynika pewien chaos pojęciowy dotyczący termino-

logii szlaku turystycznego, pojawia się wiele jego różnorodnych definicji. Na 

problem ten zwracano uwagę w licznych pracach naukowych, m.in.: 

A.M. Rohrscheidt
5
, J. Styperek

6
 i – jak podkreśla A. Stasiak – „pomimo długiej 

i bogatej historii tworzenia szlaków turystycznych w Polsce nie opracowano 

jednej, powszechnie akceptowanej ich definicji”
7
.  

Według Słownika Języka Polskiego szlak turystyczny to „naturalna droga 

lub trasa specjalnie wytyczona, zwykle oznakowana, przystosowana do celów 

turystycznych”
8
. Wytyczanie i znakowanie szlaków nadal pozostaje w gestii 

PTTK, które definiuje szlak turystyczny jako: „wytyczoną w terenie trasę, słu-

żącą do odbywania wycieczek, oznakowaną jednolitymi znakami i wyposażoną 

w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przeby-

cie turyście (…)”
9
. Pełną klasyfikację szlaków turystycznych zaproponował 

zespół autorski J. Kaczmarek, A. Stasiak i B. Włodarczyk
10

. 

Biorąc pod uwagę tę klasyfikację, należy stwierdzić, że Łódzki Szlak 

Konny stanowi przykład całorocznego szlaku ponadregionalnego, wytyczonego 

dla potrzeb uprawiania turystyki aktywnej. Pełni on jednocześnie funkcję tury-

styczną i ekologiczną, ponieważ jego trasa w wielu miejscach przebiega w gra-

nicach obszarów chronionych. 

                                                      
4 Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski ROT 

Woj. Łódzkiego, Łódź 2010, s. 22. 

5 A.M. Rohrscheidt, Szlaki tematyczne, Proksenia, Kraków 2009. 

6 J. Styperek, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 

2002. 

7 A. Stasiak, op. cit., s. 11. 

8 Słownik Języka Polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1981, s. 417. 

9 Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, PTTK, Warszawa 2007, s. 4. 

10 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, realizacja, za-

rządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 143. 
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2. Szlaki turystyczne województwa łódzkiego 

Na obszarze województwa łódzkiego znajduje się ponad 150 szlaków tury-

stycznych (według bazy Biura Planowania Przestrzennego) o łącznej długości 

około 4800 km, a wśród nich m.in.: 

– 52 piesze (główne i łącznikowe), o łącznej długości 1741 km; 

– 86 rowerowych (główne i łącznikowe) o łącznej długości 2581 km; 

– jeden wodny o długości 142 km; 

– 14 konnych o łącznej długości ok. 260 km 

Ponadto przez region przebiegają trzy szlaki tematyczne, tzw. europejskie 

szlaki kulturowe i są to: 

– Szlak Bursztynowy; 

– Szlak Cysterski; 

– Szlak Romański. 

3. Uwarunkowania przyrodnicze turystyki konnej w województwie 

łódzkim 

Zasoby przyrodnicze stanowią bazę rozwoju turystyki kwalifikowanej, re-

kreacji, sportów rekreacyjnych i tzw. sportów ekstremalnych.  

Województwo łódzkie położone jest w centralnej Polsce. To położenie 

węzłowe „na szlaku turystycznym”, w którym krzyżują się drogi z północy na 

południe i ze wschodu na zachód, decyduje w dużej mierze o indywidualności 

geograficzno-przyrodniczej regionu. 

Województwo łódzkie leży na pograniczu Niziny Mazowieckiej oraz Wy-

żyn Południowej Polski (Krakowsko-Częstochowskiej i Kielecko- 

-Sandomierskiej), co wpływa na znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu. W re-

gionie łódzkim można wyróżnić zarówno typowe płaskie krajobrazy nizinne 

w części północnej oraz obszary wyżynne na południu. Charakterystyczną ce-

chą rzeźby w pasie wyżyn są zjawiska krasowe w skałach wapiennych w okoli-

cach Działoszyna, czego przykładem jest rezerwat geologiczny Góry Zelce
11

.  

                                                      
11 M. Koter, S. Liszewski, A. Suliborski, Łódź i region Polski środkowej. Podręcznik wie-

dzy o regionie dla licealistów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000, s. 50. 
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Również doliny rzeczne z występującymi na ich terasach wydmami, ma-

lowniczymi przełomami i specyficzną szatą roślinną czynią krajobraz regionu 

łódzkiego niezwykle urozmaicony. Górne odcinki Warty i Pilicy (głównych 

rzek), które płyną w szerokich i głębokich dolinach, stanowią jedne z najwięk-

szych atrakcji turystycznych województwa. Z rzekami Wartą, Bzurą i Pilicą 

związane są ostoje ptaków o randze międzynarodowej. 

W regionie znajduje się też kilka sztucznych zbiorników wodnych, takich 

jak: Zalew Jeziorsko na rzece Warcie (największy), Zalew Sulejowski na Pilicy 

oraz kilka mniejszych: Słok i Wawrzkowizna na Widawce, Miedzna na Wę-

glance oraz zbiornik Cieszanowice na Luciąży. Prawie wszystkie z nich pełnią 

funkcje rekreacyjne, wokół których rozwija się osadnictwo turystyczne.  

W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, obszary leśne 

zajmują 21% ogółu powierzchni województwa
12

. Pomimo niewielkiego pozio-

mu lesistości, w regionie łódzkim występują fragmenty prastarej Puszczy Pilic-

kiej i Bolimowskiej.  

Na terenie województwa funkcjonują wszystkie przewidziane ustawą for-

my ochrony przyrody. Zajmują one 19,8% z ogółu powierzchni województwa. 

Najliczniej (89 obiektów), podobnie jak w całym kraju, reprezentowane są re-

zerwaty przyrody
13

. Są to obszary obejmujące naturalne lub mało zmienione 

ekosystemy, siedliska rzadkich roślin i zwierząt oraz elementy przyrody nie-

ożywionej. Największym z nich jest rezerwat faunistyczny Jeziorsko – ostoja 

ptaków, a najpiękniejszym – rezerwat Niebieskie Źródła koło Tomaszowa Ma-

zowieckiego (źródła krasowe). 

W celu ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

regionu na terenie województwa łódzkiego utworzono siedem parków krajobra-

zowych (PK):  

– Załęczański PK, w którym ochronie podlega krajobraz przełomu Warty 

z wapiennymi ostańcami i krasowymi jaskiniami;  

– Bolimowski PK z malowniczą doliną rzeki Rawki i reliktem dawnych 

puszcz królewskich;  

– Przedborski PK z urozmaiconą rzeźbą terenu pokrytą lasami oraz z licz-

nymi zabytkami kultury ludowej; 

                                                      
12 Regiony Polski, GUS, Warszawa 2009, s. 4. 

13 Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2010. 
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– PK Międzyrzecza Warty i Widawki z malowniczym krajobrazem dolin 

obu rzek;  

– Spalski PK z fragmentem dawnej puszczy Pilickiej oraz niezwykle cen-

nymi zabytkami kultury materialnej, takimi jak: romański kościół św. 

Idziego i ruiny zamku w Inowłodzu, zespół klasztorny w Studziannie-

Poświętnem, modrzewiowy kościółek w Spale; 

– Sulejowski PK ze wspaniałym kompleksem leśnym będącym pozostało-

ścią dawnej puszczy Pilickiej, Niebieskimi Źródłami i Zalewem Sule-

jowskim oraz zabytkami najwyższej klasy, jak: opactwo Cystersów 

w Podklasztorzu, klasztor w Smardzewicach; 

– PK Wzniesień Łódzkich z malowniczym krajobrazem przyrodniczym 

i kulturowym (klasztor Franciszkanów w Łagiewnikach, zabytkowe ka-

pliczki). 

Choć formalnie na tym obszarze nie istnieje park narodowy i w statystyce 

nie figuruje, jednak w Łódzkiem znajduje się enklawa Kampinoskiego Parku 

Narodowego w postaci Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Warto 

podkreślić, że Łódzki Szlak konny przebiega przez obszar wszystkich parków 

krajobrazowych, co znacznie podnosi jego atrakcyjność turystyczną. 

Ponadto na terenie województwa łódzkiego znajdują się obszary chronio-

nego krajobrazu (16 obiektów), ponad 2500 pomników przyrody (drzewa, głazy 

narzutowe, skałki i groty), cztery stanowiska dokumentacyjne, ok. 743 użytki 

ekologiczne, 31 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz sieć ekologiczna 

Natura 2000. 

Najbardziej charakterystyczną cechą walorów przyrodniczych wojewódz-

twa łódzkiego jest mozaikowatość krajobrazów. O specyfice środowiska przy-

rodniczego województwa łódzkiego decyduje przede wszystkim jego budowa 

geologiczna i związane z nią ukształtowanie terenu. 

Łódzkie posiada również duży potencjał kulturowy ze względu na wielo-

kulturową przeszłość i bogaty folklor – łowicki i opoczyński. W piękny i zróż-

nicowany krajobraz województwa łódzkiego wpisane są niezwykle cenne za-

bytki architektury: romańska archikolegiata w Tumie, dawne opactwo w Wito-

wie, klasztory w Gidlach i Wielgomłynach i Piotrkowie Trybunalskim, liczne 

zamki m.in.: w Łęczycy, Piotrkowie Trybunalskim, Oporowie, rezydencje ma-

gnackie w Nieborowie i Walewicach, pałac biskupi w Wolborzu oraz dwory 

w Ożarowie i Tubądzinie.  
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Z wykorzystaniem tych wszystkich atutów, możliwa jest realizacja projek-

tu „Łódzkie w siodle”, który przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy oraz 

podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. To właśnie walory przyrodni-

cze i krajobrazowe szlaku zadecydowały o umieszczeniu go przez M. Józefczyk 

na liście 25 najpiękniejszych szlaków konnych w Polsce
14

. 

4. Organizacja i infrastruktura Łódzkiego Szlaku Konnego 

Pomysł utworzenia szlaku konnego w województwie łódzkim powstał 

w 2007 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Szukano wówczas marko-

wego produktu turystycznego dla regionu. Po szczegółowej analizie walorów 

i zagospodarowania turystycznego województwa uznano, że warto zainwesto-

wać w turystykę konną. Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 200 

miejsc, w których hoduje się konie oraz oferuje przejażdżki w siodle lub brycz-

ką i naukę jazdy konnej. Wśród nich są zarówno stadniny, ośrodki i kluby jeź-

dzieckie, jak również gospodarstwa agroturystyczne z bazą noclegową, w któ-

rych konie służą do rekreacji
15

. Trasę Łódzkiego Szlaku Konnego wytyczono 

przez najpiękniejsze widokowo i turystycznie miejsca w regionie. Wzięto też 

pod uwagę bazę dla jeźdźców i koni. Tworzenie szlaku oparto na doświadcze-

niach trzech znanych ośrodków jeździeckich: stada ogierów w Bogusławicach 

oraz stadnin koni w Gajewnikach i Walewicach. Patronem szlaku został major 

Henryk Dobrzański ps. „Hubal” – znakomity kawalerzysta, członek polskiej 

reprezentacji jeździeckiej, legendarny ostatni żołnierz wojny obronnej 1939 

roku i dowódca pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego, który zginął 30 

kwietnia 1940 roku pod Anielinem na ziemi łódzkiej.  

Trasa Łódzkiego Szlaku Konnego o długości ponad 1800 km jest oznako-

wana zgodnie z wymogami instrukcji PTTK. Znaki w kolorze pomarańczowym 

na białym tle są umieszczone na drzewach lub na słupkach (rysunek 1). 

                                                      
14 M. Józefczyk, op. cit., s. 140–45. 

15 P. Wandachowicz, Turystyka w siodle – Infrastruktura innowacyjnego i unikatowego 

produktu turystycznego, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2010, z. 1, 
s. 227.  
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Rys. 1. Znak podstawowy szlaku konnego 

Źródło: K. Chudoba, Sudecki szlak konny jako przykład infrastruktury (agro-) 

turystycznej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 9, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 466, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 34.  

Szlak składa się z dwóch pętli – wewnętrznej i zewnętrznej oraz z licznych 

tras łącznikowych (rysunek 2). Został on podzielony na odcinki w następujący 

sposób: 

– 35 odcinków pętli zewnętrznej o łącznej długości ok. 1500 km; 

– 10 odcinków pętli wewnętrznej o łącznej długości ok. 300 km; 

– łączniki główne oraz łączniki dojazdowe o łącznej długości 310 km. 

Pętla wewnętrzna o długości 300 km łączy 24 ośrodki jazdy konnej oraz 

kilkanaście gospodarstw agroturystycznych. Prowadzi ona przez powiaty: pa-

bianicki, zgierski, brzeziński i łódzki wschodni, czyli w terenie bezpośrednio 

związanym z aglomeracją łódzką. Występuje tu największe w województwie 

nasycenie stadninami i ośrodkami jazdy konnej (około 50% z ogółu). Obszar 

ten jest niezwykle atrakcyjny turystycznie (Park Krajobrazowy Wzniesień 

Łódzkich, kompleksy leśne w Grotnikach i Sokolnikach, doliny rzek) i kultu-

rowo (park dworski w Dłutowie z XVIII wieku, zespół drewnianego młyna 

w kolonii Ldzań-Talar, zespół dworski w Zgniłych Błotach i drewniany kościół 

w Niesułkowie). Projektowaną pętlę podzielono na 10 odcinków o długości od 

17 do 40 km.  

Pętla zewnętrzna ma 1500 km długości i przebiega przez 55 ośrodków jaz-

dy konnej oraz kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych. Podzielono ją na 

odcinki, prowadzące przez sześć parków krajobrazowych oraz ciekawych 

miejsc historycznych i zabytków architektury. 

Łódzki Szlak Konny im. „Hubala” jest typowym szlakiem nizinnym 

o niewielkim stopniu trudności
16

. Wytyczony szlak w zdecydowanej większości 

                                                      
16 M. Józefczyk, op. cit., s. 145. 
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przebiega przez tereny leśne (ok. 70% długości szlaku). Jego trasa wiedzie po 

drogach publicznych i leśnych (głównie po istniejących gruntowych) przez 

obszary Natura 2000 (w pobliżu siedlisk, miejsc bytowania i rozrodu ptaków), 

przez parki krajobrazowe i doliny rzek. 

Na trasie całego szlaku zaprojektowano 21 miejsc postojowych (popasu), 

które będą doskonałym miejscem do odpoczynku dla jeźdźców i koni w tym: 

– 10 na gruntach gminnych położonych w miejscowościach: Jasień, Ro-

góźno (Skaratki), Ossowice, Rożdżały, Rudniki, Wróblew, Kaleń, Stę-

plew, Strzemeszna i Głaz; 

– 11 na gruntach lasów państwowych (w tym: cztery na gruntach leśnych 

zabudowanych i siedem obejmujących już istniejące i częściowo wypo-

sażone miejsca postojowe w lasach). Składają się one z wiat, altan, ko-

niowiązów, poideł i zagród otoczonych drewnianym ogrodzeniem z wy-

biegiem dla koni
17

. 

Przewidziano także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, które po-

zwolą im w pełni korzystać z przygotowanej infrastruktury.  

Łódzki Szlak Konny powstaje w ramach projektu realizowanego przez 

Urząd Marszałkowski w Łodzi pt. „Turystyka w siodle – infrastruktura innowa-

cyjnego i unikatowego produktu turystycznego”. Jego wartość wynosi 33,3 mln 

złotych, z czego połowa (16,2 mln zł) stanowi dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pozostałe 

środki pochodzą z budżetu województwa łódzkiego
18

.  

5. Promocja szlaku  

Promocja stanowi istotne narzędzie marketingu i obejmuje różne rodzaje 

czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować docelowych 

nabywców o cechach produktu i przekonać ich do zakupu. „Końska dawka 

przygody” to hasło promujące Łódzki Szlak Konny im. majora Henryka Do-

brzańskiego-Hubala, czyli unikatowy i najdłuższy szlak w skali kraju i Europy. 

                                                      
17 E. Hoć, S. Długosz, Prognoza oddziaływania na obszary Natura 2000 projektu „Turysty-

ka w siodle, infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego, Urząd Marszał-

kowski w Łodzi, Łódź 2010. 

18 www.wsiodele.lodz.pl, wrzesień 2011.  

http://www.wsiodele.lodz.pl/


76 Blanka Gosik, Maria Piech  

 

Rys. 2. Schemat przebiegu Łódzkiego Szlaku Konnego i rozmieszczenie ośrodków 

jazdy konnej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie portalu: www.wsiodle.lodz.pl. 
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Promocją całego projektu zajmuje się firma Telma Group Communica-

tions (TGC). Organizuje ona konferencje, przygotowuje gadżety reklamowe, 

opracowuje i wdraża kampanie reklamowe. Ostatnim efektem jej pracy jest film 

promujący szlak, który jest dostępny na stronie: www.wsiodle.lodz.pl.  

Wykonawcą i administratorem tego portalu dostępnego w czterech języ-

kach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim jest firma LTC. Do jej za-

dań należy również wykonanie infrastruktury informacyjnej szlaku konnego, 

w tym m.in. przygotowanie tablic informacyjnych, billboardów i oznakowanie 

trasy.  

Promocja szlaku turystycznego jest bardzo trudna. Najłatwiej wypromo-

wać szlak, organizując na nim imprezę, która na stałe powinna wpisać się 

w kalendarz imprez w regionie, jak słynne Hubertusy i Dożynki SpalskieWaż-

nym. Narzędziem promocji jest uczestnictwo w targach, wystawach, warszta-

tach, prezentacjach oraz sprzedaż osobista. Każda impreza targowa ma swoją 

specyfikę, która jest wykorzystywana jako dodatkowa możliwość promocji 

szlaku. Zespół promocyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wielokrotnie 

prezentował projekt Łódzkiego Szlaku Konnego na targach zagranicznych 

i krajowych, zachęcając do uprawiania turystyki aktywnej w województwie 

łódzkim, m.in.: na targach w Belgii – Salon des Vacances 2011, na najwięk-

szych w Polsce targach branży koniarskiej – Cavaliada 2010, Na Styku Kultur 

w Łodzi oraz podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2011 w War-

szawie, Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2011.  

W promocji najdłuższego szlaku w Polsce uczestniczy również Andrzej 

Lemański – zawodnik, trener, członek Polskiej Kadry Narodowej reprezentują-

cy Klub Jeździecki „Jantar” w Strykowie. Dzięki serii zawodów jeździeckich, 

w których Andrzej Lemański będzie brał udział, o Łódzkim Szlaku Konnym 

dowiedzą się mieszkańcy Norwegii, Niemiec i Hiszpanii.  

6. System informacji i nawigacji 

Infrastrukturę informacyjną szlaku konnego tworzy około 1800 tablic i 100 

billboardów mających również charakter promocyjny. Zawarto na nich infor-

macje o samym projekcie i atrakcjach turystycznych w okolicy. Wzdłuż całej 

trasy ustawiono 1360 tablic kierunkowych. 

http://www.wsiodle.lodz.pl/
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W ramach projektu powstała sieć centrów i 30 punktów informacji tury-

stycznej (m.in. w Osjakowie i w tomaszowskim skansenie) wyposażonych 

w szereg urządzeń cyfrowych.  

Największą inwestycją Łódzkiego Szlaku Konnego jest kompleks przy ul. 

Wycieczkowej 86 w Łodzi w Lesie Łagiewnickim. Oprócz funkcji miejsca po-

stojowego jego budynki na działce o powierzchni 3,76 ha mieszczą Centrum 

Zarządzania Szlakiem. O unikatowości nowego szlaku konnego w wojewódz-

twie łódzkim świadczy również jego cyfrowy charakter. Będzie on nie tylko 

najdłuższym, ale także najbezpieczniejszym i najlepiej oznakowanym szlakiem 

konnym w Polsce. 

W położonych na szlaku punktach informacyjnych każdy jeździec będzie 

mógł się zaopatrzyć w urządzenie nawigacyjne GPS, które będzie monitowało 

jego pozycję na trasie. Dzięki temu w sytuacji, kiedy turysta zboczy ze szlaku 

lub ulegnie wypadkowi, informacja szybko dotrze do służb ratunkowych, które 

będą również wyposażone w urządzenia GPS. Pozwoli im to na sprawne dotar-

cie do osób potrzebujących pomocy. System informatyczny wskaże również 

ratownikom najkrótszą drogę do miejsca zdarzenia
19

. 

System GPS pozwoli na korzystanie z elektronicznych map, wczytywanie 

wybranych odcinków trasy do telefonów komórkowych. W taką mapę wraz 

z katalogiem atrakcji i audioprzewodników będzie można się zaopatrzyć 

w punkcie informacji turystycznej. 

7. Łódzki Szlak Konny jako element marketingu 

Tworzenie markowych produktów turystycznych jest jednym ze sposobów 

promowania regionów. Markowy produkt turystyczny to produkt wyróżniający 

się na rynku jakością, wizerunkiem, stopniem atrakcyjności. Musi być on jed-

nym słowem rozpoznawalny, niezwykły pod każdym względem. Wprowadze-

nie nowego markowego produktu na rynek turystyczny regionu pozwala mieć 

nadzieję na jego ożywienie, wzrost konkurencyjności oraz powstanie nowych 

miejsc pracy.  

Z nowym produktem turystycznym województwa łódzkiego związane są 

ogromne nadzieje marketingowe, m.in.: 

                                                      
19 P. Wandachowicz, op. cit., s. 232. 
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– na wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i pozostałych szlaków tema-

tycznych w ramach zintegrowanego produktu turystycznego dla całego 

województwa;  

– nowopowstały szlak może przyczynić się do rozwoju tzw. pasma tury-

styki aktywnej;  

– Łódzki Szlak Konny, który jest pierwszym w Europie szlakiem turystyki 

konnej o tak dużym zasięgu geograficznym i infrastrukturalnym, może 

przyczynić się do wzrostu i znaczenia marki „Polska”; 

– wzrost atrakcyjności Polski w kontekście organizowanych mistrzostw 

EURO 2012; 

– turystyka konna może stać się istotnym czynnikiem ożywienia gospo-

darczego; 

– projekt ten to kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy w całym regio-

nie. 

Trzeba podkreślić, że wraz z tym ponadregionalnym szlakiem turystycz-

nym pojawia się duża szansa dla obszarów wiejskich na tworzenie małych ro-

dzinnych przedsiębiorstw z branży noclegowej i gastronomicznej, które mogą 

działać przy szlaku. 

Uwagi końcowe 

Województwo łódzkie z centralnym położeniem w kraju, bazą turystyczną 

(w tym bardzo liczne ośrodki jazdy konnej), atrakcyjnymi walorami przyrodni-

czymi i bogatym dziedzictwem kulturowym, posiada naturalne predyspozycje 

dla rozwoju turystyki konnej w połączeniu z innymi formami turystyki. Tury-

styka konna może stać się istotnym czynnikiem ożywienia gospodarczego re-

gionu. Potwierdzeniem powyższej tezy jest analiza SWOT. 
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Tabela 2 

Analiza SWOT 

Mocne punkty 

 korzystne położenie geograficzne 

szlaku; 

 w centrum Polski; 

 wsparcie działań przez Urząd 

Marszałkowski oraz Regionalną 

Organizację Turystyczną; 

 znaczny potencjał turystyczny 

związany z zasobami 

przyrodniczymi oraz walorami 

kulturowymi; 

 powiązanie szlaku z ośrodkami 

jeździeckimi; 

 stadninami i agroturystycznymi 

gospodarstwami; 

 kompleksowa promocja oraz 

nowoczesny system informacji 

i nawigacji; 

 dobre warunki do uprawiania 

różnorodnych form turystyki; 

 cykliczne imprezy i wydarzenia 

realizowane na szlaku rangi 

krajowej i międzynarodowej (m.in. 

Hubertusy i Dożynki Spalskie, 

Festiwal Kolory Polski, Święto 

Kwiatów, Owoców i Warzyw 

w Skierniewicach, Festiwal Bluesa 

w Rawie Mazowieckiej, Turniej 

Rycerski w Uniejowie). 

Słabe punkty 

 brak autostrad; 

 zły stan dróg krajowych; 

 brak połączeń kolejowych; 

 brak parkingów; 

 uboga oferta gastronomiczna na 

szlaku; 

 niski standard bazy noclegowej. 

 Szanse 

 polityka Unii Europejskiej 

wspierająca rozwój obszarów 

wiejskich regionu; 

 realizacja autostrad i dróg szybkiego 

ruchu; 

 wzrost zainteresowania turystyką 

aktywną; 

 rozwijająca się sieć gospodarstw 

agroturystycznych; 

 sprzedaż produktu w pakiecie 

turystycznym. 

 

 Zagrożenia 

 brak dostępności do funduszy 

europejskich dla rozwoju 

infrastruktury towarzyszącej; 

 brak w przyszłości możliwości 

finansowania stadnin po 

wyczerpaniu funduszy unijnych; 

 brak możliwości skutecznego 

i ekonomicznego utrzymania 

urządzeń terenowych na obszarze; 

 całego województwa z uwagi na 

zagrożenie wandalizmem. 

Źródło: opracowanie własne 
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ŁÓDŹ HORSE TRAIL AS A BRANDED TOURIST PRODUCT OF 

ŁÓDŹ VOIVODSHIP 

Summary 

Łódź region has a great potential to be developed into a horse tourism. There are a 

lot of cultural and historical sites and also unique attractions in the centre of Poland. 

Horse riding is a new idea within tourist development in Łódź Voivodship. Łódź Horse 

Trail is the unique tourism product. It is the longest (above 1800 km), the safest and 

best marked horse track in Poland. The trail leads through wooded areas with open 

pastureland, river valleys and protected areas. It includes 7 landscape parks and about 

30 reserves. Horse riding is a big impulse for rural tourist development and agrotourism 

in this region. 

Translated by Maria Piech 





 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR  701 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 86 2012 

MACIEJ JACKOWSKI 

PAWEŁ JARUZALSKI 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

BOGACTWO SZLAKÓW ROWEROWYCH 

KOMPLETNYM PRODUKTEM TURYSTYCZNYM 

Wprowadzenie 

Wyrazem nowoczesności w wielu krajach świata jest powrót do natury 

i zdrowego wypoczynku w plenerze. Te tendencje mogą, w przypadku terenów 

leżących w granicach powiatu rzeszowskiego, realizować się właśnie poprzez 

turystykę kwalifikowaną, w tym wędrówki piesze i rowerowe. Turystyka rowe-

rowa jest szeroko rozumianą propozycją aktywności ruchowej dla wszystkich. 

Wycieczki rowerowe mogą być dużą atrakcją zarówno dla dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych, a nawet w podeszłym wieku. Nie bez znaczenia w promocji 

tego rodzaju aktywności jest i to, że rower nie emituje do atmosfery żadnych 

środków trujących – jest ekologicznie czysty. Rowerem można dojechać do 

zakątków, do których nie dojedzie się innym środkiem transportu i nie wymaga 

dużych nakładów finansowych. Zyskuje się zdrowie, relaks i w aktywny sposób 

– samemu bądź z bliskimi – spędza się ciekawie wolny czas.  

Turystykę rowerową można uprawiać na każdym terenie, ale aby była ona 

dostępna dla szerszego grona osób, ścieżki rowerowe powinny przebiegać duk-

tami leśnymi, obrzeżami lasów i parków, drogami widokowymi o małym natę-

żeniu ruchu, jak i drogami łączącymi obiekty historyczne i tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe. By sprostać oczekiwaniom turystów, a zarazem zbliżyć się do 

standardów obowiązujących w świecie, trzeba właściwej promocji i zaplecza 
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materialnego. Przede wszystkim należy zapewnić oznaczenie i zagospodarowa-

nie miejsc parkingowych dla rowerów; oznaczenie i zagospodarowanie miejsc 

do biwaku, poprzez ustawienie ławeczek, stolików, koszy na śmieci czy na tra-

sie szlaków rowerowych; wyznaczenie bezpiecznego miejsca biwakowego; 

wykonanie stojaków rowerowych dla rowerów na parkingach samochodowych; 

właściwe oznakowanie dróg i ścieżek rowerowych; wyznaczenie punktów małej 

gastronomii oraz sanitariatów i pojemników na odpadki na trasie szlaku; zorga-

nizowanie wypożyczalni rowerów w kilku większych, nieodległych od siebie 

miejscowościach, na takiej zasadzie, aby była możliwość zwrotu roweru w każ-

dej z nich, niezależnie od miejsca wypożyczenia sprzętu; przystosować do se-

zonowej bazy noclegowej pomieszczenia szkół znajdujących się na szlakach 

rowerowych, pieszych lub samochodowych. 

Jedną z ciekawszych inicjatyw rowerowych jest Rzeszowska Masa Kry-

tyczna. Jest to comiesięczny spontaniczny przejazd rowerowy ulicami Rzeszo-

wa. Celem Rzeszowskiej Masy Krytycznej jest zwrócenie uwagi kierowców na 

obecność rowerzystów na drogach, przypomnienie władzom o konieczności 

budowy infrastruktury rowerowej (ścieżki i przejazdy rowerowe, stojaki i inne 

udogodnienia dla rowerzystów) oraz promocja roweru jako przyjaznego środo-

wisku, zdrowego i szybkiego środka transportu miejskiego. Masa krytyczna 

łączy środowisko rowerzystów lubiących dwa kółka w każdej formie, a także 

ma na celu wypromowanie Rzeszowa jako rowerowego miasta
1
. Inicjatorem 

Rzeszowskiej Masy Krytycznej jest Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl. Orga-

nizuje ono również w każdą niedzielę wycieczki poza Rzeszowem, wspiera 

rozwój ruchu rowerowego w Rzeszowie, organizuje imprezy promujące rower 

jako świetny sposób spędzania wolnego czasu. 

W roku 2009 powstała Amatorska Grupa Rowerowa MTB.Rzeszow.pl. Jej 

ideą jest propagowanie górskiej turystyki rowerowej na terenie Rzeszowa oraz 

okolic wśród osób w różnym wieku. Co niedzielę można wziąć udział 

w wycieczkach rowerowych, a także w regionalnym cyklu górskich maratonów 

rowerowych Cyklokapraty. 

W Rzeszowie w 2011 roku, podobnie jak w Krakowie od 2008 roku, moż-

na korzystać z rzeszowskiego roweru miejskiego. Jest to system zarządzania 

wypożyczalnią rowerów. Osoba chcąca wypożyczyć taki rower ma do wyboru 

jedną z 20 dostępnych na terenie Rzeszowa wypożyczalni. Wypożyczalnie te 

                                                      
1 www.rowery.rzeszow.pl/content/view/80/51/, 18.08.2011. 
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znajdują się m.in. w okolicach uczelni wyższych, parków, centrów handlowych. 

Przy użyciu specjalnej karty rower pożycza się w dowolnym miejscu i oddaje 

na innej stacji bazowej. 

W rejonie Rzeszowa i okolicznych miejscowości istnieje bardzo mało wy-

znaczonych tras rowerowych
2
. Większość rowerzystów zmuszona jest na wła-

sną rękę planować trasy swoich wycieczek. W samym Rzeszowie ciągle rozbu-

dowywana jest sieć miejskich ścieżek rowerowych, lecz włodarze nie stawiają 

na aktywny odpoczynek mieszkańców i nie prowadzi się znakowania cieka-

wych tras. Wokół miasta istnieje wiele nieoznakowanych, lecz znanych wśród 

rzeszowian tras. Przykładem takiej trasy może być droga do Przylaska. Szuka-

jąc istniejących szlaków w Internecie, można natknąć się na wiele propozycji na 

stronach, na których wypowiadają się miłośnicy rowerów. Możliwe jest też 

korzystanie ze szlaków pieszych PTTK – jest to interesujące rozwiązanie, gdyż 

szlaki te prowadzą przez ciekawe tereny i są łatwe do przejechania rowerem, 

lecz stan oznakowania w niektórych miejscach jest niezadowalający. Rozwój 

ścieżek i tras rowerowych następuje jednak bardzo powoli. Przykładem dyna-

micznych przemian
3
 w tym zakresie może być gmina Boguchwała, gdzie miasto 

postawiło na promowanie regionu poprzez turystykę rowerową i wyznaczono 

kilka oznakowanych tras. Tworzenie takich szlaków jest bardzo potrzebne, gdyż 

pozwala łatwiej odkryć najpiękniejsze i wartościowe zakątki regionów, które 

turysta chciałby zwiedzić.  

Celem badań była analiza istnienia potrzeb wytyczania wielorakich szla-

ków turystyki rowerowej w okolicach dużych miast na przykładzie Rzeszowa 

i Krakowa – jako warunek sine qua non kompletnego produktu turystycznego. 

1. Materiał i metodyka 

Badania ankietowe przeprowadzono w lipcu w latach 2010 i 2011 oraz we 

wrześniu 2011 roku wśród użytkowników forum znajdującego się na interneto-

wym portalu rowerowym, a także bezpośrednio wśród respondentów- 

                                                      
2 S. Kłos, Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice, P.U.W. Roksana, Kro-

sno 1998, s. 13–34. 

3 A. Wiktor, S. Wnęk, Gmina Boguchwała nie tylko przewodnik, P.U.W. Roksana, Krosno 

2002, s. 23. 
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-rowerzystów indagowanych w Rzeszowie i w Krakowie. Badano preferencje 

turystów dotyczące uprawiania turystyki rowerowej i celowości wyznaczenia 

nowego szlaku rowerowego w powiecie rzeszowskim i/lub w powiecie krakow-

skim. W badaniu wzięły udział 424 osoby różnej płci, w różnym wieku, miesz-

kające w mieście lub na wsi, posiadające różny stopień wykształcenia i wyko-

nujący zawód umysłowy, fizyczny lub jeszcze uczące się. Oprócz pięciu pytań 

„metryczki” ankieta zawierała 20 pytań zamkniętych. Wyniki uzyskanych od-

powiedzi na niektóre z nich, dotyczące bezpośrednio potrzeby takiego szlaku, 

przedstawiono, uwzględniając odsetek odpowiedzi. Ze względu na dużą ich 

objętość nie zamieszczono zestawień tabelarycznych całości wyników. 

2. Wyniki i ich omówienie 

Zdecydowana większość ankietowanych nie korzystała z wyznaczonych 

szlaków rowerowych – odpowiedziało tak 89,7% badanych kobiet i 94,0% 

mężczyzn. Jedynie 6% mężczyzn i 10,3% kobiet zadeklarowało korzystanie 

z nich.  

Największa liczba kobiet (38,5%) i mężczyzn (34,3%) preferowała nocleg 

w hotelu. Równie dużo kobiet (30,8%) i tylko 14,9% mężczyzn wybierało agro-

turystykę jako dobrą formę noclegu. Pensjonat wybrało 16,4% mężczyzn 

i 10,3% kobiet. Schronisko wybrała nieliczna grupa osób (2,6% kobiet i 6,0% 

mężczyzn). Większa liczba mężczyzn (19,4%) niż kobiet (10,3%) preferowała 

nocleg w namiocie lub na kempingu. Domek wynajęłoby 8,9% mężczyzn 

i 5,1% kobiet.  

Ponad połowa mężczyzn (50,7%) była skłonna zapłacić za nocleg do 50 zł 

za dobę, a spośród kobiet uczyniłoby to 43,6%. Wiele kobiet (41,0%) i męż-

czyzn (35,8%) byłoby gotowych zapłacić za nocleg wyższą kwotę – od 51 do 

100 zł za dobę. Jeszcze większą kwotę, bo od 101 do 200 zł, zapłaciłoby 10,3% 

ankietowanych kobiet i 8,9% badanych mężczyzn. Powyżej 200 zł za dobę noc-

legu zapłaciłoby 5,1% kobiet i 4,5% mężczyzn. 

Podczas podróży najwięcej kobiet (42,2%) sama przygotowuje posiłki, 

a wśród mężczyzn odpowiedziało tak 43,1%. Tylko 26,6% kobiet i 21,1% męż-

czyzn zjadało posiłki w restauracji. Bar jako miejsce spożywania posiłków pre-

ferowało 22% mężczyzn oraz 18,7% kobiet. Inne możliwości wskazywało 5,1% 

kobiet i 4,5% mężczyzn. 
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Głównym powodem sięgania po rower dla 22% kobiet i 28,6% mężczyzn 

było pokonywanie wysiłku fizycznego. Podobny odsetek (20,3% kobiet i 22,7% 

mężczyzn) jeździ na rowerze, by zwiedzać ciekawe miejsca. Zmiana krajobrazu 

z miejskiego na wiejski to dla 19,5% kobiet i 16,4% mężczyzn powód sięgania 

po rower. Dla 11% kobiet i dla 6,9% mężczyzn powodem spędzania czasu na 

rowerze było przebywanie na czystym powietrzu. Dojazdy do pra-

cy/szkoły/sklepów to przyczyna korzystania z roweru dla 16,9% kobiet i 4,2% 

mężczyzn. Inne powody wskazało 10,2% ankietowanych kobiet i 10,6% męż-

czyzn. 

Największa liczba kobiet (32,4%) podróżowała z grupą znajomych; w ta-

kim gronie podróżowało też 27,2% mężczyzn. Z parterem/partnerką lubi podró-

żować 22,5% kobiet oraz 16,7% mężczyzn. Z rodziną bardziej wolały podró-

żować kobiety (23,9%) niż mężczyźni (9,6%), za to samemu podróż rowerem 

wybierało 27,2% mężczyzn i tylko 11,3% kobiet. W wycieczkach zorganizowa-

nych udział wzięłoby 16,7% mężczyzn i 8,4% kobiet, zaś 2,6% mężczyzn 

i 1,4% kobiet wskazało na inne opcje. 

Planując wycieczkę rowerową, największa liczba kobiet (42,7%) i męż-

czyzn (25,6%) zwraca szczególną uwagę na osobliwości przyrodnicze. Dla 

27,1% mężczyzn istotne przy planowaniu wycieczki rowerowej było zróżnico-

wanie terenu, jeśli zaś chodzi o kobiety, to było to ważne jedynie dla 12% 

z nich. Duża grupa respondentów (21,3% kobiet i 13,9% mężczyzn) zwracało 

uwagę na małe natężenie ruchu na drodze. Więcej mężczyzn (20,9%) niż kobiet 

(12%) w trakcie podróżowania rowerem zwracało uwagę na zabytki kulturowe. 

Dla 5,3% kobiet i 3,9% mężczyzn ważne były atrakcje dla dzieci. Na obiekty 

noclegowe i gastronomiczne na trasie zwracało uwagę 3,1% mężczyzn i 1,3% 

kobiet. Inne czynniki wskazywało 5,3% kobiet i 5,4% mężczyzn. 

Wśród ankietowanych największa liczba kobiet (48,7%) i mężczyzn 

(68,7%) posiadała rower górski. Kolejna większa grupa kobiet (35,9%) i męż-

czyzn (19,4%) posiadała rower trekkingowy. Natomiast więcej kobiet (12,8%) 

niż mężczyzn (1,5%) dysponowało rowerem miejskim, zaś więcej mężczyzn 

(10,4%) niż kobiet (2,6%) – rowerem szosowym. 

O wiele więcej (33,3%) kobiet niż (11,9%) mężczyzn preferowało podró-

żowanie po terenie płaskim. Podobne grupy kobiet (35,7%) i mężczyzn (29,8%) 

wybierały jazdę rowerem po terenie pagórkowatym. Mężczyźni (11,9%) bar-

dziej niż kobiety (2,4%) cenili jazdę po terenie górskim. Dla 46,3% mężczyzn 

i 28,6% kobiet wybór ukształtowania trasy był obojętny. 
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Tylko 2,6% kobiet deklarowało, że jest w stanie pokonać dziennie na ro-

werze w terenie płaskim odcinek zaledwie do 10 km i taka sama grupa wybiera-

ła dystans od 10 do 20 km. Od 20 do 50 km w terenie płaskim było skłonne 

pokonywać 12,8% kobiet i 8,9% mężczyzn. Od 50 do100 km w takim terenie 

deklarowało pokonywanie na rowerze w ciągu dnia 33,3% kobiet i 31,3% męż-

czyzn. Więcej niż 100 km było w stanie pokonać 59,7% mężczyzn oraz 48,7% 

kobiet. 

W terenie pagórkowatym (do 500 m n.p.m.) opcję poniżej 10 km dziennie 

jazdy na rowerze wybrało 5,1% kobiet i 1,5% mężczyzn, odcinek o długości 

10–20 km w takim terenie wskazało 5,1% kobiet i 3% mężczyzn, zaś odległości 

mierzącą 20–50 km zaznaczyło 23,1% kobiet i 17,9% mężczyzn. Najwięcej 

osób mogłoby pokonać w terenie pagórkowatym trasę o długości 50–100 km 

– odpowiednio 46,1% kobiet i 40,3% mężczyzn. Więcej mężczyzn (37,3%) niż 

kobiet (20,5%) może pokonać trasę o długości powyżej 100 km dziennie. 

Ankietowani w zdecydowanej większości preferowali do jazdy rowerem 

nawierzchnię zróżnicowaną – 46,1% kobiet i 43,3% mężczyzn. Kolejno drogę 

gruntową wybierało 28,2% kobiet i 31,3% mężczyzn. Po asfalcie lubiło jeździć 

rowerem 25,6% kobiet i 16,4% mężczyzn. Teren kamienisty doceniało 7,5% 

ankietowanych mężczyzn, a 1,5% wskazało teren piaszczysty. 

Na pytanie, co powinno znaleźć się w opisie szlaku rowerowego, 33,3% 

kobiet i 29,3% mężczyzn odpowiedziało, że powinna być to lokalizacja zabyt-

ków i atrakcji turystycznych. Lokalizacja zaplecza gastronomicznego to ważna 

informacja dla 29,7% kobiet i 27,6% mężczyzn. Lokalizacja zaplecza noclego-

wego była istotną informacją dla 19,9% mężczyzn i 11,7% kobiet. Informacja 

o odległościach do środków komunikacji zbiorowej (autobusy, pociągi itp.) była 

istotna dla 8,1% kobiet i 7,2% mężczyzn. Miejsca postoju dla rowerów w opisie 

szlaku rowerowego były ważne dla 6,3% kobiet i 5% mężczyzn. 

Spośród wszystkich respondentów olbrzymia większość, bo 88,3% kobiet 

i 92,5% mężczyzn, uważała, że istniejące (Kraków – miasto, Kraków – powiat, 

Rzeszów – miasto, Rzeszów – powiat) szlaki rowerowe – tak miejskie, jak 

i podmiejskie turystyczne – wyznaczono w niewystarczającej liczbie, oznaczo-

no w sposób niedbały (70,3% kobiet, 72,4% mężczyzn), opisano źle lub w ogó-

le (40,3% kobiet, 43,3% mężczyzn); zaznaczano, że wymagają one wielu na-

praw (33,3% kobiet, 35,7% mężczyzn). 

Znaczna grupa badanych wskazywała na fakt, że liczba wyznaczonych 

szlaków jest niewystarczająca, argumentując to powszechnym zaniedbaniem 
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mapy drukowanej na rzecz GPS, który jednakowoż trudno stosować w jeździe 

rowerem po bezdrożach i ścieżynach (takowych nie ma w większości na ma-

pach elektronicznych), trudnością w posługiwaniu się mapą w niepogodę, nie-

wygodą z tego tytułu, a podnosiła także oczekiwania wobec władz lokalnych 

odnośnie wyznaczenia tras rowerowych, co przyczyniłoby się do propagowania 

danego terenu, wzbogacenia jego atrakcji i produktu turystycznego, a także 

miałoby swój pozytywny akcent w kontekście konfliktów z rolnikami i leśni-

kami uważającymi, że rowerzyści niszczą ich tereny. W tej grupie zagadnień 

45,8% badanych kobiet i 59,3% mężczyzn wskazywało liczbę istniejących te-

matycznych szlaków rowerowych za niewystarczającą. Podobny odsetek kobiet 

(17,3%) i mężczyzn (18,2%) dodawał, że istnieje potrzeba innowacji w ozna-

czaniu i wyznaczaniu szlaków rowerowych. Blisko trzy czwarte indagowanych 

chciałoby widzieć na szlakach bogatszy zestaw informacji interesujących tury-

stę-cyklistę (73,3% kobiet, 71,7% mężczyzn). 

Jeśli chodzi o celowość wytyczania nowych tras rowerowych, jedynie 

4,3% mężczyzn i 5,7% kobiet była temu przeciwna. Wśród badanych 11,1% 

kobiet i 4,3% mężczyzn nie miało zdania na ten temat, a przeważająca część 

respondentów uważała za celowe systematyczne wzbogacanie oferty turystyki 

rowerowej, uważając, że kompletnym produktem turystycznym w tym zakresie 

będzie sieć zróżnicowanych pod względem różnych kryteriów szlaków rowe-

rowych. Taką opinię wyrażało 83,2% badanych kobiet i aż 91,4% indagowa-

nych mężczyzn. 

Analizując najbardziej istotne dla celu badań odpowiedzi z uwzględnie-

niem głównego zajęcia respondentów, ustalono, że najczęściej podawaną przy-

czyną sięgania po rower, jako aktywną formą spędzania czasu, wśród uczniów 

były dojazdy do pracy/szkoły/sklepów (27,3%), kolejno zwiedzanie ciekawych 

miejsc (22,7%) i wysiłek fizyczny (22%). Dla studentów był to odpowiednio 

wysiłek fizyczny (28,2%), dojazdy do pracy/szkoły/sklepów (18,3%), zwiedza-

nie ciekawych miejsc (16,9%) czy zmiana krajobrazu z miejskiego na wiejski 

(15,5%). Emeryci i renciści jako główną przyczynę sięgania po rower wymie-

niali: zmianę krajobrazu z miejskiego na wiejski (30,8%), wysiłek fizyczny 

(23,1%), zwiedzanie ciekawych miejsc (15,4%) i inne, jak rehabilitacja, popra-

wa wyglądu i zdrowia. Pracownicy fizyczni jako główną przyczynę jazdy na 

rowerze podawali: zwiedzanie ciekawych miejsc (32,1%), wysiłek fizyczny 

(25%), dojazdy do pracy/szkoły/sklepów (17,6%). Dla pracowników umysło-

wych istotne było zwiedzanie ciekawych miejsc (19,8%), zmiana krajobrazu 
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z miejskiego na wiejski (18,7%) czy dojazdy do pracy/szkoły/sklepów (15,6%). 

Prowadzący działalność gospodarczą wybierali rower dla wysiłku fizycznego 

(30,8%) oraz ze względu na czyste powietrze (23,1%) i zmianę krajobrazu 

z miejskiego na wiejski (23,1%). Bezrobotni natomiast sięgali po rower, by 

zwiedzać ciekawe miejsca (26,1%) i dla zaspokojenia potrzeby wysiłku fizycz-

nego (26,1%). 

Planując wycieczkę rowerową, uczniowie (31,2%) zwracali szczególną 

uwagę na osobliwości przyrodnicze, studenci (31,1%) również na osobliwości 

przyrodnicze, podobnie emeryci i renciści (37,5%), choć także zwracali oni 

uwagę na atrakcje dla dzieci (37,5%). Pracownicy fizyczni (29,3%), umysłowi 

(26,7%), prowadzący działalność gospodarczą (44,4%) oraz bezrobotni (43,7%) 

przy wyborze jazdy rowerem, w głównej mierze, zwracali uwagę na osobliwo-

ści przyrodnicze.  

Według ankietowanych na trasie szlaku rowerowego powinna znaleźć się 

informacja przede wszystkim o lokalizacji zaplecza gastronomicznego, lokali-

zacji zabytków i atrakcji turystycznych. Wśród respondentów z poszczególnych 

grup kształtowało się to następująco: lokalizacja zaplecza gastronomicznego 

– 30,0% uczniów, 27,9% studentów, 28,6% emerytów i rencistów, 25,9% pra-

cowników fizycznych, 29,9% pracowników umysłowych, 28,0% prowadzących 

działalność gospodarczą, 29,2% bezrobotnych. Odsetek odpowiedzi dla lokali-

zacji zabytków i atrakcji turystycznych – 35,0% uczniów, 26,5% studentów, 

28,6% emerytów i rencistów, 35,2% pracowników fizycznych, 28,7% pracow-

ników umysłowych, 36,0% prowadzących działalność gospodarczą, 33,3% 

bezrobotnych. Kolejno ważna była informacja w opisie szlaku rowerowego dla 

lokalizacji zaplecza noclegowego, miejsca postoju dla rowerów. 

Wśród badanych jedynie emeryci i renciści w znikomym stopniu (17,3%) 

widzieli potrzebę innowacji w wyznaczaniu nowych szlaków. W pozostałych 

grupach respondentów, odsetek odpowiadających, że istnieje zbyt uboga liczba 

tras rowerowych i, że widzą oni potrzebę wyznaczania nowych wahał się od 

78,7% do 93,3%. Najliczniejszą grupą opowiadających się za powstaniem sieci 

szlaków rowerowych wokół miast i poprzez miasta (Rzeszów i Kraków) byli 

studenci – 93,3%, ale także i bezrobotni – 88,5%. Proponowano opisy tras, jak 

w Baedeckerach Zinkowa
4
 czy Kłosa

5
. Na potrzebę wzbogacania oferty tury-

stycznej regionu w szlaki rowerowe zwracali uwagę także i inni autorzy
6
. 

                                                      
4 W. Zinkow, Okolice Krakowa, Wyd. Sport i Turystyka, Kraków, 2003, s. 19–23. 
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Podobnie rozkładały się odsetki udzielonych odpowiedzi, jeśli wziąć pod 

uwagę wykształcenie respondentów, a także, gdy kryterium był wiek badanych. 

Wyraźnie rysowała się zależność pomiędzy wiekiem, wykształceniem i wyko-

nywanym zajęciem. 

Stwierdzono, że mieszkańcy wsi najczęściej sięgali po rower dla wysiłku 

fizycznego (26,5%) oraz dojazdów do pracy/szkoły/sklepów (22,1%), a miesz-

kańcy miast od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców sięgali po rower w celu zwie-

dzania ciekawych miejsc (23,8%), wysiłku fizycznego (21,4%), zaś mieszkańcy 

miast od 51 tys. do 100 tys. mieszkańców najczęściej jeżdżą na rowerze dla 

wysiłku fizycznego (26,7%), zwiedzania ciekawych miejsc (23,3%) lub w celu 

zmiany krajobrazu z miejskiego na wiejski (17,8%). Zamieszkujący miasta od 

101 tys. do 200 tys. mieszkańców wybierali rower dla wysiłku fizycznego 

(29,2%), także dla zmiany krajobrazu z miejskiego na wiejski (26,2%), a mniej 

istotne było dla nich zwiedzanie ciekawych miejsc (15,4%) czy dojazdy do 

pracy/szkoły/sklepów (15,4%). Mieszkańcy miast powyżej 201 tys. mieszkań-

ców również sięgali po rower dla aktywności fizycznej (23,8%), zmiany krajo-

brazu z miejskiego na wiejski (26,2%) czy dla zwiedzanie ciekawych miejsc 

(21,4%).  

Planując wycieczkę rowerową, mieszkańcy wsi zwracali uwagę na osobli-

wości przyrodnicze (32,7%) i zróżnicowanie terenu (26,5%), mieszkańcy miast 

od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców na osobliwości przyrodnicze (30,0%), zróż-

nicowanie terenu (23,3%), najmniej na atrakcje dla dzieci (6,7%) oraz obiekty 

noclegowe i gastronomiczne na trasie (6,7%). Mieszkańcy miast od 51 tys. do 

100 tys. mieszkańców najczęściej planując wycieczkę rowerową, również zwra-

cali uwagę na osobliwości przyrodnicze (36,4%), zabytki kulturowe (23,6%), 

najmniej interesowały ich obiekty noclegowe i gastronomiczne na trasie (3,6%) 

oraz atrakcje dla dzieci (1,8%). Zamieszkujący miasta od 101 tys. do 200 tys. 

mieszkańców przywiązywali wagę do małego natężenia ruchu na drodze 

(29,2%) oraz do osobliwości przyrodniczych (27,1%), nikt nie zwracał uwagi 

na obiekty noclegowe i gastronomiczne na trasie. Mieszkańcy miast powyżej 

201 tys. mieszkańców planując wycieczki rowerowe, cenili sobie przede 

wszystkim zróżnicowanie terenu (28,6%) i osobliwości przyrodnicze (17,9%). 

                                                                                                                                  
5 S. Kłos, Rzeszów, Głogów Małopolski…, s. 36–37. 

6 W. Hennig, E. Kurowska, Powiat rzeszowski przewodnik, Podkarpacki Instytut Książki 

i Marketingu, Rzeszów 2009, s. 7. 
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Według respondentów w opisie szlaku rowerowego powinna znaleźć się 

głównie lokalizacja zabytków i atrakcji turystycznych – stwierdziło tak najwię-

cej badanych. Wśród poszczególnych grup kształtowało się to następująco: 

32,8% mieszkańców wsi, 35,7% mieszkańców miast od 10 tys. do 50 tys. 

mieszkańców, 30,0% mieszkańców miast od 51 tys. do 100 tys. mieszkańców, 

26,7% mieszkańców miast od 101 tys. do 200 tys. mieszkańców oraz 30,3% 

mieszkańców miast powyżej 201 tys. mieszkańców. Niewiele mniej ważna dla 

respondentów była lokalizacja zaplecza gastronomicznego i wśród poszczegól-

nych mieszkańców kształtowało się to następująco: 29,9% mieszkańców wsi, 

33,3% mieszkańców miast od 10 tys. do 50 tyś. mieszkańców, 27,8% miesz-

kańców miast od 51 tys. do 100 tys. mieszkańców, 25,0% mieszkańców miast 

od 101 tys. do 200 tys. mieszkańców oraz 27,3% mieszkańców miast powyżej 

201 tys. mieszkańców. 

Jedynie mieszkańcy większych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) 

w zdecydowanej większości (powyżej 75%) optowali za wzbogaceniem liczby 

i opisów tras rowerowych. Wśród respondentów pochodzących ze wsi oraz 

z mniejszych miast (do 50 tys. mieszkańców) odsetek ten kształtował się poni-

żej 30%. O podobnym niedostrzeganiu lub dostrzeganiu potrzeb rowerzystów 

przez niewielkie społeczności lokalne można wnioskować na przykładzie inwe-

stycji dla turystów w gminie Lubenia
7
. 

Uwagi końcowe 

Ustalono, że mimo istniejącej sieci szlaków i dróżek rowerowych wystę-

puje duże zapotrzebowanie na dalsze ich wyznaczanie. Zarówno analiza wypo-

wiedzi na specjalistycznych forach internetowych, jak i przeprowadzone bada-

nia ankietowe wykazały, że istniejące szlaki tylko w niewielkim stopniu wy-

czerpują możliwości aktywnego wypoczynku i kolarskich wędrówek po najcie-

kawszych miejscach w okolicy. Zdecydowana większość respondentów (śred-

nio około 78%) była zdania, że miejskie drogi rowerowe są niewystarczające 

i należałoby wyznaczyć takich dróg o wiele więcej. Także większość badanych 

(w zależności od ich wieku od około 57% do około 93%) widziałaby sens wy-

tyczenia nowych, dodatkowych podmiejskich szlaków rowerowych. Spośród 

ponad 420 ankietowanych jedynie 17 osób (4,05%) nie widziało żadnego sensu 

                                                      
7 R. Matejek, W gminie Lubenia, P.U.W. „Roksana” Sp. Z o.o., Krosno 2002. 
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w wytyczaniu podmiejskich szlaków tematycznych. Duża grupa respondentów 

była zdania, że należałoby przestrzegać kategoryzacji szlaków rowerowych pod 

kątem ich: 

– trudności (dla początkujących – dzieci i młodzieży – zaawansowanych); 

– przejezdności (drogi asfaltowe – bite – polne/rowery szosowe – miejskie 

– górskie i trekkingowe – dziecięce); 

– dostępności (teren podmokły – piaszczysty – skalisty – uprawowy/zima 

– lato); 

– funkcyjności (rodzinne – dla indywidualnych: mało – bardzo wymagają-

ce); 

– tematyki (wielotematyczne – monotematyczne/krajoznawcze – widoko-

we – folklor – zabytki architektury – trudne technicznie). 

Zgodnie stwierdzono, że poza nielicznymi informacjami w Internecie, bra-

kuje dobrych opisów i mapek szlaków rowerowych – tak w terenie, jak 

i w ogólnie dostępnych punktach informacyjnych czy punktach sprzedaży 

(księgarnie, Ruch-trafika, sklepy wielobranżowe). 

THE RICHNESS OF THE BICYCLE TRACKS AS A COMPLETE 

TOURIST PRODUCT 

Summary 

The aim of study was to ask the respondents-cyclists, user the Internet forum for 

cyclists and directly questioned at Rzeszow and at Cracow in 2010 and in 2011 of the 

preferences of tourists related to the cycling traveling and the purposefullness of planing 

a new track at the district of Rzeszow and/or Cracow. It has been established that de-

spite the fact that they are lot of bicykle tracks and routs a demand for further their plan-

ing is very big. The study have concluded, that existed bicykle tracks only to the few 

extent run out of possibilities of the active leisure and the cycling trips on the most 

interessing places oft he region. In the opinion of the most part of questioned (average 

ca. 78%) the towns bicycle traks are not sufficient and it should be planed more of that 

kind of routes. The most part of questioned (independ from the age – ca. 57% to 93%) 

also were seeing a sense to plane a new some, additional suburban cycling tracks. From 

a number more like 420 questioned only 17 persens (4,05%) have seen no point at plan-

ing that knew, suburban bicycle thematical tracks. A great group of questioned has have 

an opinion, that the categoryzation of bicycle tracks should be abide in terms of their: 

difficulty, passability, availability, functionality and thematic. 
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It has been unanimous concluded that – beside some informations at the Internet  

–it lacks a good descriptions and maps of bicycle tracks, both at he terrain and at the 

general available information or sale points (bookshops – Ruch – trafika – multispecial-

ist shops). 

Translated by Maciej Jackowski 
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Wprowadzenie 

Góry Sowie są jednym z najbogatszych w historię i niezwykle atrakcyj-

nych obszarów województwa dolnośląskiego. Na terenie tego regionu występu-

ją unikatowe na skalę kraju atrakcje turystyczne, jakimi są podziemne obiekty 

z czasu II wojny światowej, znane jako kompleks „Riese”. Zanim podziemne 

kompleksy stały się bezpieczną i dostępną dla turystów atrakcją minęło prawie 

50 lat, w trakcie których obiekty te pozostawały zapomniane i popadały w ru-

inę. W roku 1996 pierwszy z obiektów, znany dziś jako Sztolnie Walimskie, 

został otwarty dla turystów. Ogromne zainteresowanie obiektem przyczyniło się 

do uznania go za najciekawszą inicjatywę tworzenia nowoczesnej oferty tury-

stycznej w Polsce w roku 1996. W ciągu następnych lat obiekt, w wyniku pro-

wadzonych działań promocyjnych, na trwałe wpisał się na listę najważniejszych 

atrakcji tworzących ofertę turystyczną Dolnego Śląska.  

Celem pracy było dokonanie oceny działań promocyjnych prowadzonych 

przez zarząd Sztolni Walimskich w latach 2005–2008. Przeprowadzona analiza 

dotyczyła m.in. podejmowanych działań, wykorzystywanych instrumentów 

promocji oraz określenia skuteczności prowadzonej promocji. W opracowaniu 

przyjęto następującą tezę badawczą: badany obiekt dysponuje wybitnymi walo-
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rami turystycznymi, a podejmowane działania promocyjne nie oddziałują 

w dostatecznym zakresie na przyciągnięcie większej liczby turystów. Zebranie 

i opracowanie wyników przeprowadzonych badań miało na celu lepsze wyko-

rzystanie potencjału Sztolni Walimskich w przyszłości i wpłynięcie na zwięk-

szenie popytu turystycznego.  

Do realizacji celu posłużyło badanie przeprowadzone za pomocą opraco-

wanego specjalnie do celu badań kwestionariusza wywiadu oraz wywiadu 

z osobami związanymi z promocją Sztolni Walimskich. Badania przeprowa-

dzono na terenie obiektu w roku 2008. Próbę stanowiły 74 losowo dobrane oso-

by, które w tym czasie odwiedziły Sztolnie Walimskie. Respondentami były 

przeważnie osoby w wieku średnim, aktywne zawodowo, z wyższym wykształ-

ceniem, zamieszkałe w średnim lub dużym mieście. Przeważnie zwiedzający 

byli w regionie Gór Sowich po raz pierwszy, a zwiedzenie Sztolni Walimskich 

było dla nich równie ważnym bądź jednym z ważniejszych celów przyjazdu. 

Uczestnicy badania byli proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania oraz wy-

rażenie swoich opinii, które na bieżąco zapisywane były na wydrukowanych 

formularzach.  

Dane pozyskane w badaniu uzupełniono przeprowadzonymi trzema wy-

wiadami (z obecnym i z byłym dyrektorem Sztolni Walijskich oraz z podin-

spektorem ds. promocji gminy, kultury, sportu i turystyki). Każdy z wywiadów 

miał charakter wywiadu kwestionariuszowego.  

Różnorodność definicji dotyczących produktu turystycznego i uwzględ-

nianych w nich aspektów skłania do przyjęcia dla celów niniejszego opracowa-

nia definicji zaprezentowanej przez Gołembskiego
1
. Określa on, iż produkt tu-

rystyczny jest dostępnym na rynku pakietem materialnych i niematerialnych 

składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego.  

Promocja jest szczególnie istotnym elementem marketingu, gdyż od jej 

skuteczności w dużej mierze zależy sukces przedsiębiorstwa na rynku, a to 

oznacza popyt na jego produkty. Teoretycy w dziedzinie marketingu skupiają 

się na różnych aspektach i funkcjach promocji. Promocja jest takim sposobem 

komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, który ma się przyczynić do 

zwiększenia popytu na wyroby przedsiębiorstwa
2
. „Promocja (…) oznacza ze-

                                                      
1 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa-Poznań 2000, 

s. 67–68.  

2 J. Traczyk, Istota promocji, www.marketing.rynkologia.home.pl. 
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spół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na ry-

nek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby na-

bywców, pobudza i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność 

cenową”
3
. Rozwój branży turystycznej i zwiększające się jej znaczenie dopro-

wadziły do powstania definicji promocji w turystyce, przez którą należy rozu-

mieć zespół skoordynowanych, taktycznych i strategicznych działań i środków 

komunikacji stosowanych do kreowania wiedzy, zainteresowania i przychylnej 

opinii o przedsiębiorstwie i jego znanych lub nowych produktach w celu przy-

ciągania turystów i motywowania ich do zakupu
4
. W definicji tej trafnie ujęto 

istotę komunikacji między przedsiębiorstwem a jego klientem i podkreślono 

nadrzędny cel prowadzenia promocji w turystyce, jakim jest przyciągnięcie 

turystów i zachęcenie ich do dokonania zakupu, a więc oddziaływanie na popyt.  

Poprzez poszczególne narzędzia promocji przedsiębiorstwo komunikuje 

się z szeroką publicznością swoich pośredników oraz klientów. Pośrednicy 

przedsiębiorstwa przekazują komunikat dalszym pośrednikom oraz klientom, 

a klienci kolejnym potencjalnym klientom. Narzędzia wchodzące w skład pro-

mocji tworzą spójny system komunikacji marketingowej, który często występu-

je w teorii marketingu pod nazwą promotion mix
5
.  

1. Ocena skuteczności działań promocyjnych prowadzonych przez 

Sztolnie Walimskie 

W przeprowadzonym badaniu stwierdzono, iż 92% badanych dowiedziało 

się o Sztolniach Walimskich z innego źródła niż promocyjna działalność obiek-

tu. Powodem takiego stanu rzeczy jest ograniczony zasięg prowadzonych dzia-

łań promocyjnych.  

Najczęściej wskazywanym źródłem informacji jest informacja przekazy-

wana między znajomymi (32,4% wskazań). Można przypuszczać, że atrakcyj-

ność sztolni powoduje, że osoby, które je odwiedziły chętnie opowiadają o tym 

                                                      
3 J. Wiktor, Promocja jako system komunikacji, wyd. PWN, Warszawa 2001 s. 14. 

4 Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 21. 

5 P. Kotler, Marketing; analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, wyd. Felberg, Warszawa 

1999, s. 546. 
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znajomym. O sztolniach respondenci dowiadywali się także z literatury o tema-

tyce historycznej (25%), jak również z telewizji (11,8%) i przewodników tury-

stycznych (8,8%). Świadczy to o tym, że ciekawa historia sztolni jest dobrze 

opisana w literaturze historycznej, nawiązują do niej także telewizja i przewod-

niki turystyczne. Pozostałe źródła miały mniejsze znaczenie (przypadek, oferta 

biura podróży, informacja turystyczna, kompleks „Włodarz”, kompleks „Osów-

ka”). 

Dalszych informacji dostarcza analiza struktury działań promocyjnych, 

z jakimi odwiedzający mieli okazję się spotkać. Pięćdziesiąt pięć osób wśród 

badanych zadeklarowało, że zetknęło się z działaniami promocyjnymi.  

 

Rys. 1. Rodzaje działalności promocyjnej (N=55) 

Źródło: opracowanie własne. 

Najczęściej dostrzegalnym działaniem promocyjnym jest strona interneto-

wa, na którą wskazało aż 40 odwiedzających (co stanowi 73%). Tak wysoki 

wynik sugeruje, iż strona internetowa jest dobrze zapamiętywana przez tych, 

którzy ją odwiedzili. Na kolejnych miejscach ze znacznie niższym poziomem 

zauważalności plasują się: reklama w prasie, tablica reklamowa oraz reklama 

w książkach. Pozostałe działania promocyjne dostrzegane są w mniejszym 
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stopniu. Wśród badanej próby nie znalazł się żaden respondent, który widział 

wystawę zorganizowaną przez zarządzających sztolniami. 

Skuteczne działanie to takie, które w jakimś stopniu prowadzi do skutku 

zamierzonego jako cel. Miarą skuteczności jest stopień zbliżenia się do wyzna-

czonego celu
6
. Celem polityki promocyjnej prowadzonej w Sztolniach Walim-

skich jest zwiększenie liczby odwiedzających. Miara skuteczności, rozumiana 

jako zwiększenie liczby odwiedzających w wyniku podjętych działań promo-

cyjnych, została wyjaśniona za pomocą cząstkowych elementów mierzonych 

siłą wpływu analizowanych czynników (strona internetowa, reklama w prasie, 

tablice reklamowe, reklama w książkach, plakat reklamowy, ulotka, targi tury-

styczne, folder promocyjny). 

Strona internetowa www.sztolnie.pl była dla badanych odwiedzających 

obiekt najważniejszym źródłem informacji. Strona odznacza się istotnym 

wpływem na podjęcie decyzji o odwiedzeniu obiektu. 

Wysokiej skuteczności tego działania promocyjnego należy dopatrywać 

się w profesjonalnym wykonaniu strony i zamieszonych na niej kompletnych 

potrzebnych turystom informacji. Strona potrafi zaciekawić i przykuwa uwagę. 

Znakomicie spełnia funkcję perswazyjną, jak i informacyjną. O powyższych 

stwierdzeniach świadczy też liczba odwiedzin na stronie, która osiągnęła 

w 2008 roku 102 tys. i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 75%
7
. Nie-

wątpliwym atutem tej formy promocji jest 24 godzinna dostępność z dowolnego 

miejsca na świecie – co rzutuje na jej przewagę w kwestii zauważalności przez 

respondentów. Na bardzo dobre wyniki odnoszone przez stronę internetową 

wpływa fakt, iż jest ona konsekwentnie prowadzona i aktualizowana od 1996 

roku.  

Drugim najczęściej docierającym do odwiedzających środkiem promocji 

jest reklama w prasie (15 wskazań). Ten stosunkowo wysoki wynik może dzi-

wić biorąc pod uwagę, że to działanie promocyjne występuje systematycznie 

tylko w jednej gazecie „Tygodnik Wałbrzyski”, która jest gazetą lokalną. 

Spośród respondentów, którzy spotkali się z reklamą w prasie zdania, co 

do jej wpływu są bardzo podzielone. Dwie trzecie wszystkich respondentów 

stanowią ci, którzy uznali, iż wpływ reklamy w prasie na podjętą przez nich 

                                                      
6 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, Wyd. PWN, Warszawa 1969, s. 225.  

7 Statystyki Stat4U dla strony www.sztolnie.pl – udostępnione ze źródeł własnych Sztolni 

Walimskich.  
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decyzję zwiedzenia Sztolni był mały bądź żaden. Pozostała jedna trzecia wy-

powiedziała się pozytywnie odnośnie wpływu, jednakże odsetek tych, na któ-

rych reklama wywarła duży wpływ, był niewielki. 

Za taki stan rzeczy odpowiada zapewne niezbyt atrakcyjny wygląd rekla-

my w prasie, która nie jest w stanie przykuć wzroku oglądającego. Pozytywne 

postrzeganie reklamy związane jest z zamieszczonym na niej tekstem o charak-

terze perswazyjnym, który dobrze spełnia swoją rolę. 

Trzecim pod względem zauważalności działaniem promocyjnym są tablice 

reklamowe (13 wskazań). Jak wynika z opisu tablice reklamowe znacznie róż-

nią się między sobą, co wskazuje na niespójność i niekonsekwencję związaną ze 

zmianami nazw kompleksu. Celem badania było ustalenie w jakim miejscu 

odwiedzający spotkali się z daną tablicą reklamową, jednakże większość re-

spondentów nie pamiętała miejsca, bądź podawała jako miejsce Walim (wystę-

pują tu wszystkie typy tablic reklamowych). Brak rozróżnienia miejsca spotka-

nia się z działaniem promocyjnym uniemożliwił określenie z jakim dokładnie 

rodzajem tablicy reklamowej spotkał się respondent, w związku z czym zostały 

one zanalizowane wspólnie bez rozróżnienia na poszczególne typy. 

Należy zaznaczyć, że w momencie wykonywania badania praktycznie 

wszystkie tablice reklamowe były tablicami starego typu, a najnowszy typ tablic 

był w trakcie rozmieszczania. Ze zdobytych w badaniu danych wynika, iż tabli-

ce reklamowe cechują się bardzo niskim wpływem na podjęcie decyzji o zwie-

dzeniu sztolni (aż 85% uznało wpływ za mały bądź żaden). W przypadku tablic 

reklamowych, które wywarły średni wpływ (15% wskazań), z komentarzy uzy-

skanych od respondentów wiadomo, że były to tablice Muzeum Sztolni Walim-

skich rozmieszczone przy innych atrakcjach turystycznych regionu. Większa 

skuteczność tych tablic wiąże się z tym, że zawarto na nich wiele informacji, 

a zlokalizowane są tak, by turysta – po odwiedzeniu innej atrakcji turystycznej 

– mógł zwrócić na nie uwagę. Pozostałe tablice widziane są raczej przejazdem 

i pełnią jedynie funkcję informującą (o tym, jak dotrzeć do sztolni) dla osób 

zdecydowanych już zwiedzić sztolnie. 

Reklama w książkach została dostrzeżona przez 11 osób spośród respon-

dentów, którzy zetknęli się z promocją Sztolni Walimskich. Jest to stosunkowo 

dobry rezultat, zważywszy na fakt, że reklama została wykupiona dopiero 

w 2007 roku. Wyniki badania potwierdzają, że wśród zwiedzających istotny jest 

segment osób zainteresowanych tematyką historyczno-militarną. Reklama za-

mieszczona w książkach wywierała niewielki wpływ (dla trzech czwartych 
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badanych). Jedynie jedna czwarta zaznaczyła wpływ średni. Tak niewielki 

wpływ może wynikać z faktu, iż osoby czytające książki o tematyce historycz-

no-militarnej często mają już wiedzę i plany zwiedzenia Sztolni Walimskich. 

Wnioskować stąd należy, że ograniczanie się jedynie do grona odbiorców ksią-

żek o takiej tematyce nie jest wskazane. 

Plakat reklamowy wskazało osiem osób, które zetknęły się z promocją 

sztolni. Jest to stosunkowo niedużo przy uwzględnieniu, że plakat reklamowy 

jest formą promocji kontynuowaną od roku 2001, a mimo to odznaczał się sto-

sunkowo małym wpływem na przyszłych odwiedzających. Powodów takiego 

stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, plakat jest stosunkowo niewielki, co czyni 

go łatwym do przeoczenia, po drugie zaś – duża ilość treści jaką przekazuje 

plakat została tak rozmieszczona, że plakat jest po prostu nieczytelny. Po trze-

cie, starsze plakaty wymagają wymiany, gdyż wyblakły, co powoduje negatyw-

ne wrażenie. 

Z promocją poprzez ulotkę reklamową spotkało się siedmiu badanych. Na-

leży zwrócić uwagę na to, że rok 2008 był pierwszym, w którym ulotka promo-

cyjna została użyta, dlatego powyższy rezultat wydaje się zadowalający. 

Wpływ, jaki wywarła ulotka, jest raczej niewielki, ze wskazaniem na mały. Do 

tak niskiego wpływu ulotki promocyjnej przyczynia się fakt, że ulotka ta nie 

promuje jedynie Sztolni Walimskich, ale także inne atrakcje turystyczne. 

Wpływ na odbiorców mógłby być większy, np. dzięki zastosowaniu razem 

z ulotką rabatu promocyjnego, który dodatkowo zachęciłby do zwiedzenia 

Sztolni Walimskich. Problemem jest także ograniczony zasięg działania ulotki  

– została ona rozdana jedynie w miejscach noclegowych na terenie regionu Gór 

Sowich oraz w punktach informacji turystycznej na Dolnym Śląsku. 

Targi turystyczne zostały wskazane jedynie przez trzech respondentów. 

Jest to niski wynik, zważywszy na częste uczestnictwo Sztolni Walimskich 

w targach. Wpływ targów turystycznych na decyzję o odwiedzeniu obiektu jest 

jednak duży, dlatego uznać należy, że skuteczność tego środka promocji jest 

znacząca. Świadczy to o wysokim stopniu zaangażowania i dobrym przygoto-

waniu reprezentantów sztolni na targach. Ważnym atutem targów turystycznych 

jest także sposobność do nawiązania współpracy z biurami podróży, co owocuje 

w przyjazdach grup zorganizowanych i może przyczynić się do złagodzenia 
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efektu sezonowości. Średnio połowę odwiedzających sztolnie stanowią grupy 

zorganizowane
8
.  

Z folderem promocyjnym „Góry Sowie” zetknęło się jedynie dwóch re-

spondentów, którzy spotkali się z działaniami promocyjnymi Sztolni Walim-

skich. 

Folder – pomimo bardzo dobrej jakości i atrakcyjnego wyglądu – nie spo-

tkał się ze zbyt wysoką oceną wśród osób, które go widziały. Podobnie jak 

w przypadku ulotki, tak i w przypadku folderu „Góry Sowie” promowane 

w nim są nie tylko sztolnie, ale wiele innych atrakcji regionu. Bardzo ograni-

czony zasięg i niewielka liczba egzemplarzy folderu limitują jego działanie. 

Silniejsze zaakcentowanie promowanych sztolni zapewne wzmogłoby wpływ, 

jaki na podjęcie decyzji o zwiedzeniu wywiera folder.  

2. Ocena atrakcyjności Sztolni Walimskich w świetle przeprowadzonego 

badania 

Powyższa analiza wskazuje na wysoką rolę czynników pozapromocyjnych 

w kreowaniu zainteresowania Sztolniami Walimskimi. Dużą rolę w tym zakre-

sie odgrywają znajomi potencjalnych zwiedzających, literatura, telewizja oraz 

przewodniki turystyczne. Zatem dbałość o atrakcyjność obiektu i wysoką jakość 

świadczonych usług pozytywnie przyczynia się do postrzegania Sztolni Walim-

skich w oczach zwiedzających. To z kolei bezpośrednio wpływa na liczbę osób, 

którym sztolnie zostaną polecone jako miejsce godne zobaczenia. Ocena atrak-

cyjności sztolni w postrzeganiu zwiedzających miała za zadanie określenie, czy 

sztolnie uznawane są za obiekt atrakcyjny, jak postrzegane są w stosunku do 

podobnych obiektów oraz w jakich obszarach działalności należałoby wprowa-

dzić zmiany, aby lepiej spełnione były wymogi odwiedzających. 

Ocena ogólnej atrakcyjności Sztolni Walimskich wyniosła 3,89 (w pięcio-

punktowej skali, gdzie 1 oznaczało brak atrakcyjności, a 5 bardzo wysoką 

atrakcyjność). Do najważniejszych atutów obiektu należą: opowieści przewod-

nika, tajemniczość miejsca, duże hale oraz wartość historyczna miejsca. W tego 

typu obiektach wiele zależy od doboru personelu, który powinien umieć zacie-

kawić zwiedzających oraz przekazać im swoją wiedzę w sposób przystępny. 

                                                      
8 Źródło: wywiad przeprowadzony z dyrektorem Sztolni Walimskich Wiesławem Zalasem. 
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Tajemniczość Sztolni Walimskich jest magnesem, który od lat przyciąga wielu 

turystów – dlatego dobrym pomysłem jest uwydatnianie tej cechy w środkach 

promocyjnych. Sztolnie Walimskie słyną z największych hal w Górach Sowich, 

imponujące wrażenie, jakie wywierają, zostało w badaniu potwierdzone przez 

respondentów. Wartość historyczna miejsca jest cechą obiektu, którą doceniają 

szczególnie osoby zainteresowane ciekawą historią projektu „Riese”.  

Uwagi końcowe 

Sztolnie Walimskie są unikatową atrakcją turystyczną usytuowaną w Gó-

rach Sowich w województwie dolnośląskim. Region ten od lat postrzegany jest 

jako atrakcyjny turystycznie i cechuje się dobrymi perspektywami w dalszym 

rozwoju turystyki. Wpływają na to wysokie walory przyrodnicze, duża liczba 

atrakcji turystycznych, rozbudowana baza noclegowa oraz proturystyczna poli-

tyka władz gmin w regionie.  

Sztolnie Walimskie wchodzące w skład tajemniczego projektu „Riese” są 

jedną z najistotniejszych atrakcji turystycznych Gór Sowich i pełnią rolę „ma-

gnesu” przyciągającego turystów. Z istotną rolą, jaką pełnią Sztolnie Walimskie 

w regionie, oraz z dążeniami do dalszego rozwoju turystyki w Górach Sowich 

wiąże się konieczność prowadzenia adekwatnej promocji obiektu. Celem tej 

pracy była ocena prowadzonych w latach 2005–2008 działań promocyjnych. Na 

podstawie informacji zebranych w trakcie badań poczyniono poniższe spostrze-

żenia, które mogą posłużyć do lepszego wykorzystania potencjału sztolni 

w przyszłości i stworzenia większego popytu turystycznego. 

Promocja prowadzona przez zarząd obiektu cechowała się spontaniczno-

ścią i brakiem długofalowego planu. Takie podejście owocowało stosunkowo 

niskimi wydatkami na promocję oraz pozbawionym długofalowej wizji dobo-

rem narzędzi tworzących promotion – mix przedsiębiorstwa. Prowadzona pro-

mocja nie spełnia się zbyt dobrze w funkcji informacyjnej, za to lepiej pełni rolę 

perswazyjną. 

Spośród wszystkich działań promocyjnych prowadzona strona internetowa 

przynosi najlepsze rezultaty. Jest działaniem najbardziej zauważalnym oraz 

bardzo skutecznym we wpływie na decyzje o odwiedzeniu kompleksu. Jest to 

jedyne z prowadzonych działań promocyjnych o zasięgu ponadnarodowym. 

Reklamę umieszczaną w prasie cechuje umiarkowana zauważalność i niska 

skuteczność oddziaływania na decyzje przyszłych odwiedzających. Tablice 
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reklamowe są najlepszym przykładem niespójności działań prowadzonych na 

przestrzeni lat. Ich skuteczność w oddziaływaniu na odwiedzających jest nie-

wielka. Zasięg działania skoncentrowany jest w obrębie rejonu Gór Sowich. 

Reklama w książkach jako jedyna ukierunkowana jest na konkretny segment 

rynku odbiorców, choć skuteczność jej została przez nich oceniona jako umiar-

kowanie niska. Zasięgiem działanie obejmuje cały kraj. Plakat promocyjny 

cechuje jednocześnie niska zauważalność i niska skuteczność, co przyczynia się 

do konieczności daleko idących zmian u podstaw tego działania. Zasięg działa-

nia nie wykracza poza województwo. Ulotka reklamowa, mimo iż dotychczas 

niezbyt dostrzegana, cechuje się średnią skutecznością w oddziaływaniu na 

podejmowane przez turystów decyzje dotyczące zwiedzenia Sztolni Walim-

skich. Działanie to skoncentrowane jest na województwie dolnośląskim oraz 

w miejscach odbywania się targów turystycznych. Promocja poprzez targi tury-

styczne nacechowana jest niską zauważalnością wśród odwiedzających, ale 

jednocześnie wysoką skutecznością. Jest to działanie skoncentrowane na trzech 

cyklicznych imprezach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Folder promocyjny 

był mało zauważalny i odznaczał się średnią skutecznością. To działanie pro-

mocyjne skoncentrowane było na województwie dolnośląskim.  

Porównanie zasięgu działań promocyjnych z liczbą odwiedzających we-

dług województw wykazało istnienie istotnej zależności. Największa część 

zwiedzających pochodzi z województwa dolnośląskiego, gdzie działania pro-

mocyjne są najintensywniejsze. W dalszej kolejności odwiedzający pochodzą 

z województw z dużymi ośrodkami miejskimi z dobrym dostępem do Internetu, 

takich jak: mazowieckie, wielkopolskie, śląskie oraz łódzkie (na terenie pierw-

szych dwóch z tych województw odbywa się od lat promocja poprzez targi tu-

rystyczne). Odwiedzający z pozostałych województw polski zdarzają się znacz-

nie rzadziej. Brak promocji skierowanej poza granice kraju ma swoje odbicie 

w bardzo niskiej liczbie turystów zagranicznych. 

Profil turysty odwiedzającego Sztolnie Walimskie kształtuje się następują-

co: jest to osoba w wieku średnim, aktywna zawodowo, posiadająca wyższe 

wykształcenie, zamieszkała w mieście na terenie województwa dolnośląskiego, 

mazowieckiego lub wielkopolskiego. Odwiedzający są z reguły w Górach So-

wich po raz pierwszy, a zwiedzenie sztolni jest dla nich istotnym celem przy-

jazdu. Połowę odwiedzających stanowią turyści indywidualni, połowę zaś zor-

ganizowane grupy. 
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Sztonie Walimskie są postrzegane przez turystów jako miejsce atrakcyjne. 

Za najistotniejsze ich atuty uznawane są: jakość usług przewodnickich, histo-

ryczny charakter i tajemniczość miejsca oraz duże podziemne hale. Za najistot-

niejsze minusy odwiedzający uznają: zbyt krótki czas zwiedzania, zbyt dużą 

liczebność wpuszczanych grup oraz obsługę przewodnicką. Dostępność komu-

nikacyjna obiektu, podobnie jak oznakowanie dojazdu uznawane są za dobre. 

Z reguły również wysoko turyści oceniają stan obiektu, udostępnienie tury-

styczne, obsługę ruchu turystycznego oraz atrakcje towarzyszące. Infrastruktura 

towarzysząca postrzegana jest ogólnie dobrze, jednakże obniża ją negatywne 

postrzeganie parkingu, który w wyjątkowo ruchliwe dni jest zbyt mały.  

W kwestii postrzegania Sztolni Walimskich na tle najbliższej konkurencji 

sztolnie są oceniane jako mniej atrakcyjne od „Osówki” oraz tak atrakcyjne, jak 

„Włodarz”. 

Prowadzona polityka promocyjna charakteryzowała się brakiem długofa-

lowej strategii. Trzy zmiany nazwy, jakie nastąpiły w krótkim czasie funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa, nie pomogły w utrwaleniu w umysłach turystów 

jednej silnej marki. Prowadzona na przestrzeni lat promocja nie była traktowana 

jako inwestycja na przyszłość, a bardziej jako dodatek do prowadzonej działal-

ności podstawowej. Stosowane instrumenty promocyjne zamykały się w wą-

skim spektrum narzędzi o zasięgu rzadko wykraczającym poza województwo. 

Podjęte w roku 2008 działania nowego zarządu obiektu świadczą o bardziej 

profesjonalnym potraktowaniu zagadnienia promocji obiektu. Prowadzenie 

skutecznej promocji Sztolni Walimskich jest istotnym zagadnieniem zarówno 

z punku widzenia obiektu, jak i całego regionu i skutecznie może zwiększyć 

popyt turystyczny.  

Sugerowanym rozwiązaniem mogłoby być utworzenie szlaku zabytków. 

Jest to innowacyjne rozwiązanie w zakresie tworzenia sieciowego markowego 

produktu turystycznego, który mógłby być postrzegany w kraju i poza jego 

granicami po opracowaniu i wdrożeniu planu promocyjnego dla całego przed-

sięwzięcia. Podobne rozwiązania przyjęte dla „Szlaku zabytków techniki woje-

wództwa śląskiego” okazały się być bardzo skuteczne
9
.  

                                                      
9 J. Ruszkowski, W. Banasiak, „Szlak zabytków woj. śląskiego” jako przykład innowacyj-

ności i trafności wyboru tworzenia sieciowego produktu turystycznego regionu. „Oeconomia” 
2010, nr 9, s. 435–444.  
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Przyjęcie długofalowej strategii promocyjnej obiektu jest warunkiem nie-

zbędnym, towarzyszącym zwiększeniu popytu turystycznego. Konieczne jest 

wyeliminowanie nieskutecznych działań oraz koncentracja na stworzeniu do-

datkowych skutecznych instrumentów promocji, przy jednoczesnej intensyfika-

cji oddziaływania instrumentami o dużej sprawdzonej skuteczności. Zwiększe-

nie zasięgu prowadzonych działań na większą część Polski oraz poza jej granice 

zapewne przyczyni się do zwiększenia popularności obiektu. Sztolnie Walim-

skie mogą przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie, jednak zależy to 

w dużej mierze od prowadzonej w kolejnych latach promocji obiektu.  

PROMOTION OF THE TOURISM PRODUCT "SZTOLNIE 

WALIMSKIE" 

Summary 

The article is devoted to the assessment of promotion of the tourism product 

"Sztolnie Walimskie" which is a tourist attraction situated in the Owl Mountains (Góry 

Sowie). Sztolnie Walimskie are famous for the largest underground halls which are 

unique underground facilities dating back to the period of the World War II, known as 

complex "Riese". Thanks to promotional activities, this object is now permanently on 

the list of the main tourist attractions of Lower Silesia (Dolny Śląsk). Of all the promo-

tional activities, the website advertisement delivers the best results. It is the most impor-

tant source of information about the object and it has a significant influence on tourists‟ 

decisions to visit the object. Advertising in newspapers, billboards and in the book are 

considerably less visible. Other promotional activities are not noticeable and remain 

insignificant. Friends‟ recommendations, literature, television and guidebooks play an 

important role in creating interest among potential visitors. Sztolnie Walimskie have the 

potential to support the tourism development in the region, but it will depend on the 

advertising activities in the next years.  

Translated by Grażyna Tretowska 
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PRODUKT TURYSTYCZNY I JEGO OCENA NA 

PRZYKŁADZIE GDAŃSKA 

Wprowadzenie 

Produkt turystyczny nabiera coraz większego znaczenia jako instrument 

działań marketingowych w świetle rosnącej konkurencji na rynku turystycz-

nym. Sukces rynkowy mogą odnieść tylko te miejscowości lub regiony, które 

zaoferują atrakcyjny produkt turystyczny. W konsekwencji jego atrybutem staje 

się jakość wszystkich elementów tworzących produkt. Ocena produktu powinna 

być dokonywana pod kątem spełniania oczekiwań jego odbiorców. Wymaga to 

realizacji systematycznych badań, które pozwolą na ocenę produktu obszarów 

turystycznych i lepsze dostosowanie go do potrzeb odwiedzających i mieszkań-

ców. Artykuł ma na celu ukazanie znaczenia analizy produktu turystycznego dla 

zwiększenia atrakcyjności miejscowości turystycznej. Jako przykład wybrane 

zostało miasto Gdańsk, które jest często odwiedzane przez turystów, jednakże 

– zdaniem autorów – jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany.  

1. Celowość oceny produktu turystycznego 

Można stwierdzić, że zasadniczym ogniwem współczesnego marketingu, 

a także kompleksowego systemu zarządzania jakością jest klient i jego potrze-
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by, niezależnie, czy analizujemy tradycyjną formułę marketingu – mix, czy też 

nowe podejścia do działań marketingowych. To właśnie potrzeby i preferencje 

turystyczne poszczególnych konsumentów stanowią w rzeczywistości o ofercie 

usługowej na rynku oraz o jej jakości. Zatem tworząc produkt turystyczny
1
, 

trzeba doskonale znać te potrzeby, preferencje i zmiany, jakie się w ich obrębie 

dokonują
2
. 

Bardzo ważnym aspektem kształtowania produktu turystycznego jest 

skoncentrowanie się na usatysfakcjonowaniu klientów. Turyści mają bardzo 

zróżnicowane oczekiwania dotyczące produktu turystycznego, tak więc każdy 

z nich będzie się kierować innymi motywami przy wyborze oferty turystycznej. 

Nie wszystkie potrzeby ujawniają się u każdego turysty. Zależy to od kategorii 

turystów i rodzaju uprawianej turystyki. Można stwierdzić, że marketingowa 

koncepcja produktu turystycznego opiera na następujących przesłankach: tury-

ści są zainteresowani jakością produktu, turyści znają jakość i dostrzegają róż-

nice w produktach konkurujących przedsiębiorstw, organizacji, krajów
3
. 

Produkt turystyczny może występować w niezliczonej liczbie kombinacji 

elementów, zawsze jednak powinien odpowiadać potrzebom turystów, tzn. ich 

wyobrażeniu o produkcie turystycznym, którego konsumpcja przynosi satysfak-

cję. Według Ph. Kotlera, J. Bowena i J. Makens‟a turysta, który kupuje usługę 

może odjechać bez pieniędzy, ale nie bez wrażeń. Gościom pozostają wspo-

mnienia, którymi mogą podzielić się z innymi
4
. 

W związku z tym zadanie marketingu w turystyce polega na tym, aby do-

stosowywać produkt turystyczny w dłuższym okresie do oczekiwań turystów. 

                                                      
1 Jedną z kategorii produktu turystycznego jest obszar będący „(…) szczególnym, zdeter-

minowanym geograficznie produktem o charakterze powierzchniowym, złożonym z wybranych 

elementów potencjału turystycznego (lub istniejących produktów prostych) danego obszaru, 

połączonych nadrzędną ideą decydującą o jego oryginalności, odrębności i atrakcyjności rynko-

wej”, J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Za-
rządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 159. 

2 S. Bosiacki, Analiza zachowań i preferencji konsumenckich jako podstawa kształtowania 

jakości produktu turystycznego, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 96–98. 

3 M. Łuczak, Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu, praca 

doktorska, Sopot 2004, s. 26, za: S. A. Bąk, Marketing w gospodarce turystycznej, maszynopis, 
Warszawa 1997, s. 8. 

4 Ph. Kotler, J. Bowen, J. Makens, Marketing for hospitality and tourism, Prentice Hall 

1999, Upper Sadle River, s. 29. 
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Określenie zestawu zmiennych opisujących jakość produktu turystyczne-

go
5
 wymaga badań dotyczących: oczekiwań turystów wobec produktu, podej-

ścia do zagadnienia jakości samych usługodawców, a także wiedzy, jaką w tym 

zakresie reprezentują eksperci z dziedziny turystyki, marketingu, teorii jakości, 

psychologii itp.
6
 Wysiłki zmierzające do zagwarantowania wysokiej jakości 

miejsca recepcji turystycznej powinny dotyczyć: właściwej organizacji i zarzą-

dzania miejscowością, odpowiedniego marketingu miejsca recepcji oraz ochro-

ny i kształtowania środowiska naturalnego. „Bardzo ważną cechą jakości pro-

duktu turystycznego (…) jest to, iż w procesie jej gwarantowania uczestniczą 

różne podmioty: jednostki gospodarki turystycznej, inne firmy usługowe i orga-

nizacyjne, samorząd lokalny, a także obywatele (mieszkańcy). Zwraca to uwagę 

na potrzebę koordynacji i współpracy, czyli zarządzania wszystkimi aktywno-

ściami w miejscu recepcji turystów po to, aby osiągnąć pożądaną jakość ofero-

wanego produktu”
7
. Wśród cech oceny produktu turystycznego można wymie-

nić: stan sanitarny urządzeń i obiektów miejscowości, poziom bezpieczeństwa 

i porządek, dostępność komunikacyjną miejscowości, stan środowiska natural-

nego, różnorodność i atrakcyjność walorów turystycznych i oferty usługowej, 

zgodność propozycji zawartych w broszurach z rzeczywistą ofertą miejsca 

i stosunek ludności miejscowej do turystów
8
. Rozbudowaną listę wskaźników, 

które można zastosować na szczeblu europejskim, przedstawiła H. Zawistow-

ska. Wśród analizowanych czynników jakości autorka wymieniła: podstawowe 

usługi publiczne, dziedzictwo kulturowe, obiekty rozrywkowe i sportowe 

                                                      
5 Zgodnie z jedną z metod oceny jakości usług, wśród kryteriów oceny wymienia się: mate-

rialne świadectwo usługi, niezawodność usługodawcy, wrażliwość usługodawcy na potrzeby 

klientów, pewność i empatię. Model oceny jakości usług SERVQUAL został opisany w literatu-

rze (patrz szerzej: M. Kachniewska, op. cit., s. 135 – 137; V.A. Zeithaml, A. Parasurman, 

L.L. Berry, Delivering quality Service, The Free Press, Macmillan Inc. 1990, s. 175–180) i może 

znaleźć zastosowanie dla oceny usług turystycznych (patrz szerzej: D. Jaremen, Jakość usług 

hotelarskich i jej badanie, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, 

Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 795, Wrocław 1998, s. 113 – 121; M. Łuczak, Badanie 

i ocena jakości w usługach hotelarskich świadczonych klientom biznesowym, Prace Naukowe AE 
we Wrocławiu nr 878, Wrocław 2000, s. 111–116). 

6 A. Rapacz, Jakość sposobem konkurencji przedsiębiorstw i regionów turystycznych, 

w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, red. G. Gołembski, Poznań 1999, s. 23. 

7 A. Rapacz, Współpraca regionalna i transgraniczna czynnikiem kształtowania jakości 

produktu turystycznego, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 132. 

8 Tamże, s. 24. 
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w miejscu turystycznym, zarządzanie miejscem turystycznym, gościnność ludzi 

i wrażenia turystów, informację dla turystów i pomoc oraz dostępność miejsca 

turystycznego i środki transportu
9
. 

„Badając jakość oferty obszaru recepcji turystycznej (np. regionu tury-

stycznego), należy wziąć pod uwagę między innymi dostępność komunikacyj-

ną, motywy przyjazdu turystów, źródła informacji o miejscu destynacji tury-

stycznej, elementy zagospodarowania turystycznego i okołoturystycznego oraz 

poziom zainteresowania ze strony aktualnych i potencjalnych turystów, rodzaj 

wykorzystywanych obiektów noclegowych i gastronomicznych, relacje między 

jakością a ceną poszczególnych elementów składowych infrastruktury tury-

stycznej, jak i całego produktu turystycznego, mankamenty oferty turystycznej 

(punkty krytyczne obsługi ruchu turystycznego), silne i słabe strony oferty tury-

stycznej”
10

. 

Mimo nasilającej się na świecie unifikacji, która dotyczyć może także pro-

duktów turystycznych, wzrost poziomu kulturalnego społeczeństw powoduje 

różnicowanie się potrzeb i celów wyjazdów w turystyce. Dlatego też według 

A. Nowakowskiej to „tradycje i zwyczaje determinują kierunki wyjazdów, za-

chowania i oczekiwania turystów, skąd wynika konieczność różnicowania pro-

duktów i ich dostosowywania do zróżnicowanych potrzeb turystycznych miesz-

kańców różnych krajów”
11

. 

Współczesne działania w zakresie marketingu, także turystycznego, wy-

magają skupienia działań obszarów recepcji turystycznej na podnoszeniu jako-

ści produktu turystycznego i budowaniu w oparciu o ten element przewagi kon-

kurencyjnej. Niezbędne jest w tym celu poznanie potrzeb i preferencji i zacho-

wań potencjalnych i obecnych nabywców tego produktu
12

. Jednakże tworzenie 

                                                      
9 Patrz szerzej: H. Zawistowska, Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów tu-

rystycznych, w: Kierunki Rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Warszawa 2003, s. 80–82. 

10 Jakość usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 22. 

11 A. Nowakowska, Wpływ procesu globalizacji gospodarki światowej na ekonomiczne 

i społeczne aspekty turystyki, w: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, red. J. Biliń-

ski, D. Sawaryn, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 103. 

12 Jedynie zadowoleni czy też zachwyceni klienci dają pozytywną rekomendację usługom 

i ich jakości. Jednak, aby rekomendacje pozytywne przeważyły nad negatywnymi, odsetek zado-

wolonych klientów musi zbliżać się do 75% wszystkich korzystających z jego usług, patrz: 

R. Pieńkowski, K. Podlaszewska, Zastosowanie metod jakościowych w badaniach satysfakcji  
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produktów turystycznych satysfakcjonujących klientów wymaga systematycz-

nego gromadzenia i analizy niezbędnych informacji. Wyniki tychże badań mogą 

stanowić bazę strategii rozwoju turystyki (czy też produktu turystycznego) ob-

szarów turystycznych. Systematycznie prowadzone badania postrzeganej przez 

turystów jakości produktu pozwalają nie tylko na sprawdzenie, czy zastosowane 

zmiany powodują wzrost zadowolenia klientów z produktu, ale także na ewen-

tualne wychwycenie zmieniających się oczekiwań klientów, co do jakości pro-

duktu. 

2. Krótka charakterystyka miasta Gdańsk 

Gdańsk leży w północno-środkowej Polsce, jest szóstym pod względem 

liczby mieszkańców miastem w kraju zamieszkiwanym przez około 450 000 

mieszkańców
13

. Miasto Gdańsk jest centrum aglomeracji trójmiejskiej, która 

jest jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych kraju. Z najnowszych 

badań socjologicznych wynika, że Gdańsk należy do najzamożniejszych miast 

w Polsce. Wielkość PKB na jednego mieszkańca wynosi 7 tys. euro i wysoce 

przewyższa średnią w kraju
14

. Znaczenie Gdańska dla gospodarki kraju wynika 

nie tylko z jego wielkości czy też zasobności, lecz przede wszystkim z jego 

położenia. Gdańsk leżąc nad Morzem Bałtyckim, pełni funkcję jednego z głów-

nych portów morskich kraju. Ponadto ma duże znaczenie dla komunikacji mię-

dzynarodowej, gdyż łączy Skandynawię z centralną i południową Europą za 

pomocą sieci kolejowej, jak i drogowej. Gdańsk jest stolicą województwa po-

morskiego, będąc istotnym centrum naukowym i kulturalnym.  

Gdańsk dzięki swojemu nadmorskiemu usytuowaniu jest odwiedzany 

przez dziesiątki tysięcy turystów rocznie. Miasto posiada bogatą bazę zarówno 

noclegową, oferując ponad 15 tys. miejsc noclegowych
15

, jak i gastronomiczną, 

a także rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Jednakże główną atrakcją 

turystyczną miasta są jego zabytki. Miasto Gdańsk od czasów średniowiecza 

                                                                                                                                  
– teoria i praktyka, w: Marketing usług profesjonalnych, t.2, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 
Poznań 2000 s. 2. 

13 www.stat.gov.pl, 26.11.2011. 

14 www.gdansk.pl/nasze-miasto, 26.11.2011. 

15 www.gdansk.pl/turystyka,139.html, 27.11.2011. 
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było głównym ośrodkiem portowym i gospodarczym Polski. Z grodu nad Mo-

tławą eksportowano produkty rolne na tereny zachodniej Europy. Portowy cha-

rakter miasta wpływał na jego wysokie dochody i wielokulturowość. Zasobność 

finansowa przez dziesiątki lat służyła rozwojowi kultury, sztuki i architektury. 

Nie bez przyczyny Gdańsk został uznany za najbogatsze w zabytki miasto „Bał-

tyckiej Europy”. W Gdańsku między innymi znajduje się największy ceglany 

kościół na świecie, czyli Bazylika Mariacka, oraz średniowieczny dźwig porto-

wy – Żuraw. Ponad 1000-letnia historia miasta pozostawiła po sobie wiele cen-

nych zabytków oraz placówek kulturalnych.  

3. Gdańsk jako produkt turystyczny w ocenie badanych 

3.1.  Metodyka badań 

Jednym z elementów działań miasta w kierunku rozwoju ruchu turystycz-

nego jest prawidłowa ocena jego produktu turystycznego z perspektywy odbior-

ców. Badanie opinii mieszkańców oraz turystów wizytujących Gdańsk zreali-

zowane zostało za pomocą metody bezpośrednich wywiadów osobistych oraz 

ankiety internetowej
16

. 

Przedmiotem przeprowadzonych badań było dokonanie oceny Gdańska ja-

ko produktu turystycznego
17

.  

Ankietowani zostali podzieleni na stałych mieszkańców miasta oraz tury-

stów w celu ustalenia podstawowych problemów, z jakimi borykają się miesz-

kańcy oraz tych, które napotyka na swojej drodze przyjezdny. Graficzny podział 

respondentów zaprezentowano na rysunku 1. 

                                                      
16 Wyniki badania opinii osób odwiedzających Gdańsk, jak i stałych mieszkańców miasta 

są częścią szerszych badań zrealizowanych na potrzeby pracy magisterskiej U. Kęprowskiej pt. 

Ocena potencjału turystycznego miasta na przykładzie Gdańska, przedstawiającej ocenę potencja-

łu turystycznego Gdańska. Wywiady zrealizowano w terminie od 1 listopada do 10 grudnia 2010 

roku na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Próba badania liczyła 141 osób. Prowadząc niniejsze 

badanie, postawiono za cel uzyskanie wiedzy na temat poziomu atrakcyjności Gdańska, która 

umożliwi zaproponowanie zmian i udoskonalenie oferty turystycznej w najbliższej przyszłości. 

17 Kolejne problemy badawcze dotyczyły zdiagnozowania tego, z jakimi obiektami, miej-

scami, a także wydarzeniami historycznymi kojarzy się Gdańsk. Badanie miało również zdefi-

niować, jakie są podstawowe elementy potencjału turystycznego miasta pod względem jakości, 

a także – jakie typy działalności promocyjno-marketingowej najbardziej zachęcają turystów do 
jego odwiedzania. 
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Rys. 1. Podział respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Wybór ankietowanych według płci, wieku, wykształcenia oraz pozostałych 

podziałów był przypadkowy, jednak znając różnice pomiędzy grupami społecz-

nymi, a w szczególności różnice w obrazie rzeczywistości pomiędzy kobietami 

a mężczyznami, starano się zachować względną równowagę. Próba obejmowała 

grupy respondentów w wieku od 15 lat wzwyż, według ustalonych przedziałów 

wieku, różnych poziomów wykształcenia, sytuacji zawodowej, a także sytuacji 

materialnej. Tak uzyskane opinie dają wiarygodną ocenę sytuacji obecnej oraz 

umożliwiają wyciągnięcie właściwych wniosków na przyszłość, dotyczących 

tego, w jaki sposób zmienić Gdańsk oraz które inwestycje w rozwój produktu 

turystycznego będą najbardziej efektywne.  

3.2.  Wyniki badań 

Z przeprowadzonego badania wynika, że 92,2% respondentów uznało 

Gdańsk za atrakcyjne miasto Europy, zaś 1,4% opiniodawców jest zdania, że 

Gdańsk jest nieatrakcyjnym miastem Starego Kontynentu, z kolei 6,4% respon-

dentów nie ma zdania na ten temat. Na rysunku 2 przedstawiono graficzny ob-

raz atrakcyjności Gdańska w oczach ankietowanych.  
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Rys. 2. Atrakcyjność Gdańska na tle miast europejskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Wysoki wynik atrakcyjności Gdańska świadczy o tym, że w chwili obec-

nej miasto może liczyć na znaczny napływ turystów. Jednak ten wynik nie po-

winien być traktowany jako szczytowy, a jedynie wskazywać, że obecnie istnie-

jące naturalne i historyczne walory Gdańska pozwalają na stwierdzenie, że jest 

on odpowiednim miejscem do dalszych inwestycji w turystykę. Należy również 

wziąć pod uwagę fakt, że inne miasta konkurujące z Gdańskiem permanentnie 

inwestują w turystykę, co zmusza włodarzy miasta do prowadzenia efektywnej 

polityki inwestycyjnej, zapewniającej wysoką pozycję na rynku turystycznym. 

Budowanie propozycji dla dalszego rozwoju miasta wymaga przeprowadzenia 

prawidłowej oceny głównych walorów turystycznych.  

Ocena Gdańska wypadła dobrze w zakresie atrakcyjności zabytków, moż-

liwości wypoczynku, infrastruktury, sieci centrów handlowych oraz usług ga-

stronomicznych. Z przeprowadzonego badania wynika, że jednym z najważniej-

szych atutów miasta są jego zabytki. Jednak niewielka liczba najwyższych ocen 

może świadczyć o tym, że istnieje znaczna przestrzeń do osiągnięcia lepszych 

wyników. Zwiększenie atrakcyjności zabytków można uzyskać poprzez nowe 

inwestycje polegające na rewitalizacji części zaniedbanych dotąd budynków na 

terenie starówki czy też rewitalizacja historycznej części dzielnicy Dolny 

Wrzeszcz, jak dotąd rzadkiego miejsca eskapad turystycznych. Zwiększenie 

atrakcyjności zabytków to jednak nie tylko inwestycje w budynki, ale także np. 

wypełnienie wnętrz danej budowli zakupionymi dobrami kultury i udostępnie-

nie jej zwiedzającym.  

Respondenci w większości uznali, że Gdańsk jest bardzo dobrym miej-

scem do wypoczynku i należy wykorzystywać ten atut w promocji miasta na 

92,2%

1,4%

6,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA 



 Produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Gdańska 115 

rynku turystycznym. Jednakże konkurencja z pobliskim Sopotem powinna sty-

mulować inwestycje w zakresie zwiększenia jakości plaż nadmorskich i bazy 

gastronomiczno-noclegowej w ich pobliżu. Wyniki dotyczące infrastruktury 

komunikacyjnej świadczą o tym, że mimo atutów Gdańska, jakimi są; dobre 

połączenie morskie, lotnicze, kolejowe czy też komunikacja miejska (o czym 

świadczy przeważająca liczba pozytywnych opinii), pozostaje jeszcze znacznie 

niedoinwestowana sieć dróg miejskich. Jakość i liczba dróg w mieście jest nie-

dostosowana do natężenia ruchu i przepustowości głównych tras wylotowych.  

Wyniki badania w zakresie jakości usług handlowych i sieci centrów han-

dlowych świadczą o dużym nasyceniu rynku centrów handlowych w Gdańsku. 

Również usługi gastronomiczne zostały ocenione jako bardzo atrakcyjny walor 

miasta, który przyciąga zarówno turystów, jak i stałych mieszkańców do korzy-

stania z usług w tym zakresie. Szczegółowe dane dotyczące atrakcyjności tury-

stycznej opisanych elementów Gdańska przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Atrakcyjność turystyczna wybranych elementów produktu turystycznego 

Gdańska 

Elementy miasta  Atrakcyjność turystyczna wybranych elementów produktu miasta  

Najmniej 

atrakcyjna 

(%) 

Słabo 

atrakcyjna 

(%) 

Średnio 

atrakcyjna 

(%) 

Atrakcyjna 

(%) 

Bardzo 

atrakcyjna 

(%) 

Najbardziej 

atrakcyjna 

(%) 

Zabytki 0 0 7,8 36,9 39 16,3 

Możliwość 

wypoczynku 

0,7 0 4,3 24,8 44 26,2 

Infrastruktura 

komunikacyjna 

2,1 2,8 12,8 31,2 39,7 11,3 

Sieć c. handlowych 0,7 0 7,1 22 48,9 21,3 

Usługi gastronomiczne  1,4 0,7 7,8 19,1 46,8 24,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Wydarzenia historyczne, miejsca, obiekty oraz zabytki powszechnie koja-

rzone z Gdańskiem to kolejne elementy, które zostały poddane ocenie ankieto-

wanych. Przeszło 25% ankietowanych wymieniało pomnik Neptuna jako obiekt 

najbardziej kojarzony z grodem nad Motławą. Niewiele mniej opiniodawców, 
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to jest 22%, kojarzy z Gdańskiem średniowieczny Żuraw. Kolejnym według 

badanych obiektem kojarzonym z miastem jest ul. Długa (11,3% badanych), 

kościół Mariacki (9,2%), a także pomnik Westerplatte (8,5% respondentów). 

Badanie pokazało, że 4,3% ankietowanym z Gdańskiem kojarzy się Dwór Artu-

sa. Kolejnymi obiektami, które kojarzą się z grodem nad Motławą są również: 

Długi Targ (2,1%), Forty Napoleońskie (2,1%), a także dźwigi w Stoczni 

(1,4%) czy Zoo (2,1%).  

 

Rys. 3. Obiekty, zabytki oraz miejsca powszechnie kojarzone z Gdańskiem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Wyniki tego badania wskazują miejsca i zabytki, które są od dziesiątek, 

a nawet setek lat wizytówkami miasta. Jednakże respondenci nie docenili tak 

ważnych atutów miasta, jakimi są: plaża wraz z pasem nadmorskim oraz Forty 

Napoleońskie. Tak niska pozycja tych miejsc świadczyć może o ich nie doinwe-

stowaniu. Pas nadmorski w Gdańsku przegrywa z konkurencją kurortu w Sopo-

cie. Podstawową atrakcją Sopotu jest bliskość plaży i centrum miasta, status 

uzdrowiska oraz wysoko rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna. Dlatego 
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też w najbliższych latach wskazane byłoby dokonanie inwestycji na terenie pasa 

nadmorskiego, w szczególności wydzielenie przez Gdańsk miejsc pod prywatne 

inwestycje oraz uzbrojenie terenu. Natomiast problem znikomej rozpoznawal-

ności Fortów Napoleońskich w Gdańsku wynika z tego, że do końca lat 90. XX 

wieku były one miejscem zaniedbanym, rzadko odwiedzanym przez turystów. 

W ostatnich latach miasto dokonało rewitalizacji części fortów, jednak miejsce 

to wymaga dalszych inwestycji, co w niedalekiej przyszłości może doprowadzić 

do przyciągnięcia znacznej liczby turystów. Graficzny wizerunek zabytków 

oraz obiektów powszechnie kojarzonych z Gdańskiem zaprezentowano na ry-

sunku 3. 

Wydarzenia historyczne, które ankietowanym najbardziej kojarzą sie 

z Gdańskiem, to przeszłość związana z Solidarnością i Lechem Wałęsą. Różni 

ankietowani łączą inne wycinki tych zdarzeń z miastem. Przeszło 29% opinio-

dawców wskazało Solidarność, 17,7% respondentów Gdańsk kojarzy się ze 

strajkami w stoczni, 3,5% badanych z Sierpniem„80, 2,1% respondentów 

z upadkiem komunizmu. Kolejnym powszechnie kojarzonym z Gdańskiem 

wydarzeniem jest II wojna światowa – odpowiedziało tak aż 27% responden-

tów. Badanie pokazało, że 4,3% ankietowanych posiada skojarzenia z obroną 

Poczty Gdańskiej, 2,8% badanych z obroną półwyspu Westerplatte, a jeden 

ankietowany ogólnikowo z rokiem 1939. Poza tymi mniej odległymi wydarze-

niami historycznymi jeden respondent wskazał przybycie Świętego Wojciecha 

do grodu nad Motławą. Respondenci w głównej mierze kojarzą Gdańsk z Soli-

darnością oraz wybuchem wojny, co powinno zachęcać władze miasta do roz-

woju atrakcji turystycznych związanych z tymi zdarzeniami. Budowanie atrak-

cji turystycznych kojarzonych z wydarzeniami historycznymi w obecnych cza-

sach może być nie tylko czystą nauką historii, ale także alternatywną formą 

rozrywki. Wzorem dla takich atrakcji może być interaktywne Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego odwiedzane przez tysiące turystów z całego świata. Na to 

zapotrzebowanie będą w przyszłości odpowiadać realizowane inwestycje Mu-

zeum II Wojny Światowej oraz projekt Centrum Solidarności. Dokładny obraz 

wydarzeń historycznych, które kojarzą się respondentom z Gdańskiem, przed-

stawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Wydarzenia historyczne powszechnie kojarzone z Gdańskiem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Zdaniem 41,1% ankietowanych podstawowym kierunkiem rozwoju walo-

rów turystycznych powinno być zwiększenie liczby imprez kulturalnych. Cel 

ten można osiągnąć poprzez organizację imprez i zapraszanie światowych 

gwiazd muzyki. W Gdańsku brakuje wielkich imprez, takich jak: Open‟er Fe-

stival w Gdyni czy też Festiwal w Sopocie, ale również niewiele jest mniej-

szych imprez. Takie działania generują wysokie koszty, co może utrudniać ich 

realizację ze względu na znaczne potrzeby inwestycyjne miasta. Innym sposo-

bem na przyciągnięcie imprez kulturalnych jest patronat i sponsoring miasta dla 

przedsięwzięć organizowanych przez niezależne organizacje, który generuje 

znacznie mniejsze koszty. Ponadto w kosztach tego typu imprez mogą partycy-

pować prywatne przedsiębiorstwa działające na terenie Pomorza. Dobrym roz-

wiązaniem byłoby połączenie największych studenckich juwenalii organizowa-

nych przez Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską czy też Gdański 

AWFiS w jedną wspólną imprezę pod patronatem Gdańska, tak jak stało się to 

w przypadku olsztyńskiej Kortowiady
18

. 

                                                      
18 www.kortowiada.pl/przyjaciele/patroni, 23.11.2011 r. 
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Ponad 16% respondentów chciałoby, aby w Gdańsku znajdowało się wię-

cej miejsc sportowo-rekreacyjnych. Budowa infrastruktury sportowej jest 

w dużej mierze uzależniona od działań samorządu. Wiele tego typu inwestycji 

nie może się obejść bez funduszy miejskich, jednak wskazana byłaby w tym 

zakresie również partycypacja przedsiębiorstw prywatnych. Grupa ankietowa-

nych licząca 12,8% uważa, że miasto powinno zadbać o bardziej rozwiniętą 

bazę gastronomiczną, zaś 10,6% opiniodawców odpowiedziało, że aby zwięk-

szyć atrakcyjność turystyczną Gdańska, powinno się bardziej rozwinąć bazę 

noclegową. Inwestycje zarówno w gastronomię, jak i hotelarstwo są prowadzo-

ne przez prywatnych inwestorów i w głównej mierze zależą od ich właścicieli 

oraz klimatu inwestycyjnego w mieście. Nieznaczna część ankietowanych jest 

zdania, że aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta, należałoby w więk-

szym stopniu zadbać o promocję, budowę centrów handlowych i klubów dysko-

tekowych, budowę dróg, tańszą bazę noclegową oraz czystość plaż. Na rysunku 

5 przedstawiono graficzny obraz propozycji zwiększenia atrakcyjności Gdań-

ska. 

 

Rys. 5. Propozycje zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gdańska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Badani w przeważającej wielkości przyznali ocenę „wysoką” jakości wy-

branych elementów miasta, takich jak: baza noclegowa, baza gastronomiczna, 

zabytki oraz obiekty kulturalne, tereny zielone, infrastruktura komunikacyjna. 

Niemniej jednak w tym zakresie występuje dosyć znaczny odsetek ocen nega-

tywnych, co świadczy, iż elementy te wymagają dalszego udoskonalania. Naj-

więcej opiniodawców – 69,5% oceniło „wysoko” jakość bazy gastronomicznej. 

Także „wysoko” respondenci ocenili jakość bazy noclegowej – 68,8% ankieto-

wanych. Przeszło 51% respondentów oceniło „wysoko” jakość eksponatów 

historycznych. „Wysoko” oceniło jakość terenów zielonych 51,8% responden-

tów, natomiast 19,2% badanych przyznało temu elementowi ocenę „niską”.  

Jakość obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Gdańska, urządzeń sani-

tarnych oraz parkingów respondenci przeważnie ocenili „nisko”. Okazuje się, 

że aż 41,1% badanych oceniło jakość usług komunikacyjnych „nisko”, a 2,2% 

respondentów postrzega w ten sposób obiekty sportowe. Aż 45,4% ankietowa-

nych ocenia jakość urządzeń sanitanych „nisko”, zaś 18,4% badanych „bardzo 

nisko”. Niewiele, bo 24,1% respondentów jakość instrumentów higieniczych 

ocenia „wysoko”. Parkingi ocenia „nisko” 39,0% resondentów, niewiele mniej 

– 32,6% badanych – „bardzo nisko”. Należy wskazać, że budowa nowych par-

kingów powinna być przede wszystkim realizowana w okolicach najczęściej 

odwiedzanych zarówno przez turystów, jak i przez mieszkańców. Odnosząc się 

do obiektów rekreacyjnych, należy wskazać, że jest to bolączka Gdańska, która 

powinna być stosunkowo szybko zniwelowana. Jakość i liczba urządzeń rekre-

acyjno-sportowych wpływa nie tylko pozytywnie na mieszkańców, jest też 

ważnym elementem oferty turystycznej danej miejscowości. Procentowy udział 

odpowiedzi ankietowanych na temat jakości podstawowych elementów miasta 

Gdańska zaprezentowano w tabeli 2. 

Ankietowani poproszeni zastali również o wskazanie, jakie elementy po-

mocji Gdańska są najbardziej skuteczne w zachęcaniu turystów do odwiedzania 

miasta. Odpowiedzi podzielono na cztery kategorie: „wcale”, „słabo”, „dobrze” 

oraz „bardzo dobrze”. Dwie pierwsze oceny wskazują, że dana metoda promocji 

nie jest skuteczna, natomiast dwie ostatnie kategorie ocen wskazują, że dana 

metoda jest skuteczna. Według ponad 91,5% opiniodawców w największym 

stopniu zachęca ich do odwiedzenia Gdańska opinia rodziny i znajomych. 

Wpływanie na subiektywne opinie społeczeństwa jest bardzo efektywnym spo-

sobem promocji danego produktu, jednak wynika ono z całokształtu akcji pro-

mocyjnych, jak i z charakterystyki danego miejsca, co jest przedsięwzięciem 
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długofalowym. Kolejnym najwyżej ocenianym sposobem promowania miasta 

są wydarzenia kulturalne, które pod względem skuteczności dobrze i bardzo 

dobrze oceniło ponad 85% ankietowanych. W tym zakresie, co potwierdzają 

również wyniki ankiety przedstawionej na rysunku 5, miasto powinno skupić 

znaczną ilość środków. Wydarzenia kulturalne w najwyższym stopniu mogą 

poprawić konkurencyjność turystyczną miasta.  

Tabela 2 

Jakość podstawowych elementów produktu turystycznego Gdańska 

Elementy 

miasta 

Jakość wymienionych elementów 

Bardzo niska (%) Niska (%) Wysoka (%) Bardzo wysoka (%) 

Baza 

noclegowa 
2,1 14,9 68,8 14,2 

Baza 

gastronomiczna 
0 14,2 69,5 16,3 

Zabytki, 

obiekty 

kulturalne 

0 14,2 51,1 34,8 

Tereny zielone 0,7 32,6 51,8 14,9 

Infrastruktura 

komunikacyjna 
5,0 41,1 42,6 11,3 

Obiekty 

rekreacyjne 

i sportowe 

2,1 43,3 41,1 13,5 

Urządzenia 

sanitarne 
18,4 45,4 24,1 12,1 

Parkingi 32,6 39,0 17,0 11,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Trzecim najbardziej skuteczym sposobem promocji, zdaniem 68,1% re-

spondentów, jest udział w targach turystycznych. Mimo że nie są skierowane 

bezpośrednio do potencjalnego turysty, to jednak wpływają na częstotliwość 

odwiedzin danego miejsca poprzez reklamę wśród organizatorów turystyki. 

Dlatego także ten sposób promocji należy wzmacniać.  

Za znacznie mniej skuteczne metody oddziaływania na ruch turystyczny 

uznano billboardy – 59,6% pozytywnych ocen, spoty reklamowe (58,2%) oraz 

reklamę w internecie (55,3%). Reklama w mediach, jak i w postaci citylightów 

jest to standardowa metoda oddziaływania na opinie, a w dodatku to metoda 
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kosztowna, jednak nie można tego sposobu promocji zaniedbywać, gdyż media 

dają najszerszy dostęp do odbiorcy i w najkrótszym czasie umożliwiają kontakt 

z odbiorcą. Najmniej efektywnymi elementami promocji według respondentów 

są gadżety – 51,1% pozytywnych opinii, ulotki – 43,3%, reklama radiowa 

46,8% oraz reklama w prasie – 49%. Dlatego też należy sugerować, że te meto-

dy promocji powinny być stosowane raczej okazjonalnie, z ograniczeniem ich 

do jak najniższych nakładów finansowych. Procentowy udział odpowiedzi re-

spondentów, co do skuteczności zachęcania turystów do odwiedzania Gdańska, 

przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Skuteczność zachęcania turystów do odwiedzania Gdańska 

Elementy promocji miasta 
Skuteczność zachęcania turystów do odwiedzania Gdańska 

Wcale (%) Słabo (%) Dobrze (%) Bardzo dobrze (%) 

Billboardy 9,2 31,2 45,4 14,2 

Spoty reklamowe 8,5 33,3 44,7 13,5 

Reklamy w prasie 9,9 41,1 39,0 9,9 

Reklamy w radiu 15,6 37,6 36,9 9,9 

Reklamy w Internecie 14,9 29,8 36,2 19,1 

Ulotki 17,0 39,7 36,2 7,1 

Targi turystyczne 10,6 21,3 46,8 21,3 

Gadżety 14,9 34,0 39,0 12,1 

Wydarzenia kulturalne 2,8 11,3 47,5 38,3 

Polecenie od znajomych/ 

rodziny 
3,5 5,0 29,1 62,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

Uwagi końcowe 

Badanie potwierdziło, że Gdańsk jest postrzegany zarówno przez miesz-

kańców, jak i turystów jako miasto bardzo atrakcyjne. Należy przyznać, że oce-

na jakości takich elementów miasta, jak: zabytki, możliwość wypoczynku, in-

frastruktura, sieć centrów handlowych, a także usługi gastronomiczne wypadła 

bardzo pozytywnie. Jednym z podstawowych czynników zachęcających tury-

stów do odwiedzenia Gdańska są jego zabytki i historia. Jednak, jak wykazały 

przeprowadzone badania, niezbędne do dalszego rozwoju turystyki w mieście 
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jest promowanie go za pomocą imprez kulturalnych i rozrywkowych. Możliwo-

ści promocji za pomocą tych przedsięwzięć nie są w pełni wykorzystane.  

Pozostałe walory Gdańska jako europejskiego dużego miasta nie odbiegają 

znacząco od przeciętnej europejskiej. Liczba i jakość centrów handlowych 

w mieście w stosunku do wysokości zarobków mieszkańców Gdańska, jak 

i możliwości finansowych turystów należy określić jako zadowalającą. Zwięk-

szona liczba galerii handlowych w chwili obecnej mogłaby wprowadzić nie-

zdrową konkurencję i upadek części z nich. Inna jest sytuacja jeśli chodzi 

o gastronomię – mimo równie pozytywnych opinii, w tej dziedzinie widać za-

potrzebowanie na tworzenie restauracji klasy średniej i wyższej. Gastronomia 

Gdańska oferuje produkty różnej klasy, od wysokiej klasy restauracji po bary 

typu „fast food”. Dlatego też wiele punktów gastronomicznych nie jest wza-

jemnie konkurencyjnych. Ponadto wielu ludzi korzysta z restauracji okazjonal-

nie, a mogliby być potencjalnymi klientami punktów gastronomicznych.  

Przeprowadzone badanie miało również na celu określenie odpowiednich 

dla Gdańska metod promocji, gdyż nie jest łatwo konkurować miejscowości 

turystycznej z innymi metropoliami bez skutecznej reklamy. Badanie pokazało, 

że należy prowadzić kampanię promocyjną na wszelkich przewidywalnych 

platformach promocji. Zarówno reklama internetowa, telewizyjna, sponsoring 

drużyn piłkarskich czy też nowoczesne niekonwencjonalne sposoby zwiększa-

nia zainteresowania miastem powinny być wykorzystywane. Jednak – jak 

wskazali badani – główną metodą promocji Gdańska na dzień dzisiejszy powin-

na być organizacja imprez masowych, a w szczególności wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych. Jednak promocja Gdańska nie może być oderwana od specyfiki 

regionu i funkcjonowanie w pobliżu Gdańska atrakcyjnych turystycznie miast, 

jakimi są Sopot i Gdynia czy też regionu Kaszub. Dlatego też promocja Gdań-

ska powinna być w tak dużym zakresie, w jakim jest to możliwe budowana we 

współpracy z tymi nierozerwalnie z miastem związanymi ośrodkami, gdyż sy-

nergia tych miast może przynieść lepszy efekt niż praca w pojedynkę.  
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THE TOURISTIC PRODUCT AND ITS ESTIMATE ON THE 

EXAMPLE OF GDANSK 

Summary 

The touristic product has greatest meanings as an instruments of marketing opera-

tions in the light growing competition on the touristic market. The market success can 

conquest only these localities or regions which can offer some attractive touristic prod-

uct. The quality of all creating elements become attribute in its consequence of the 

product. The estimate of the product should be performed to grant all expectations of 

recipients. It requires to realize of the systematic research, which will allow to estimate 

of the touristic product and better fitting it for requirements of visitors and inhabitants. 

Translated by Urszula Kęprowska and Mariola Łuczak 
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Wprowadzenie 

Turystyka i szeroko rozumiana rekreacja staje się współcześnie ważnym 

motorem wzrostu i rozwoju miast. Przykładem takiego rozumowania jest kon-

cepcja miasta jako maszyny rozrywki (city as an entertainment machine) Terry 

N. Clarka
1
. Dlatego też jednym z częściej podejmowanych tematów badaw-

czych jest rola turystyki w aktywizacji społeczno-gospodarczej miast. Geogra-

fowie, podobnie jak planiści, traktują funkcję turystyczną jako jeden z ważniej-

szych czynników decydujących o przemianach funkcjonalno-fizjonomicznych 

miast, zwłaszcza w ich śródmieściach
2
. Funkcję turystyczną rozumiane jest jako 

jedną z funkcji usługowych, której istota polega na świadczeniu usług tury-

stycznych, przy czym pojęcie usług turystycznych rozumiane jest jako czynno-

ści służące zaspokojeniu materialnych i niematerialnych potrzeb turystycznych 

                                                      
1 M. Derek, A. Kowalczyk, P. Swianiewicz, Wpływ turystyki na sytuację finansową i roz-

wój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości), Prace i Studia Geograficzne, t. 35, 
Warszawa 2005, s. 199. 

2 A. Kowalczyk, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, War-

szawa 2005, s. 155. 
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człowieka
3
. Pod szeroko ujmowanym pojęciem „turystyka na obszarach miej-

skich” można rozumieć: wszystkie formy turystyki, które mają miejsce na tere-

nach miejskich, formy turystyki związane z walorami i zagospodarowaniem 

turystycznym występującymi na obszarach miejskich, turystykę, której celem 

jest odwiedzanie i poznawanie miasta jako dziedzictwa kulturowego i uznawa-

nego za niepodzielny element przestrzeni turystycznej
4
. 

Głównym celem opracowania jest określenie stopnia rozwoju funkcji tury-

stycznej pełnionej przez miasta województwa świętokrzyskiego. Przedmiotem 

badań jest 31 miast województwa świętokrzyskiego. Realizację celu oparto na 

danych statystycznych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego w grupie „turystyka” w latach 2000–2009. Pomimo wad 

statystyki turystyki prowadzonej przez GUS, zaletą jest jej kompleksowość jako 

źródła informacji o ruchu i bazie noclegowej w Polsce. Do określenia stopnia 

rozwoju funkcji turystycznej miast wykorzystano popularne wskaźniki, w tym: 

wskaźnik nasycenia bazą turystyczną (wyrażający liczbę miejsc noclegowych 

na 1 km
2 

powierzchni całkowitej), wskaźnik Deferta nazywany wskaźnikiem 

funkcji turystycznej (wyrażający liczbę turystów korzystających z noclegów na 

1 km
2 

powierzchni całkowitej) oraz wskaźnik Schneidera nazywany wskaźni-

kiem intensywności ruchu turystycznego (wyrażający liczbę turystów korzysta-

jących z noclegów na 1000 mieszkańców stałych). 

1. Ruch turystyczny 

Turystyka i wypoczynek mogą mieć dla gospodarki miejskiej znaczenie 

podstawowe, uzupełniające lub marginalne. O roli, jaką odgrywają w systemie 

gospodarki lokalnej, decydują nie tylko walory turystyczne oraz wielkość zago-

spodarowania i ruchu turystycznego, ale również wielkość miast
5
. Wojewódz-

two świętokrzyskie wraz z województwami: lubelskim i podkarpackim stanowi 

najsłabiej zurbanizowany region w Polsce. W analizowanych latach 2000–2009 

                                                      
3 K. Dwucet, S. Pytel, M. Tkocz, Funkcje turystyczne miast przemysłowych na przykładzie 

zespołu miejskiego konurbacji katowickiej, w: Funkcja turystyczna miast, red. I. Jażdżewski, XXI 
Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 58. 

4 A. Kowalczyk, Nowe formy…, s. 157. 

5 M. Derek, A. Kowalczyk, P. Swianiewicz, Wpływ turystyki na sytuację…, s. 201. 
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zaludnienie miast zmniejszyło się z 596, 8 tys. do 573,7 tys. czyli o 3,9%. Bio-

rąc pod uwagę strukturę wielkościową, spadek zaludnienia odnotowano we 

wszystkich przedziałach wielkościowych, poza miastami liczącymi poniżej 

5 tys. mieszkańców, w wyniku przesunięcia w hierarchii wielkościowej do gru-

py najniższej ośrodków liczących od 5 do 10 tys. mieszkańców. Struktura osad-

nicza cechowała się dominacją miast liczących poniżej 5 tys. mieszkańców. 

W roku 2000 zdecydowanie przeważały miasta najmniejsze (37,9% ogółu 

miast) – skupiły one zaledwie 5,1% ogółu ludności. W latach 2000–2009 nastą-

pił wzrost liczby ośrodków najmniejszych z 37,9% do 45,2% (tab. 1). Przyjmu-

jąc za kryterium wskaźnik dynamiki zaludnienia w miastach województwa 

świętokrzyskiego, wyróżniono dwa typy ośrodków: stagnujące, w których 

wskaźnik dynamiki mieścił się w przedziale od 96,0 do 101,9 oraz regresywne, 

w których wskaźnik dynamiki był niższy niż 95,9. W grupie regresywnej znala-

zło się 17 miast, jedynie w jednym mieście odnotowano wzrost zaludnienia. 

Tabela 1 

Struktura wielkościowa miast województwa świętokrzyskiego w latach  

2000–2009 

Klasy 

wielkościowe 

2000 2009 

miasta ludność miasta ludność 

liczba udział liczba udział liczba udział liczba udział 

 % tys. %  % tys. % 

poniżej 5 tys. 11 37,9 30 477 5,1 14 45,2 39 536 6,8 

5–10 tys. 7 24,2 49 225 8,3 6 19,5 41 933 7,3 

10–50 tys. 
7 24,2 

121 

260 
20,3 8 25,7 

163 

092 
28,5 

50–150 tys. 
3 10,3 

182 

376 
30,5 2 6,4 

124 

330 
21,7 

powyżej 

150 tys. 
1 3,4 

213 

469 
35,8 1 3,2 

204 

835 
35,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Ukształtowana struktura wielkościowa miast badanego obszaru jest skut-

kiem uwarunkowań historycznych. Także znaczący udział rolnictwa w struktu-

rze gospodarczej i warunki naturalne regionu nie sprzyjały tworzeniu miast 
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średnich i dużych
6
. Badania prowadzone przez R. Krzysztofika wskazały, że 

w ciągu ostatniego 27-lecia województwo świętokrzyskie cechowało się naj-

większym przyrostem nowych miast (wzrost o ponad 30%). Wszystkie nowo 

powstałe miasta miały już niegdyś prawa miejskie. W każdym przypadku ich 

pierwotne przywileje zostały utracone w 1869 roku. Bezpośrednim czynnikiem 

miastotwórczym był przemysł – z nim należy wiązać przywrócenie praw miej-

skich dla Połańca i Ożarowa, oraz sąsiedztwo większych ośrodków miejskich. 

Z rynkami pracy większych miast regionu należy wiązać powstanie: Daleszyc, 

Koprzywnicy, Osieka, Wąchocka. Miejscowości te mają wyraźnie usługowo- 

-satelitarny charakter
7
. Miasta w województwie świętokrzyskim były przeindu-

strializowane; wielokrotnie podkreślano miastotwórczą rolę przemysłu. Obecnie 

władze miast podejmują działania mające na celu waloryzację i podniesienie 

poziomu topografii urbanistycznej, wypromowanie funkcji turystycznej w opar-

ciu o posiadane walory historyczne i przyrodnicze. 

Potencjał siły roboczej w postaci liczby pracujących jest jednym z czynni-

ków determinujących rozwój danego ośrodka miejskiego
8
. Natomiast postępu-

jąca tercjalizacja gospodarki spowodowała, że w badanym okresie dominował 

sektor usługowy. W okresie transformacji rozwój działalności gospodarczej 

doprowadził także do pojawienia się nowych prywatnych inwestorów, również 

przekształcenia społeczno-gospodarcze przyczyniły się do rozwoju turystyki. 

Jednak strategie rozwoju poszczególnych województw zbyt często upatrują 

szanse gospodarcze w rozwoju sektora turystycznego. W analizie pracujących 

w gospodarce narodowej (według sekcji PKD 2007) uwzględniono sekcję „za-

kwaterowanie i gastronomia”. Dane te są reprezentatywne tylko dla dwóch ele-

mentów zagospodarowania turystycznego. W latach 2000–2009 na 31 badanych 

miast jedynie w 18 ośrodkach zanotowano pracujących w sekcji „zakwaterowa-

nie i gastronomia” (tabela 2).  

                                                      
6 I. Kiniorska, Procesy ludnościowe w miastach województwa świętokrzyskiego, w: Czło-

wiek w przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Soja, A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 28. 

7 R. Krzysztofik, Nowe miasta w Polsce w latach 1980–2007. Geneza i mechanizmy rozwo-
ju. Próba typologii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 2006, s. 35 

8 E. Zuzańska-Żyśko, Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, 

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2006, s. 127. 
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Tabela 2 

Pracujący w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (według klasyfikacji PKD 

2007) w wybranych miastach województwa świętokrzyskiego w latach  

2000–2009. 

Miasta 

Udział pracujących w sekcji 

zakwaterowanie i gastronomia w stosunku 

do ogółu pracujących 

2000 2009 

Bodzentyn 0 0,5 

Busko Zdrój 0,5 1,2 

Chęciny 1,3 7,9 

Jędrzejów 0,3 0,7 

Kielce 1,1 1,3 

Końskie 0,4 0,6 

Opatów 0,4 0,2 

Ostrowiec Świętokrzyski 0,8 0,8 

Ożarów 0,0 0,1 

Pińczów 0,0 0,9 

Połaniec 0,0 0,9 

Sandomierz 0,3 1,1 

Skarżysko Kamienna 0,3 5,7 

Starachowice 0,5 0,7 

Staszów 0,2 1,3 

Suchedniów 1,6 1,6 

Włoszczowa 3,6 0,6 

Zawichost 3,2 0,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych statystycznych z Urzędu 

Statystycznego w Kielcach. 

W 12 miastach zarejestrowano wzrost, w pozostałych spadek lub stagna-

cję. Największy udział pracujących w analizowanej sekcji zanotowano w: Chę-

cinach (7,9%) oraz Skarżysku Kamiennej (5,7%). 

Powyższe dane mogą sygnalizować, że turystyka nie odgrywa istotnej roli 

w strukturze funkcjonalnej miast województwa świętokrzyskiego, jednak dalsza 

analiza w oparciu o inne dane statystyczne pozwoliła wskazać określone ten-

dencje charakteryzujące badane zjawisko. Funkcje turystyczne miast można 

badać, opierając się na danych bezwzględnych, jak również na powszechnie 

przyjętych wskaźnikach. Liczba obiektów turystycznych w miastach wojewódz-

twa świętokrzyskiego w latach 2000–2009 zwiększyła się z 66 do 80. Rozkład 

wzrostu wskazał na dominację jedynie pięciu miast (Kielce, Busko Zdrój, San-
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domierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Włoszczowa). Największe zmiany in minus 

można zauważyć w czterech miejscowościach (Suchedniów, Staszów, Stara-

chowice, Skarżysko Kamienna) – (rysunek 1).  

 

Rys. 1. Liczba obiektów noclegowych w miastach województwa świętokrzyskiego 

w latach 2000–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Tabela 3 

Zestawienie wskaźników charakteryzujących zjawiska turystyczne w miastach 

województwa świętokrzyskiego w roku 2000 

Lp. Jednostka terytorialna 

2000 

wskaźnik 

nasycenia bazą 

turystyczną 

wskaźnik Deferta 
wskaźnik 

Scheidera 

1 Bodzentyn 0,00 0,00 0,00 

2 Busko-Zdrój 0,50 504,42 341,40 

3 Chęciny 0,21 395,29 1 279,54 

4 Chmielnik 0,00 0,00 0,00 

5 Ćmielów 0,00 0,00 0,00 

6 Działoszyce 0,00 0,00 0,00 

7 Jędrzejów 0,08 55,92 38,96 

8 Kazimierza Wielka 0,00 0,00 0,00 

9 Kielce 0,14 682,49 348,49 

10 Końskie 0,06 83,67 70,23 

11 Kunów 0,00 0,00 0,00 

12 Małogoszcz  0,00 0,00 0,00 

13 Opatów 0,22 153,22 197,59 

14 Osiek 0,00 0,00 0,00 

15 Ostrowiec Świętokrzyski 0,06 266,00 163,58 

16 Ożarów 0,13 36,63 56,85 

17 Pińczów 0,21 265,00 302,86 

18 Połaniec 0,06 109,59 214,56 

19 Sandomierz 0,28 191,21 214,46 

20 Sędziszów 0,00 0,00 0,00 

21 Skalbmierz 0,00 0,00 0,00 

22 Skarżysko-Kamienna 0,09 42,52 53,44 

23 Starachowice 0,13 337,53 196,27 

24 Staszów 0,14 194,10 353,49 

25 Stąporków 0,00 0,00 0,00 

26 Suchedniów 0,12 22,97 148,85 

27 Wąchock 0,00 0,00 0,00 

28 Włoszczowa 0,03 14,90 41,27 

29 Zawichost 0,00 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wiele miast położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego, mi-

mo posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych, nie rozwinęło dosta-

tecznie funkcji turystycznej. Badany obszar cechuje się niskim poziomem nasy-

cenia bazą turystyczną. Najwyższą wartość wskaźnika w omawianych latach 
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zarejestrowano w Busku Zdroju. Miasto to jest ośrodkiem uzdrowiskowym, 

który posiada rzadko spotykany w Europie mikroklimat (tabela 3). Bardzo sze-

roka oferta lecznicza, dobra infrastruktura rekreacyjna i 170-letnia tradycja 

lecznictwa uzdrowiskowego plasują Busko Zdrój na czele polskich kurortów 

uzdrowiskowych. Każdego roku miasto odwiedzane jest przez około 40 tys. 

kuracjuszy z kraju i z zagranicy
9
. W siedmiu miastach zanotowano wzrost gę-

stości bazy turystycznej – głównie w ośrodkach, które dominują w strukturze 

nasycenia w obiekty noclegowe. Poziom rozwoju usług noclegowych w mia-

stach województwa świętokrzyskiego jest bardzo niski. Najlepiej sytuacja 

przedstawia się w stolicy województwa oraz Busku Zdroju. Zdecydowanie nie-

doinwestowane w tej dziedzinie są miasta położone w północnej części woje-

wództwa, w których produkt turystyczny związany jest z dziedzictwem przemy-

słowym. Takie miasta, jak Ostrowiec Świętokrzyski czy Starachowice są słabo 

wyposażone w bazę noclegową. 

W latach 2000–2009 liczba osób korzystających z noclegów okresie od 

stycznia do grudnia w miastach województwa świętokrzyskiego zwiększyła się 

z 134 400 do 252 546 osób, czyli o 88%. Największy przyrost zanotowano 

w Busku Zdroju i Sandomierzu. Królewskie miasto Sandomierz jest ośrodkiem 

bardzo sprawnie promowanym, między innymi poprzez profesjonalnie opraco-

waną stronę internetową, serial telewizyjny. Słynie z wielu obiektów zabytko-

wych (Brama Opatowska, doskonale zachowany średniowieczny układ urbani-

styczny). Poza walorami kulturowymi warto podkreślić walory przyrodnicze, 

w tym rezerwat przyrody Gór Pieprzowych należących do najstarszych gór 

w Polsce. Specyfika tego miejsca czyni miasto niezwykle atrakcyjnym tury-

stycznie. W roku 2000 wskaźnik Schneidera wskazał na dominację pięciu miast. 

W roku 2009 największy wzrost wskaźnika intensywności turystycznej zanoto-

wano w miastach: Busko Zdrój, Chęciny, Kielce, Końskie, Ożarów, Połaniec, 

Sandomierz, Suchedniów i Włoszczowa (tabela 4). Z kolei spadek nastąpił 

w następujących miastach: Jędrzejów, Pińczów, Ostrowiec Świętokrzyski, Sta-

szów. Podobne tendencje odnotowano w rozkładzie wskaźnika funkcji tury-

stycznej Deferta. Powyższe dane wyraźnie wskazują, że ruch turystyczny sku-

pia się jedynie w kilku miastach województwa świętokrzyskiego, natomiast 

                                                      
9 E. Pałka, G. Łebek, Turystyka uzdrowiskowa szansą rozwoju obszarów wiejskich, w: Tu-

rystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Kiniorska, E. Pałka, Instytut Geografii Uni-

wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzy-
stwo Geograficzne, Kielce 2010, s. 25. 
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pozostałe tracą na znaczeniu lub nie odgrywają istotnej roli w rozwoju  

turystyki. 

Tabela 4 

Zestawienie wskaźników charakteryzujących zjawiska turystyczne w miastach 

województwa świętokrzyskiego w roku 2009 

Lp. Jednostka terytorialna 

2009 

wskaźnik 

nasycenia bazą 

turystyczną 

wskaźnik Deferta 
wskaźnik 

Scheidera 

1 Bodzentyn 0,13 179,25 638,47 

2 Busko-Zdrój 0,83 2 452,83 1 746,62 

3 Chęciny 0,21 1 195,93 3 925,67 

4 Chmielnik 0,00 0,00 0,00 

5 Ćmielów 0,07 13,64 59,89 

6 Daleszyce  0,00 0,00 0,00 

7 Działoszyce 0,00 0,00 0,00 

8 Jędrzejów 0,00 0,00 0,00 

9 Kazimierza Wielka 0,00 0,00 0,00 

10 Kielce 0,25 999,24 536,61 

11 Końskie 0,17 327,44 293,10 

12 Koprzywnica  0,00 0,00 0,00 

13 Kunów 0,00 0,00 0,00 

14 Małogoszcz  0,00 0,00 0,00 

15 Opatów 0,22 144,11 193,64 

16 Osiek 0,00 0,00 0,00 

17 Ostrowiec Świętokrzyski 0,11 208,59 132,43 

18 Ożarów 0,13 163,38 279,33 

19 Pińczów 0,21 238,50 291,85 

20 Połaniec 0,06 398,82 820,23 

21 Sandomierz 0,38 1 075,66 1 266,97 

22 Sędziszów 0,00 0,00 0,00 

23 Skalbmierz 0,00 0,00 0,00 

24 Skarżysko-Kamienna 0,03 95,17 127,18 

25 Starachowice 0,09 595,81 367,54 

26 Staszów 0,07 139,48 247,75 

27 Stąporków 0,00 0,00 0,00 

28 Suchedniów 0,03 80,83 557,66 

29 Wąchock 0,00 0,00 0,00 

30 Włoszczowa 0,10 54,97 154,11 

31 Zawichost 0,00 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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2. Formy turystyki 

Miasta w przestrzeni turystycznej mogą generować ruch turystyczny lub 

pełnić znaczenie tranzytowe. Zatem turystyka na obszarach miejskich będzie 

obejmowała wiele form turystyki, m.in.: kulturową, biznesową, kulturalno- 

-rozrywkową, handlową, religijną oraz sportowo-rekreacyjną
10

. Jak pokazują 

badania prowadzone przez T. Jędrasiaka
11

, w Polsce zagraniczna turystyka 

przyjazdowa jest głównie turystyką miejską, która jest nierozłącznie związana 

z turystyką kulturową. Kulturowa turystyka miejska obejmuje: zwiedzanie 

miast, tj. obiektów zabytkowych (świeckich, sakralnych, architektury przemy-

słowej, muzeów, galerii), uczestniczenie w imprezach o charakterze kulturalno- 

-rozrywkowym, turystykę sentymentalną, pielgrzymkową, poznanie kuchni 

polskiej. W województwie świętokrzyskim najliczniej turyści przyjeżdżają do 

Kielc, Sandomierza, Buska Zdrój. Znaczącym walorem jest zalesienie obszaru 

regionu Gór Świętokrzyskich. Lasy wykazują w swym składzie podobieństwo 

do dolnego piętra leśnego w Beskidach, występują bory sosnowe, lasy jodłowe 

z domieszką buka, lokalnie pojawiają się modrzew i cis. Jednak brakuje spraw-

nych działań marketingowych w celu odpowiedniej promocji regionu, np. kata-

logów skierowanych do różnych segmentów rynku, profesjonalnie przygotowa-

nych stron internetowych, folderów, broszur mających na celu zwiększenie 

ruchu turystycznego. Region kielecki to jeden z najbardziej uprzemysłowionych 

terenów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Najstarszym zabytkiem są Krze-

mionki Opatowskie – neolityczne kopalnie krzemienia odkryte w 1922 roku. 

W regionie świętokrzyskim znajdują się również liczne stanowiska dymarskie 

z czasów rzymskich. Turystyka dziedzictwa przemysłowego jest turystyką 

o charakterze poznawczym oraz kształcącym i może odegrać doniosłą rolę 

w edukacji kulturowej, pogłębić świadomość kulturową społeczeństwa w zakre-

sie znajomości tych obiektów, ich wartości kulturowej i dawnych technologii. 

W województwie świętokrzyskim zasoby dóbr dziedzictwa przemysłowego 

obejmują 290 obiektów, w rejestrze zabytków znajdują się 82 obiekty
12

. Zabytki 

                                                      
10 K. Dwucet, S. Pytel, M. Tkocz, Funkcje turystyczne miast…, s. 63. 

11 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2008, s. 47. 

12 E. Nowak, Dziedzictwo przemysłowe kielecczyzny, w: Tradycje i współczesność działal-

ności przemysłowej na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, red. E. Nowak, Nauki 
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techniki i architektury przemysłowej coraz częściej znajdują się w sferze zainte-

resowań turystów. Już nie tylko specjaliści zwiedzający historyczne obiekty, ale 

również turyści chcą poznać szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe (z dzie-

dzictwem techniki, architektury i kultury przemysłowej)
13

. W województwie 

występuje wiele zabytków kultury sakralnej. W Wąchocku znajduje się najstar-

szy zespół klasztorny Cystersów, w Kielcach natomiast – Pałac Biskupi będący 

dawną siedzibą biskupów krakowskich z XVII wieku z bazyliką katedralną pw. 

Wniebowzięcia NMP. Obok wymienionych walorów duże znaczenie mają rów-

nież imprezy odbywające się corocznie w regionie, między innymi: Harcerski 

Festiwal Kultury, „Dymarki Świętokrzyskie”, Świętokrzyskie Dni Kupały, cykl 

imprez historyczno-kulturalnych odbywających się na zamku w Chęcinach. 

Wpływ na rozwój funkcji turystycznej może mieć także turystyka targowa (wy-

stawowa) powiązana z cyklem imprez odbywających się w Kieleckim Centrum 

Targowym.  

Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z bada-

niem funkcji turystycznej miast. Należy pamiętać, że rozwój turystyki danego 

obszaru sprzyja generowaniu dochodu. Miasta istnieją od dawna i mają swoją 

historię, a proces ich rozwoju przestrzennego jest właściwie nieustanną moder-

nizacją istniejących struktur i wypełnianych przez te struktury funkcji. W wo-

jewództwie świętokrzyskim funkcja turystyczna miast ma charakter uzupełnia-

jący. Wskazanie walorów turystycznych obszaru pokazuje jak duży istnieje 

potencjał rozwojowy, jednak przy ogromnych brakach w zagospodarowaniu 

i promocji regionu. Niepokoi fakt, że niektóre miasta tracą na znaczeniu w roz-

woju funkcji turystycznej. Wytłumaczyć można to tym, że ośrodki kierują swo-

ją uwagę na rozwój innych form działalności usługowej. Rozwój funkcji tury-

stycznej napotyka na wiele barier, a do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

niedostatek odpowiedniej infrastruktury turystycznej, słabą dostępność komuni-

kacyjną, nie w pełni wykorzystane walory turystyczne obszaru. Barierą jest 

także słaba promocja i zagospodarowanie miast powiązanych z turystyką dzie-

dzictwa przemysłowego. Ośrodkami przyciągającymi turystów są miasta sku-

                                                                                                                                  
Geograficzne w Badaniach Regionalnych, t. VI, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. 
J. Kochanowskiego, Kielce 2007, s. 67. 

13 A. Szajnowska-Wysocka, Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej (na przykła-

dzie Górnego Śląska), w: Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geo-
grafii historycznej, red. M. Kulesza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 135. 
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piające wiele walorów przyrodniczych i kulturowych, a także słynące z wielu 

imprez kulturalno-rozrywkowych (Kielce, Sandomierz, Busko Zdrój).  

TOURIST FUNCTION OF TOWNS AND CITIES OF THE 

ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP 

Summary 

A town in tourist space may be a centre that generates tourist activity or a transit 

place. Therefore, urban tourism will include multiple forms, e.g. cultural, business, 

cultural and entertainment, trade, religious, or sport and recreation tourisms. When the 

above statement is applied to the Świętokrzyskie Voivodeship‟s towns, the following 

question may arise: what do towns offer in order to attract tourists and encourage them 

to visit these places? With all the region‟s natural and tourist attractions it lacks promo-

tion and proper development. It is worth mentioning that development of tourist func-

tion, when numerous towns of the voivodeship are de-industrialized, may stimulate 

recovery of these locations unless their tourist infrastructure is improved. 

Translated by Sebastian Dudek 
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DZIAŁALNOŚĆ NADBUŻAŃSKIEJ LOKALNEJ 

ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA RZECZ PROMOCJI 

PRODUKTU TURYSTYCZNEGO WSCHODNIEGO 

MAZOWSZA 

Wprowadzenie 

Wschodnie Mazowsze jest terenem o ciekawych walorach turystyczno- 

-krajoznawczych. Występują tu zabytki architektury, a jednocześnie bogactwo 

form przyrodniczych, które zobaczyć można w Nadbużańskim Parku Krajobra-

zowym oraz w dolinie rzeki Liwiec. Wschodnie Mazowsze to obszar o niewiel-

kim natężeniu ruchu turystycznego, spowodowanym brakiem dostatecznego 

zagospodarowania turystycznego. W celu zwiększenia przepływu turystów 

i promocji regionu powstała Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 

Za pośrednictwem portalu internetowego, publikacji i działającego od niedawna 

Ośrodka Informacji Turystycznej atrakcje wschodnich terenów województwa 

mazowieckiego stały się znane w całej Polsce. Ma to przełożenie na liczbę tury-

stów odwiedzających ten region. 

1. Cele i teren badań 

Celem artykułu jest przedstawienie działalności Nadbużańskiej Lokalnej 

Organizacji Turystycznej (NLOT) działającej na rzecz popularyzacji i promocji 
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walorów turystycznych wschodniego Mazowsza, w której to dziedzinie ma ona 

duże osiągnięcia. Dotychczas na temat NLOT nie powstały żadne opracowania, 

mimo że aktywność tej organizacji jest duża.  

Terenem badań są wschodnie powiaty województwa mazowieckiego: po-

wiat łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski, położone – według Oskara 

Kolberga – na Mazowszu Leśnym zwanym podlaskim. Z racji swojego położe-

nia na styku dawnych kultur badany region ma duży potencjał turystyczny, 

szczególnie związany z turystyką kulturową, a bogactwo przyrody nadbużań-

skiej nadaje mu szczególny charakter. 

2. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna i jej działalność na 

rzecz promocji produktu turystycznego 

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna (NLOT) powstała w roku 

2005 w Siedlcach. Terenem działania objęto wschodnie Mazowsze w dorzeczu 

rzeki Bug. W jej skład wchodzą osoby prawne i fizyczne, przedsiębiorcy branży 

turystycznej i kulturalnej, 18 jednostek samorządu terytorialnego i 12 gmin 

położonych w pasie rzeki Liwiec i Bug. NLOT współpracuje ze Stowarzysze-

niem Gmin Nadbużańskich, Wspólnotą Nadbużańską i innymi organizacjami 

samorządowymi, w celu turystycznego rozwoju regionu. Owocnie rozwija się 

także współpraca z Białorusią i Ukrainą. 

Celem działalności stowarzyszenia jest:  

– kreowanie i upowszechnianie wizerunku obszaru dorzecza Bugu jako 

regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą;  

– integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawo-

dowego oraz osób, instytucji i organizacji;  

– zainteresowanie rozwojem turystycznym, dziedzictwem kulturowym 

i kulinarnym dorzecza Bugu;  

– zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar dorzecza Bugu;  

– wzrost wpływów z turystyki;  

– poprawa infrastruktury turystycznej obszaru dorzecza Bugu;  

– stworzenie systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajo-

we zarządzanie systemem „it”;  
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– inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi strukturami 

działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki, w szczególności re-

gionalnej organizacji turystycznej w województwie;  

– inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji 

infrastruktury turystycznej;  

– udział w działaniach promocyjnych podejmowanych na terenie woje-

wództw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego;  

– stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki 

z władzami terenowymi, regionalnymi i krajowymi
1
. 

Jednym z pierwszych zadań, jakie postawiła sobie NLOT, było opracowa-

nie strategii działania pod nazwą Program Rozwoju Produktu Turystycznego 

i Kreacji Marki Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego. Nie koncentruje się 

on tylko na charakterystyce obszaru. Traktuje analizę walorów naturalnych 

i antropogenicznych, dostępnej infrastruktury oraz organizowanych imprez 

jedynie jako niezbędną bazę do skonstruowania najważniejszej części, tj. stwo-

rzenia koncepcji produktu turystycznego. Produktem jest nie tylko hotel lub 

zajazd etc., chodzi przede wszystkim o zbudowanie całego programu rozwoju 

obszaru gmin dorzecza nadbużańskiego przy wykorzystaniu wszystkich istnie-

jących walorów przyrodniczych i kulturowych, historii obszaru, dostępnej infra-

struktury oraz całej gamy usług towarzyszących. Koncepcja ta wytycza główne 

kierunki działań zmierzające do lepszego wykorzystania istniejących atrakcji 

i wykreowania nowych produktów turystycznych. Realizacja strategii jest uwa-

runkowana efektywną współpracą samorządów terytorialnych, branży tury-

stycznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej
2
.  

Ciekawą inicjatywą jest przygotowanie Nadbużańskiej Platformy Interne-

towej jako oferty produktowej. Jej podstawową misją jest recepcja i kojarzenie 

ze sobą turystów i sprzedawców ofert turystycznych. Największą zaletą takiego 

systemu jest to, że turysta przed podróżą może nie tylko dokładnie zobaczyć, 

gdzie spędzi wakacje, ale również zaplanować swój pobyt, biorąc pod uwagę 

lokalna ofertę kulturalną, imprezy sportowe i atrakcje turystyczne
3
.  

                                                      
1 Statut NLOT rozdz. 1 § 9. 

2 M. Ragus, M. Lesińska, K. Czerniawska, Program Rozwoju Produktu Turystycznego 
i Kreacji Marki Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego, Warszawa 2005, s. 12 

3 D. Mączka, Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, „Życie Siedleckie” 2011, 

s. 8 
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Ważnym wydarzeniem, do którego dążyła NLOT od początku istnienia, 

było otwarcie 8 lipca 2011 roku wspólnie z PTTK O/Podlasie Punktu Informa-

cji Turystycznej przy ulicy Pięknej 7. Jego głównym zadaniem jest promocja 

walorów turystycznych Siedlec oraz całego regionu wschodniego Mazowsza. 

Na miejscu można zdobyć wiedzę na temat lokalnych atrakcji turystycznych, 

bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Możliwe jest również uzyskanie infor-

macji o aktualnie odbywających się imprezach kulturalnych oraz sportowych. 

Dla turystów preferujących aktywne spędzanie wolnego czasu przygotowano 

oferty szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak i rowerowych czy wod-

nych. Punkt dysponuje nieodpłatnymi materiałami dotyczącymi Siedlec i oko-

lic. Dodatkowe materiały i wydawnictwa udostępniane są na miejscu. Oferta 

skierowana jest przede wszystkim do turystów krajowych i zagranicznych.  

Jednym z zadań NLOT-u jest organizacja konferencji i sejmików krajo-

znawczych. Spośród licznych działań Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Tu-

rystycznej można wymienić m.in.: 

– organizacja cyklu spotkań szkoleniowo–informacyjnych w ramach pro-

jektu Turystyka – wspólna sprawa. Projekt ten jest pierwszym tego typu 

w Polsce przeznaczonym dla branży turystycznej. Jego przedmiotem są 

szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych oraz 

organizacji wspierających rozwój turystyki. Pierwsze spotkanie odbyło 

się 25 stycznia 2007 roku;  

– uczestnictwo w konferencji pt. Turystyka wodna w Polsce – wyzwania 

zrównoważonego rozwoju, która została zorganizowana w dniu 14 maja 

2010 roku przez Polską Organizację Turystyczną; 

– organizacja w dniach 26–27 września 2009 roku Ogólnopolskiego Sej-

miku Krajoznawców – „Rajd po kluczowych produktach turystycznych 

Wschodniego Mazowsza”. W Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele kra-

joznawców z całego kraju z Wojciechem Napiórkowskim – zastępcą 

Przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w Warszawie
4
.  

Za zaangażowanie w promocję regionu Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna została kilkakrotnie wyróżniona:  

– w roku 2009 Internetowy System Informacji Turystycznej wschodniego 

Mazowsza działający na wspomnianej Platformie został wyróżniony 

„Wawrzynem Polskiej Turystyki”; 

                                                      
4 Dokumenty luźne w posiadaniu NLOT. 
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– w dniu 19 marca NLOT otrzymała przyznane po raz pierwszy w historii 

wyróżnienie w kategorii materiałów internetowych w konkursie dla 

dziennikarzy promujących polską turystykę im. Mieczysława Orłowicza;  

– w dniu 24 czerwca 2009 roku w warszawskim hotelu „Sheraton” odbyła 

się uroczysta gala w związku z pierwszą polską edycją Konkursu Komi-

sji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje – „Eden”. W gali 

uczestniczyli: Mirosław Drzewiecki – Minister Sportu i Turystyki, Ma-

rek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Stanisław Gaw-

łowski. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach 

otrzymała wyróżnienie za przygotowanie projektu Region Dorzecza 

Nadbużańskiego. Promuje on mało znane destynacje turystyczne 

o niepowtarzalnym charakterze oraz łączy potrzeby środowiska, ludno-

ści lokalnej i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie 

produkt turystyczny. Udział w konkursie to prestiż w kraju i za granicą. 

Wyróżniona destynacja stanie się bardziej rozpoznawalna w Europie, co 

przyczyni się do rozwoju turystyki, a tym samym całego regionu. 

3. Produkty turystyczne wschodniego Mazowsza 

Motywem przyciągającym turystów w określone miejsca są atrakcje tury-

styczne, czyli walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, które noszą ślady 

historii i kultury polskiej. Przetrwały one w postaci starej, zanikającej architek-

tury wiejskiej, zabytkowych kościołów, cerkwi, pałaców i dworów. Zabytki 

budownictwa sakralnego związanego z Kościołem rzymskokatolickim, unickim 

oraz prawosławnym są świadectwem i źródłem wiedzy historycznej o burzliwej 

przeszłości regionu. Ta część Polski zamieszkana była dawniej przez różne 

grupy etniczne: Polaków, Rusinów i Żydów, toteż różnorodność narodowo-

ściowa i wyznaniowa sprawiła, że bogactwo obiektów historycznych i śladów 

pozostawionych przez ludność zamieszkującą południowe Podlasie jest bardzo 

duża
5
.
 
 

Zabytki archeologiczne – to stare grodziska i cmentarzyska, z których 

najlepiej rozpoznanym jest nekropolia w Jartyporach (gm. Liw). Ponadto zabyt-

                                                      
5 M. Zwolińska-Ligaj, Zabytkowe budownictwo sakralne na szlakach turystycznych parku 

krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu, w: Turystyka a religia, red. J. Bergier, J. Żbikowski, 
Biała Podlaska 2003, s. 250 
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ki archeologiczne datowane na okres wczesnośredniowieczny znajdują się m.in. 

w: miejscowości gminnej Ceranów – cmentarzysko całopalne, Tokarach (gm. 

Korczew) i w Niewiadomej (gm. Sabnie) – cmentarzyska kurhanowe. Śladami 

osadnictwa średniowiecznego są pozostałości grodzisk i osad, m.in. w Barcho-

wie (gm. Łochów), Huszlewie nazywane „Horodzisko”, w Gródku (gm. Jabłon-

na Lacka).  

Architektura sakralna – najstarsze zachowane obiekty sakralne pocho-

dzące z okresu renesansu to: kościół parafialny pw. Stanisława Biskupa 

w Knychówku (gm. Korczew) wybudowany w latach 1631–1646 i kościół para-

fialny pw. św. Wojciecha w Górkach (gm. Platrów) z 1517 roku. Licznie za-

chowały się zabytki sakralne z okresu baroku. Najbardziej wartościowe z nich 

to: kościół w Miedznej z przełomu XVIII i XIX w. usytuowany w miejscu 

związanym z cudownym obrazem Matki Boskiej Miedzyńskiej. Kolejne kościo-

ły o unikalnej architekturze znajdują się w: Niwiskach i w Suchożebrach. Baro-

kowy styl reprezentuje też kościół pw. św. Stanisława w Siedlcach wybudowa-

ny w latach 1740–1749 dzięki fundacji Izabeli i Kazimierza Czartoryskich. 

Cennym zabytkiem jest również kościół parafialny z pocz. XVIII w. pw. św. 

Michała Archanioła w Mordach. Najwięcej obiektów zabytkowych pochodzi 

z okresu klasycyzmu. Wśród nich wymienić można: zespół kościelny z 1816 

roku pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Sarnakach. Cennym zabytkiem jest 

kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Niemojkach (gm. Łosi-

ce) wybudowany w 1783 roku w miejscu poprzedniego. Oryginalną architekturą 

wyróżnia jeden z piękniejszych w Polsce obiektów reprezentujących styl klasy-

cystyczny, tj. kościół w Mokobodach zaprojektowany w 1793 roku przez Jaku-

ba Kubickiego. Kolejną grupę stanowią budowle reprezentujące eklektyzm, 

wzniesione w 2. połowie XIX i na początku XX wieku. Są to m.in. kościoły 

neogotyckie: parafialny pw. Zwiastowania NMP w Miedznej, w Sadownem, 

w Zembrowie, parafialny pw. św. Michała Archanioła w Starejwsi (wybudowa-

ny według projektu Bolesława Podczaszyńskiego), kościół katedralny pw. Nie-

pokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Siedlcach (zaprojektowany 

przez Zygmunta Zdańskiego i wybudowany w latach 1905–1912), kościół 

w Liwie zbudowany w latach 1905–1907.  

Cennymi zabytkami są również drewniane obiekty sakralne, wśród któ-

rych wymienić można: kościół w Seroczynie (gm. Sterdyń) z XVIII w. ufundo-

wany przez Stanisława Ossolińskiego. Równie interesujące są drewniane pleba-
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nie w: Żeliszewie (kościół pw. św. Trójcy) i Paprotni (kościół parafialny pw. 

św. Bartłomieja) oraz kościoły: pw. św. Jakuba w Przesmykach.  

Dziedzictwo kultury sakralnej obejmuje również sanktuaria, do których 

podążają corocznie pielgrzymi. Głównymi ośrodkami turystyki religijnej i piel-

grzymkowej są: 

– Budziszyn (gm. Mokobody) – miejsce kultu Matki Bożej Budziszyń-

skiej; 

– Sanktuarium MB Pocieszenia w Hołubli (gm. Paprotnia), „Unicka droga 

krzyżowa” przy kościele pw. Narodzenia NMP; 

– Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych 

w Miedznej usytuowane w miejscu związanym z cudownym obrazem 

Matki Boskiej Miedzyńskiej; 

– Sanktuarium Matki Boskiej Budziszyńskiej w Mokobodach; 

– Sanktuarium Przenajświętszej Trójcy i Świętej Anny w Prostyniu; świą-

tynia stoi w miejscu,w którym według dokumentów biskupów łuckich 

w 1510 roku objawiła się św. Anna. 

Założenia dworskie i pałacowe – w większości pałace znajdujące się na 

tym terenie zostały przebudowane w końcu XVIII i na początku XIX w., głów-

nie w stylu klasycystycznym. Przykładem tego typu architektury jest np. pałac 

w Sterdyni. Największym zespołem pałacowo-parkowym jest kompleks w Sie-

dlcach z Pałacem Ogińskich wybudowanym przed 1730 rokiem. Obecnie pałac 

jest siedzibą rektoratu Akademii Podlaskiej. Pałac znajduje się w południowym 

skraju parku miejskiego „Aleksandria”. Znajdująca się w zespole kaplica pw. 

Świętego Krzyża została zbudowana w roku 1791, dzięki fundatorce Aleksan-

drze Ogińskiej, a po śmierci księżnej stała się jej kaplicą grobową. 

Wyjątkowo rozległy jest także zespół pałacowo-parkowy w Korczewie. 

Inną nietypową architekturą odznacza się pałac w Patrykozach (gm. Bielany), 

nazywany „Perłą Podlasia”. Najokazalszą rezydencją magnacką na tym terenie 

jest pałac Radziwiłłów w Starejwsi pochodzący z XVI w. i wielokrotnie potem 

przebudowywany. Obiektem pochodzącym z 1. połowy XIX w. jest murowany 

pałac wzniesiony dla rodziny Podczaskich w Hruszniewie (gm. Platerów). Nie 

mniej interesujący jest pałac Ciecierskich w Mordach pochodzący z 1. połowy 

XVIII w., który powstał na miejscu dawnego dworu obronnego. Po przebudo-

wie w końcu XVIII i XIX w. przyjął on styl klasycystyczny. 

Interesującym przykładem architektury minionych epok są dwory. Wiele 

z nich znajduje się w powiecie łosickim np.: zespół dworski w Klimczycach, 
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tzw. kasztel z 1840 roku oraz murowany dwór z roku 1830 w Sarnakach czy też 

murowany dwór w Zabużu (gm. Sarnaki). W Paplinie (pow. węgrowski) znaj-

duje się z kolei modrzewiowy dwór z XVIII w. wybudowany dla rodziny Glin-

ków. W roku 1995 dwór został zniszczony, a posiadłość kupiła rodzina Toczy-

łowskich, która z wielkim pietyzmem przywróciła dawną jego świetność. 

Najstarsze dwory zachowały założenia staropolskiego dworu drewnianego. 

Zaliczyć do nich można obiekty: w Pogorzelcu (modrzewiowy dworek z XVII 

w.) i Baczkach (gm. Łochów), dworek należący do rodziny Radzewiczów, Dą-

browie (gm. Przesmyki) oraz zachowany w podobnym stylu dwór w Gałkach 

(gm. Grębków). We wsi Nowa Sucha (gm. Grębków) na terenie zespołu noszą-

cego nazwę „Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego” usytu-

owany jest obszerny dwór modrzewiowy wzniesiony w 1743 roku, określany 

mianem „Soplicowa”. Klasycystyczny charakter posiada też dwór z początku 

XIX w. w Woli Suchożebrskiej. Bardzo harmonijna bryła obiektu jest przykła-

dem typowego dworu polskiego. Wnętrza urządzone są w stylu nawiązującym 

do tradycji ziemiańskiej
6
. Do piękniejszych zabytków tego typu należy dworek 

w Chlewiskach (gm. Kotuń) zbudowany dla rodziny Różańskich. Później dwór 

i przyległe dobra kilkakrotnie zmieniały właścicieli. Obecnie znajduje się on 

w posiadaniu Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach i nosi nazwę Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka”. Organizowane są tu plenery i warsztaty artystyczne, 

szkolenia, konferencje oraz koncerty
7
.  

Muzea – na omawianym terenie oprócz zabytkowych obiektów znajdują 

się także miejsca o znaczeniu duchowym, do których można zaliczyć pomniki 

i miejsca pamięci. Najważniejszym i najtragiczniejszym tego przykładem jest 

Treblinka (gm. Kosów Lacki) – miejsce martyrologii (Treblinka I i Treblinka 

II), były hitlerowski obóz zagłady. Obecnie jest to Muzeum Walki i Męczeń-

stwa poświęcone pamięci męczeńskiej śmierci ofiar tego obozu, głównie Ży-

dów. Do cennych muzeów zalicza się także Muzeum Diecezjalne w Siedlcach  

– chociażby ze względu na cenny obraz El Greco „Ekstaza św. Franciszka”. 

Inne obiekty muzealne znajdują się w następujących miejscowościach: 

– Gwizdały (gm. Łochów) – Muzeum Gwizdka; 

– Kotuń – Muzeum Pożarnictwa; 

                                                      
6 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Bugu i Liwca, red. D. Piotrkowski, 

Warszawa 2008, s. 20–26. 

7 T. Glinka, M., Kamiński, M. Piasecki, Przewodnik Podlasie, Warszawa 1999, s. 302. 
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– Kosów Lacki – Kolekcja Orła – Godła Polskiego w publicznym gimna-

zjum; 

– Liw – Muzeum – Zbrojownia; 

– Nowa Sucha – Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego; 

– Prostyń – Prywatne Muzeum Etnograficzne; 

– Sadowne – Muzeum Regionalne Ziemi Sadowieńskiej; 

– Siedlce – Muzeum Regionalne; 

– Siedlce – Muzeum Jana Pawła II,  

– Skibniew Podawce – Muzeum Sztuki Sakralnej w zespole kościoła para-

fialnego; 

– Sokołów Podlaski – Muzeum – Skansen Ziemi Sokołowskiej; 

– Węgrów – Muzeum Tkaniny w Miejskiej Bibliotece Publicznej
8
. 

Jeśli chodzi o skanseny, to należy wymienić następujące:  

– Borzychy (gm. Liw) – skansen „Wioska Indiańska”; 

– Sucha – prywatny skansen budownictwa mazowieckiego. 

Omawiając walory kulturowe, należy zwrócić uwagę także na dziedzictwo 

kultury ludowej, które obejmuje wytwory materialne, przedmioty sztuki, zwory 

zachowań oraz wartości, które zostały przyjęte od poprzednich pokoleń. Doro-

bek etnograficzny wschodniego Mazowsza, jego tradycje i zwyczaje oraz twór-

czość artystyczną miejscowej ludności obejrzeć można głownie na ekspozy-

cjach muzealnych. Organizowane jest także wiele imprez o charakterze folklo-

rystycznym, kultywujących kulturę ludową regionu, np. w Węgrowie jednymi 

z ciekawszych imprez ludowych są: Kiermasz Wielkanocny – konkurs na palmę 

podlaską i ciasto świąteczne; Boże Narodzenie w plastyce obrzędowej – kon-

kurs na regionalną wycinankę z opłatka; Mazowieckie Święto Chleba – konkurs 

na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszy chleb wiejski. Kulty-

wowaniem tradycji, folkloru oraz sztuki ludowej zajmują się także organizacje 

pozarządowe działające w powiecie węgrowskim. Najbardziej aktywne są: 

Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego 

i Naturalnych Metod Leczenia „Wiano”.  

Wiele gmin organizuje w okresie letnim obchody „Dni Gminy”, które ma-

ją charakter festynów plenerowych połączonych z występami zespołów ludo-

wych oraz często z różnymi konkurencjami sportowymi. NLOT jest także orga-

nizatorem imprezy „Zielonych Karczew” w Karczewie i „Święta Ziemniaka” 

                                                      
8 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych…, s. 20–26. 
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w Przesmykach. Opracowano również interesujące szlaki turystyczne, np. „Śla-

dami nadbużańskich tajemnic”, „Z nurtem dzikiej rzeki”, „Nadbużańska podróż 

artystyczna” czy „Duchowa podróż nad Bugiem”
9
. 

Uwagi końcowe 

Działalność NLOT ogranicza się w większości do prowadzenia portalu in-

ternetowego służącego indywidualnych turystom i grupom zorganizowanym, 

szukającym motywów odwiedzenia wschodniego Mazowsza. Ukazane tam 

informacje pozwalają zainteresowanym osobom poznać atrakcje turystyczne 

regionu, dostępną bazę noclegową, gastronomiczną, oraz interesujące imprezy. 

W ramach promocji regionu członkowie NLOT corocznie uczestniczą także 

w targach turystycznych, sejmikach krajoznawczych, Forum Oddziałów Lokal-

nych Organizacji Turystycznych organizowanych przez Polską Organizację 

Turystyczną. Biorą udział w wystawach i promocjach Lokalnych Organizacji 

Turystycznych w innych miastach. Kilkuletnia działalność Nadbużańskiej Lo-

kalnej Organizacji Turystycznej, służąca popularyzacji i promocji walorów 

turystycznych wschodniego Mazowsza przyczyniła się do ożywienia ruchu 

turystycznego. Widoczne jest to chociażby w obsłudze grup wycieczkowych 

przez zrzeszonych w NLOT przewodników turystycznych, które wzrosły  

z 9 w roku 2009 do 24 w roku 2011. Również liczba osób odwiedzających za-

bytkowe obiekty w regionie oraz uczestniczących w okolicznościowych impre-

zach z roku na rok wzrasta.  

THE BUG RIVER LOCAL TOURIST ORGANIZATION’S 

ACTIVITIES PROMOTING TOURIST PRODUCTS OF EASTERN 

MAZOVIA 

Summary 

Eastern Mazovia is an area of great tourist interest. However, apart from bigger ci-

ties, tourism here seems underdeveloped. The Bug River Local Tourist Organization 

(Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna, NLOT) has taken care of the promo-

                                                      
9 www.nlot.pl, 4.11.2011. 
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tion of tourism and culture in the region. With the support from self-government organ-

izations it has managed to create the Bug River Internet Platform, which presents cul-

tural heritage of Eastern Mazovia, periodic events and tourist facilities development in 

an attractive manner. The above is useful for tourists seeking tourist information. NLOT 

took an interesting initiative to create remarkable tourist trails, such as “Following white 

waters” or “A spiritual journey along the Bug River”. The said organization has been 

recognized and awarded by regional authorities several times already.  

Translated by Dorota Winter 
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

KREOWANIE REGIONALNEGO PRODUKTU 

TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

Na współczesnym rynku turystycznym obserwuje się wzrost zaintereso-

wania turystyką na poziomie regionalnym. Jest to spowodowane z jednej strony 

faktem, że turystykę coraz częściej postrzega się jako czynnik rozwoju regio-

nalnego, a z drugiej – wzrostem zainteresowania turystów regionalnym dzie-

dzictwem. Dziedzictwo (przyrodnicze, kulturowe i historyczne) regionu stanowi 

podstawę tworzenia ciekawego, niepowtarzalnego oraz konkurencyjnego regio-

nalnego produktu turystycznego. Odpowiednio wypromowany produkt może 

stanowić atrakcyjną ofertę na rynku turystycznym. Celem niniejszego artykułu 

jest pokazanie procesu tworzenia regionalnego produktu turystycznego oraz 

przedstawianie działań marketingowych związanych z kreowaniem tego pro-

duktu. 

1. Pojęcie regionalnego produktu turystycznego 

Pośród różnego rodzaju produktów turystycznych zdecydowanie wyróżnia 

się produkt turystyczny o charakterze obszarowym, określony geograficznie 

i umiejscowiony konkretnie w przestrzeni. W literaturze przedmiotu brak jest 

jednak spójnego oraz całościowego podejścia do zagadnienia, jakim jest regio-
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nalny produkt turystyczny i jednoznacznej definicji tego pojęcia. Ponadto 

w literaturze dotyczącej zagadnień szeroko pojętej turystyki oraz marketingu 

turystycznego
1
 spotyka się także podobne pod względem znaczenia określenia: 

produkt turystyczny regionu
2
, produkt regionalny

3
, produkt obszaru recepcji 

turystycznej
4
, regionalny produkt turystyczny

5
, produkt turystyczny obszaru

6
, 

produkt turystyczny-miejsce
7
. 

Produkt turystyczny regionu definiowany jest jako wypadkowa produktów 

przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego obszarze, atrakcji turystycznych, do-

stępności poszczególnych miejscowości oraz wizerunku regionu
8
. Również 

B. Hołderna-Mielcarek zwraca uwagę, że produkt turystyczny regionu jest pro-

duktem złożonym, kształtowanym przez wiele różnych podmiotów, składają-

cym się z wielu pojedynczych, częściowo podobnych, częściowo heterogenicz-

nych, ale zawsze komplementarnych usług
9
. Natomiast produkt regionalny jest 

                                                      
1 Również w literaturze dotyczącej marketingu terytorialnego na określenie „produktu” sto-

suje się różne sformułowania, a mianowicie: produkt terytorialny, produkt komunalny, produkt 

miast, wsi i regionów, mega-produkt. Zob A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki 

docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast 

i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Między-

narodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 37 i 41 oraz T. Markowski, Miasto jako produkt 
– wybrane aspekty marketingu miasta, w: Marketing terytorialny…, s. 51. 

2 B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego. Część 1: koordynacja 

i kooperacja w kształtowaniu produktu; funkcje organizacji turystycznych, „Rynek Turystyczny” 
1998, nr 12, s. 10. 

3 S. Sacha, Definiowanie produktu turystycznego, w: Kierunki aktywizacji gospodarczej 

przez turystykę na obszarach przygranicznych, materiały konferencyjne, Krosno 20–21 marca 

2000 roku, s. 141.  

4 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, 
„Monografie i Opracowania” nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 29. 

5 B. Meyer, A. Lewandowska, Współpraca gmin w procesie kształtowania regionalnego 

produktu turystycznego na przykładzie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w: Gospodarka 

turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wydawnictwo 
AD REM, Jelenia Góra 2009, s. 30.  

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

– Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 100. 

7 A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny – miejsce, „Turyzm” 2003, t. 13, z. 1, 
s. 55–80. 

8 Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Rapacz, Wy-

dawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 97. 

9 B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu…, s. 10. 
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określany jako asortyment produktów turystycznych wytwarzanych w danym 

regionie, które łącznie tworzą pewną kompozycję, strukturę nazywaną mianem 

produktu regionalnego (kompleksowego i zintegrowanego)
10

.  

E. Dziedzic definiuje produkt obszaru recepcji turystycznej jako całość 

składającą się z elementów materialnych i niematerialnych stanowiących pod-

stawę istniejącego w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań związanych 

z pobytem w danym miejscu
11

. Z kolei M. Zdon-Korzeniowska wskazuje, że 

regionalny produkt turystyczny jest kategorią przestrzenną i jest on oferowany 

przez dany obszar, zbudowany jest w oparciu o regionalne atrakcje oraz w okre-

ślonej postaci występuje w danym miejscu
12

. Podobnie wymiar przestrzenny 

(geograficzny) regionalnemu produktowi turystycznemu nadają J. Kaczmarek, 

A. Stasiak, B. Włodarczyk, definiując go jako wewnętrznie złożony zbiór ele-

mentów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrze-

ni, charakteryzującą się walorami turystycznymi
13

.  

W literaturze przedmiotu zwrot „produkt turystyczny regionu” stosowany 

jest wymiennie z pojęciem „regionalny produkt turystyczny” na określenie pro-

duktu oferowanego przez dany region. Wydaje się jednak, mimo zbieżności 

terminologicznej, że są to zupełnie inne produkty oferowane przez dany region. 

Produkt turystyczny regionu jest pojęciem znacznie szerszym, które obejmuje 

wszystkie atrakcje turystyczne, w tym atrakcje niepowstałe na bazie dziedzic-

twa danego regionu, np. kompleks rekreacyjno-sportowy czy centra zabaw 

i rozrywek (np. Disneyland), co powoduje, że nie jest regionalnym produktem 

turystycznym (brak silnych cech regionalizmu). Natomiast regionalny produkt 

turystyczny jest charakterystyczny dla danego regionu, związany z jego dzie-

dzictwem naturalnym, kulturowym i historycznym. Ma swoją specyfikę, od-

mienność i unikatowość. Ponadto wyraża więź z danym regionem, w którym 

jest oferowany, a jego poszczególne elementy posiadają cechy i charakter re-

gionalny (nawiązują do jego tożsamości, są silnie związane i identyfikowane 

z regionem)
14

. Mimo że oba pojęcia w dużej mierze oznaczają ten sam produkt, 

                                                      
10 S. Sacha, Definiowanie produktu…, s. 141. 

11 E. Dziedzic, Obszar recepcji…, s. 23.  

12 M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i prak-
tyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 39.  

13 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny…, s. 76. 

14 M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować…, s. 30. 
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to należy stwierdzić, że regionalny produkt turystyczny jest charakterystyczny 

dla danego regionu, ale produkt turystyczny regionu nie musi być wcale regio-

nalnym produktem turystycznym
15

. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy zdaniem autora uznać, że re-

gionalny produkt turystyczny jest to produkt o charakterze przestrzennym, po-

wstały na bazie regionalnych atrakcji turystycznych (dziedzictwa przyrodnicze-

go, kulturowego oraz historycznego) występujących tylko i wyłącznie na danym 

obszarze (regionie), które świadczą o jego autentyczności, oryginalności i uni-

katowości.  

2. Tworzenie regionalnego produktu turystycznego 

Regionalny produkt turystyczny jest nietypowy i złożony (trudno jest 

wskazać jednego wytwórcę), co oznacza, że przy jego tworzeniu trzeba 

uwzględnić nie tylko cel, w jakim powstaje (zaspokojenie potrzeb turystów), ale 

również cele podmiotów zaangażowanych w proces jego kształtowania. Sytu-

ację dodatkowo komplikuje fakt, że regionalny produkt turystyczny (w przeci-

wieństwie do produktu oferowanego przez przedsiębiorstwo) nie ma właścicie-

la. Ponadto ma on często usługowy charakter, co powoduje, że etap, jakim jest 

techniczny rozwój produktu oraz etap testowania produktu (w postaci prototypu 

na rynku), jest niemożliwy do zastosowania. Brak prototypu oraz etap testowa-

nia występuje też w przypadku „materialnych” produktów, bowiem trudno 

oczekiwać, że powstanie prototyp np. szlaku turystycznego.  

Tworząc regionalny produkt turystyczny, należy się skoncentrować na 

wyborze takiej działalności, w której dany region (miejscowość) jest najlepszy, 

tzn. ma ku temu odpowiednie zasoby (np. Górny Śląsk ma zasoby w postaci 

zakładów przemysłowych do rozwijania turystyki przemysłowej). Koncentracja 

na określonym segmencie rynku prowadzi jednak do specjalizacji. Umożliwia 

to z jednej strony zaspokojenie potrzeb określonej grupy turystów, ale z drugiej 

– zawęża tę grupę. Przy tworzeniu regionalnego produktu turystycznego poja-

wiają się też problemy z reagowaniem na zamieniającą się sytuację na rynku 

i dostosowywaniem produktu do zmieniających się potrzeb turystów. Wynika to 

z faktu, że zasoby regionu (przyrodnicze, kulturowe, historyczne, ludzkie, infra-

                                                      
15 Tamże, s. 30.  
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struktury, przedsiębiorstwa) są ograniczone, co powoduje ograniczenia w two-

rzeniu nowych regionalnych produktów turystycznych.  

Biorąc pod uwagę pewne uwarunkowania regionalnego produktu tury-

stycznego (złożoność, głównie usługowy charakter, powiązanie z określonym 

terytorium), można przyjąć, że na proces tworzenia regionalnego produktu tury-

stycznego składa się kilka etapów.  

Punktem wyjścia tworzenia regionalnego produktu turystycznego jest do-

konanie analizy danego obszaru recepcji turystycznej, tzn. dokonanie inwenta-

ryzacji. Analiza powinna zawierać ocenę warunków środowiska naturalnego 

(np. czystość powietrza czy wód), dostępności komunikacyjnej oraz potencjału 

turystycznego
16

. Inwentaryzacja powinna obejmować takie elementy. jak:  

– walory i atrakcje turystyczne zarówno naturalne, jak i kulturowe (np. 

parki krajobrazowe, zabytki architektury i budownictwa, zabytki techni-

ki, imprezy kulturalne); 

– dostępność komunikacyjna; 

– baza komunikacyjna (transport w miejscu docelowym); 

– lokalna i regionalna infrastruktura; 

– potencjał bazy noclegowej; 

– potencjał bazy gastronomicznej; 

– potencjał bazy towarzyszącej;  

– pojemność turystyczną (obiektów, miejscowości, regionu). 

Przy inwentaryzacji składników produktu można posłużyć się metodą 

opracowaną i stosowaną przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. (PART 

S.A) – określaną jako audyt turystyczny, który jest waloryzacją obszaru (miasta, 

gminy, regionu etc.) pod kątem turystyki
17

. Celem analizy jest nie tylko doko-

nanie identyfikacji zasobów oraz ocena w zakresie rozwoju turystyki, ale też 

wybranie tych zasobów, które mogą przyciągnąć potencjalnego turystę do re-

gionu. 

Dokładne i rzetelne przeprowadzenie identyfikacji składników produktu 

(inwentaryzacji) jest podstawowym etapem tworzenia regionalnego produktu 

                                                      
16 J. Majewski, Wprowadzenie do problematyki produktu turystycznego, w: Turystyka wiej-

ska i rozwój lokalny, red. J. Majewski, B. Lane, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001, 
s. 73.  

17 I. Majewska, Instrumenty tworzenia wysokiej jakości produktów turystycznych, 

w: Kształtowanie produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów 
i społeczności lokalnych: materiały seminaryjne, POT, Warszawa 2003, s. 19. 
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turystycznego, a uzyskane na tej podstawie informacje powinny stanowić punkt 

wyjścia do stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej regionu.  

Po dokonaniu identyfikacji składników produktu można przystąpić do pro-

jektowania koncepcji regionalnego produktu turystycznego. Efektywna koncep-

cja produktu jest tylko wtedy, kiedy łączy stronę rynkową (popytową) ze stroną 

podażową, a punktem wyjścia jest rynek (jego potrzeby), co powoduje, że pro-

dukt musi być dostosowany do rynku – dlatego bardzo ważne jest
18

: 

– rozpoznanie aktualnych i przyszłych potrzeb rynku, co daje odpowiedź 

na pytanie, czy i komu dany produkt jest potrzebny, czy nadal istnieje 

zainteresowanie określoną miejscowością lub regionem; 

– poddanie ocenie potencjału regionu, przedsiębiorstw turystycznych i in-

nych podmiotów działających w regionie oraz możliwości jednostek sa-

morządu terytorialnego (np. gmin), która pozwoli na określenie szans 

i możliwości własnej ekspansji, rozwoju oferty i konkurowania na rynku 

z innymi podmiotami podaży oraz regionami turystycznymi (zwłaszcza 

sąsiednimi). 

Projektując regionalny produkt turystyczny, należy zdecydować się na taki 

produkt, który na podstawie badań rynkowych zostanie uznany za najbardziej 

obiecujący rynkowo (ma szansę na szybki i wymierny sukces na rynku). Jak 

pisze E. Duliniec badania konsumentów mają na celu nie tyle pozyskanie kon-

kretnych pomysłów, ile określenie „wolnych obszarów” rynku (np. w sensie 

potrzeb nie zaspokojonych przez istniejące na rynku produkty), co pomaga 

ukierunkować wysiłki związane z poszukiwaniem nowych produktów
19

. 

Analiza strony podażowej i popytowej pozwoli na wskazanie kategorii 

produktu (produktów), w obrębie których będą tworzone konkretne produkty 

i określenie grupy docelowej, dla której produkt ma być przeznaczony (ustale-

nie precyzyjne adresata). Może to być np. turystyka biznesowa (organizowanie 

konferencji naukowych, seminariów), turystyka kulturowa (udostępnianie 

obiektów o wartości historycznej, artystycznej, kulturowej, organizowanie im-

prez o charakterze kulturalnym), turystyka przyrodnicza (obserwacja fauny, 

                                                      
18 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 

s. 108; A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regio-

nie, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, 
s. 135. 

19 E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 90. 
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flory, zwiedzanie i poznawanie obiektów przyrody nieożywionej, np. przełomy 

rzeczne, jaskinie). Każda z tych kategorii może mieć swój wymiar terytorialny. 

Mogą być one rozproszone w danym regionie lub skupiać się w jednym miejscu 

(gminie, miejscowości). 

Tworząc koncepcję regionalnego produktu turystycznego, należy 

uwzględnić też składniki, jakie złożą się na dany produkt oraz ich specyfikę. 

Składniki te powinny być podzielone na składniki podstawowe, które decydują 

o jego specyfice, unikalności, odmienności i wizerunku oraz uzupełniające, 

zwiększające atrakcyjność produktu turystycznego. Każdy z produktów ma też 

swoją specyfikę, co wymaga uwzględnienia przy ich projektowaniu odpowied-

nich składników, na przykład istniejącego na terenie regionu typu i standardu 

zakwaterowania, rodzaju oferowanych usług, transportu, a przede wszystkim 

istniejących atrakcji turystycznych
20

. 

Kolejnym etapem tworzenia regionalnego produktu turystycznego powin-

no być przygotowanie strategii i planu marketingowego, czyli przemyślanego 

i uporządkowanego procesu, który będzie skoordynowany z innymi planami, 

np. finansowymi. Proces ten może mieć różny zasięg czasowy i obejmować 

wyznaczenie celów strategicznych (np. wielkość i udział w rynku) oraz sformu-

łowanie strategii marketingowej (wybór rynku docelowego, pozycjonowanie, 

marketing – mix). 

Zaprojektowana koncepcja regionalnego produktu powinna zostać podda-

na analizie ekonomiczno-finansowej. W analizie powinno się uwzględniać nie 

tylko korzyści ekonomiczne (nowe inwestycje w zakresie tworzenia infrastruk-

tury turystycznej, dochody pochodzące z wydatków turystów, nowe miejsca 

pracy w regionie), ale też powinno się zwrócić uwagę na koszty związane 

z rozwojem regionalnego produktu turystycznego, które będą wynikać z ruchu 

turystycznego. Dlatego rachunek kosztów i korzyści powinien uwzględniać 

aspekt ekonomiczny, środowiska przyrodniczego oraz społeczny (kulturowy)
21

. 

Ostatnim, ale kluczowym etapem w tworzeniu regionalnego produktu jest 

wprowadzenie produktu na rynek, czyli komercjalizacja. Aby produkt odniósł 

sukces na rynku, nie wystarczą tylko prawidłowo przeprowadzone wcześniejsze 

                                                      
20 J. Majewski, Wprowadzenie do…, s. 74. 

21 Szerzej na ten temat w: J. Krippendorf, Towards new tourism policies: The importance of 

environmental and sociocultural factors, w: „Tourism Management” 1982, nr 3, s. 135–148; 

M. Mika, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, w: Turystyka, 
red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 406–482. 
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kampanie, ale też konieczne jest przygotowanie różnych działań, m.in.: środ-

ków rzeczowych i finansowych, oferty przedsiębiorstw turystycznych czy przy-

gotowanie personelu pracującego w obsłudze ruchu turystycznego. 

3. Marketing regionalnego produktu turystycznego 

Współcześnie w warunkach dużej konkurencji oraz zmienności otoczenia 

skuteczny marketing regionalnego produktu turystycznego wymaga opracowa-

nia długofalowej koncepcji sprawnego działania – strategii marketingowej, 

która określi, jakie kroki należy podjąć, aby efektywnie zaspokoić potrzeby 

rynku
22

. W ramach strategii marketingowej trzeba określić sposób kształtowania 

elementów marketingu – mix (mieszanki marketingowej), czyli zbioru poddają-

cych się sterowaniu taktycznych instrumentów marketingowych, których kom-

pozycję przygotowuje się (przedsiębiorstwo, region) w celu uzyskania zamie-

rzonej reakcji na rynku
23

. Jest to jedna z dominujących idei nowoczesnego mar-

ketingu, określana w literaturze marketingowej jako tzw. 4P, czyli: produkt, 

promocja, polityka cenowa, polityka dystrybucji. Każdy z tych elementów zo-

stał podzielny na podzmienne
24

: 

– produkt (product) obejmuje m.in.: jakość, markę; 

– promocja (promotion) obejmuje: reklamę, sprzedaż osobistą, public rela-

tions, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni; 

– cena (price) obejmuje: cenniki, rabaty, warunki kredytowe, okresy płat-

ności; 

– dystrybucja (place) obejmuje: lokalizację, kanały dystrybucji, zasięg te-

rytorialny sprzedaży. 

Biorąc pod uwagę pewne uwarunkowania regionalnego produktu tury-

stycznego (głównie usługowy charakter, powiązanie z określonym terytorium, 

korzyści społeczne), należy stwierdzić, że działania marketingowe zgodne 

z przedstawioną wyżej formułą 4P posiadają pewne ograniczenia, które unie-

                                                      
22 I. Penc-Pietrzak, Strategie zarządzania marketingiem, Wydawnictwo Key Text, Warsza-

wa 1999, s. 49.  

23 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, 
PWE, Warszawa 2002, s. 141.  

24 B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, War-

szawa 1996, s. 20.  
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możliwiają jego pełną adaptację do potrzeb regionalnego produktu turystyczne-

go. Jak pisze A. Szromnik, ograniczenia te wynikają przede wszystkim z faktu, 

iż kompozycja 4P
25

: 

– przystosowana jest głównie do warunków działania podmiotów, które 

oferują dobra materialne; 

– dotyczy bezpośrednio podmiotów nastawionych na zysk; 

– zakłada, że podstawą oferty jest względnie jednorodny typ produktu; 

– przewiduje jednostronny typ powiązań informacyjno-promocyjnych 

z rynkiem; 

– uwzględnia punkt widzenia oferenta, a nie klienta (użytkownika).  

Formuła 4P odnosząca się w swoim założeniu do dóbr materialnych zosta-

ła też zaadoptowana do dziedziny usług i opiera się na odmiennie formułowa-

nym produkcie, jakim jest usługa niematerialna. Produkt w ujęciu marketingu 

usług obejmuje nie tylko instrumenty związane z tworzeniem podstawowej 

oferty usługowej czy jakości świadczonych usług, ale też instrumenty zależne 

od personelu świadczącego usługi, który staje się w takim ujęciu elementem 

oferty
26

. Dlatego w usługach cztery podstawowe elementy są poszerzane o do-

datkowy składnik, jakim jest personel.  

Personel w podmiotach oferujących produkty usługowe (takim jest regio-

nalny produkt turystyczny) odgrywa najważniejszą rolę, gdyż ma on bezpośred-

ni kontakt z klientami nabywającym produkt o charakterze usługowym (np. 

przedsiębiorstwa noclegowe, gastronomiczne, transportowe, biura podróży). 

Ponadto personel ze względu na stały kontakt z klientem – poprzez nastawienie 

do klienta, jakość obsługi, znajomość produktu kreuje wizerunek regionalnego 

produktu turystycznego. Dlatego bardzo istotny jest właściwy dobór pracowni-

ków oraz skuteczne ich motywowanie i odpowiednie szkolenie
27

. 

                                                      
25 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, 

w: Marketing terytorialny…, s. 77. 

26 A. Panasiuk, Marketing – mix w turystyce, w: Marketing usług turystycznych, red. A. Pa-

nasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 67. 

27 Szerzej na temat zarządzania personelem w turystyce pisze M. Molenda, W. Banasik, 

Motywowanie pracowników w mikroprzedsiębiorstwach turystycznych, w: Kadry w gospodarce 

turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe NR 496, Ekonomiczne Problemy Usług NR 19, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 371–376; M. Molenda, W. Banasik, Instrumenty 

zarządzania zasobami ludzkimi w biurach podróży, w: Studia i Materiały, Rok 12, No 1, 1/28, 

Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kocha-

nowskiego w Kielcach, Kielce 2008, s. 204–213; M. Molenda, Dobór kadr w przedsiębiorstwach 
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Regionalny produkt turystyczny ma głównie charakter usługowy, co po-

woduje, że marketing – mix w koncepcji 5P można zastosować w działaniach 

marketingowych związanych z kształtowaniem tego produktu, co przedstawio-

no poniższym zestawieniu: 

– produkt: walory i atrakcje turystyczne, infrastruktura turystyczna, usługi 

turystyczne, jakość świadczonych usług, regionalna obrzędowość;  

– cena: podatki i opłaty lokalne, cena usług turystycznych, cena ziemi; 

– miejsce/dystrybucja: położenie geograficzne, dostępność transportowa, 

dostępność wirtualna, kanały i system dystrybucji usług, zasięg teryto-

rialny; 

– promocja: reklama usług turystycznych, public relations, organizacja 

imprez, targi turystyczne, mecenat i sponsoring, lobbing, study tour dla 

przedstawicieli biur podróży; 

– personel/ludzie: kwalifikacje personelu zatrudnionego w urzędach admi-

nistracji samorządowej i podmiotach turystycznych oraz ich predyspo-

zycje psychofizyczne, nastawienie lokalnej społeczności, rzetelność ob-

sługi. 

Koncepcja marketingu 5P stanowiła punkt wyjścia do dalszych rozważań 

nad strukturą marketingu – mix w usługach, co spowodowało poszerzenie kon-

cepcji o kolejne dwa obszary aktywności marketingowej (cechy fizycz-

ne/materialne dowody świadczenia usług oraz procesy świadczenia usług) 

i powstania 7P. W odniesieniu do regionalnego produktu turystycznego świa-

dectwo materialne (physical evidence) obejmuje m.in. stan zagospodarowania 

turystycznego, oznakowanie szlaków, estetykę budynków, czystość regionu 

(miejscowości). Z kolei procesy świadczenia usług jako narzędzia marketingu – 

mix stanowią o możliwości oceny przez konsumenta (turystę) sprawności funk-

cjonowania jego przebiegu np. sprawność organizacyjna świadczonych usług.  

Z przedstawionych koncepcji marketingu – mix wynika, że zdefiniowanie 

właściwej jego struktury jest dosyć trudne i zmienne w czasie. Nadal jednak 

najczęściej stosuje się formułę 4P. Jednak koordynacja wszystkich jego instru-

mentów wykorzystywanych w kształtowaniu regionalnego produktu turystycz-

nego jest bardzo trudna, co wynika z faktu, że tworzy go wiele samodzielnych 

podmiotów z różnych branż oraz odmiennych sektorów. Powoduje to, że raczej 

                                                                                                                                  
turystycznych, w: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 
4(14), październik – grudzień, SGH, Warszawa 2009, s. 61–68. 
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nie jest możliwe ustalenie jednej polityki cenowej. Natomiast największe moż-

liwości są w polityce dystrybucji oraz komunikacji z otoczeniem (promocji)
28

.  

Uwagi końcowe 

Regionalny produkt turystyczny jest integralną częścią dziedzictwa przy-

rodniczego, kulturowego i historycznego regionu oraz stanowi jego potencjał 

turystyczny. Poprzez identyfikację dziedzictwa z danym regionem można stwo-

rzyć atrakcyjny produkt na rynku turystycznym, który znajdzie uznanie wśród 

turystów. Stworzenie i wykreowanie ciekawej oferty turystycznej wymaga jed-

nak zaangażowania wielu podmiotów (władz lokalnych, przedsiębiorców, 

mieszkańców regionu, organizacji turystycznych oraz turystów). Ponadto 

w celu skutecznego zaistnienia produktu na rynku turystycznym (nie tylko kra-

jowym, ale też zagranicznym) potrzebna jest przewodnia inicjatywa jednego 

z podmiotów, który stworzy zintegrowaną ofertę regionalnego produktu tury-

stycznego oraz odpowiednio ją wypromuje. 

CREATION OF REGIONAL TOURIST PRODUCT  

Summary 

The following article presents a regional tourist product as the one using the re-

sources of a given region (its natural, cultural and historical heritage). In the first part of 

the article, the notion of a regional, tourist product is explained and the ambiguity of the 

expression in the literature of the subject is pointed out. Next, the stages of a regional 

product development are described. The article ends with the presentation of marketing 

activities accompanying a regional, tourist product development, using the elements of 

the marketing mix. 

Translated by Marcin Molenda 

                                                      
28 Szerzej na ten temat pisze B. Hołderna – Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycz-

nego. Część 1I: instrumenty marketingowe w zastosowaniu organizacji regionalnych, „Rynek 
Turystyczny” 1998, nr 13–14, s. 9 i 10. 
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PROMOCJA POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO PRZEZ 

PRODUKT TURYSTYCZNY – WYDARZENIE 

Wprowadzenie 

System promocji jest pewnego rodzaju osnową w systemie komunikowa-

nia się z rynkiem. W systemie tym informacje przebiegają dwukierunkowo. 

Narzędziami komunikacji z rynkiem są wszystkie elementy kompozycji marke-

tingowej oraz różne sposoby bezpośredniego i pośredniego aktywizowania 

sprzedaży. 

Promocja może być nastawiona na cele długofalowe bądź doraźne. Stano-

wi ona ważne narzędzie walki z konkurencją. Przedsiębiorstwo propagując wła-

sną ofertę, dąży do zdobycia na rynku jak najmocniejszej pozycji. Obecna 

i spodziewana konkurencja jest jednym z głównych wyznaczników koncepcji 

promocji oraz niezbędnych ku temu nakładów finansowych.  

Promocja skierowana do poszczególnych segmentów rynku, opracowana 

z myślą o ich potrzebach i wymaganiach, jest bardziej skuteczna od kampanii 

adresowanych do masowego odbiorcy. Istotą wszystkich działań promocyjnych 

jest doprowadzenie do pozytywnego odczytania przez odbiorców informacji 

zakodowanych w przekazie. Poprzez promocję eksponuje się atuty powiatu 

i produktu oraz zachęca do zakupu określonych produktów. W realizacji tych 
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celów promocja spełnia rolę informacyjną i pobudza do wywołania określonych 

postaw
1
.  

Promocja regionu często rozumiana jest jako zestaw środków taktycznych 

i strategicznych, które mają na celu umacnianie pozycji danego regionu, przy 

wykorzystaniu pracy organizacji i przedsiębiorstw działających na jego rzecz 

lub na jego terenie. Środki, dzięki którym realizowane są funkcje promocji 

w przypadku rynku turystycznego mają określone zadania, do których należą: 

– wzbudzenie potrzeby poznania nowej oferty turystycznej; 

– przekonanie o szczególnych walorach prezentowanej oferty; 

– popyt na produkty turystyczne; 

– przekonanie o potrzebie rozszerzenia nabytej oferty; 

– zachęcenie do zakupu usług świadczonych na określonych warunkach; 

– zachęcenie do zakupu usług świadczonych w określonym czasie
2
. 

1. Charakterystyka produktu turystycznego – wydarzenie „Wianki 

szydłowieckie” 

Ważnym elementem promocji była i jest marka, a ta w przypadku powiatu 

szydłowieckiego była budowana od początku. Pierwsze formy promocji, takie 

jak: foldery czy nośniki reklamy, nie były tak spektakularne jak obecnie. Czasy 

takich form bezpowrotnie minęły, a poprzeczka w przypadku marketingu tery-

torialnego postawiona została bardzo wysoko. W dobie Internetu pożądane jest 

odróżnienie się od konkurencji. Przykładem akcji promocyjnej powiatu szydło-

wieckiego jest produkt turystyczny – wydarzenie, o wyborze którego rozstrzyga 

położenie większego nacisku na interesy doraźne lub długofalowe, wymagające 

stałego umocnienia własnej pozycji poprzez częste działania kreujące w otocze-

niu pozytywny wizerunek powiatu. 

Wydarzenia zostały zaliczone do tej kategorii produktów turystycznych, 

w której oprócz elementów składowych najważniejszą rolę odgrywa organizacja 

wykorzystująca wybrane elementy potencjału turystycznego. Nie mniej istotne 

                                                      
1 S. Briggs, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 2003, s. 90–91. 

2 J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa, 1999, s. 145 
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wydają się także elementy zarządzania oraz – w szczególnych przypadkach  

– lokalizacja
3
. 

„Szydłowieckie wianki” zaliczane są do wydarzeń lokalnych. Są to impre-

zy z udziałem mieszkańców i gości, które popularyzują region. Z uwagi na czę-

stotliwość występowania jest to wydarzenie cykliczne, czyli odbywające się 

w jednakowych odstępach czasu. Natomiast biorąc pod uwagę tematykę wyda-

rzenia, „Szydłowieckie wianki” należy zaliczyć się do wydarzeń kulturowych 

z wykorzystaniem elementów folklorystycznych.  

Wianki, czyli Noc Świętojańska zwana również sobótką jest pięknym, sta-

rym zwyczajem mającym korzenie w pogańskich obrzędach słowiańskich. Ob-

chodzona podczas najkrótszej nocy z 23 na 24 czerwca sobótka poświęcona 

była czci ognia i wody, dlatego ogień, którym rozpalano przygotowane na noc 

stosy, musiał być „ogniem żywym” – skrzesanym podczas pocierania drewna 

o drewno lub z krzemienia. Z dawnych zwyczajów na ziemi szydłowieckiej 

pozostało do dzisiaj palenie ogni. Gdy tylko zapadła noc i zapłonęły ogniska, 

dziewczęta brały kolorowe wieńce, zapalały umocowane na nich świeczki 

i przy wtórze sobótkowych pieśni puszczały je na wodę. Wianek upleciony 

z jak największej liczby ziół i kwiatów był pilnie obserwowany przez chłopców. 

Wianek, na którym świeca paliła się najdłużej, wróżył swej właścicielce rychłe 

zamążpójście. Gdyby jednak chłopiec, korzystając z nieuwagi dziewczyny, 

wyciągnął jej wianek z wody, wówczas miałaby ona pozostać starą panną. Każ-

da z dziewcząt bacznie pilnowała swego wianka i broniła przed „napastnikami”. 

Wokół ogniska kobiety rozpoczynały taniec, który kończył się skokami przez 

ogień. Do skoków tych przyłączali się również mężczyźni. Wierzono również, 

że w tę jedną noc zakwita kwiat paproci. Znalezienie go miało gwarantować 

dobrobyt i pomyślność do końca życia
4
. Popularny obecnie zwyczaj puszczania 

wianków na wodzie ma rodowód dużo późniejszy. Związany był ze środowi-

skiem miejskim i ma charakter typowych wróżb matrymonialnych.  

                                                      
3 A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008, 

s. 34–41. 

4 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985. 
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2. Promocja powiatu przez produkt turystyczny – wydarzenie w świetle 

badań ankietowych  

Głównym celem opracowania jest ocena promocji regionu przez produkt 

turystyczny – wydarzenie „Wianki”. Zakłada się, że w wyniku łączenia indywi-

dualnych opinii (wyrażonych w ankietach) uzyskuje się obraz opinii zbiorowej, 

która pozwoli na ocenę sposobu promocji regionu przez wydarzenie kulturowe. 

Realizacji głównego celu niniejszego opracowania służą następujące etapy 

postępowania badawczego: 

1. Charakterystyka respondentów uczestniczących w wydarzeniu kulturo-

wym. 

2. Analiza promocji powiatu przez wydarzenie kulturowe. 

3. Zróżnicowanie poglądów na temat promocji regionu. 

Kwestionariusz ankiety zastosowany w badaniach promocji regionu skła-

dał się z trzech części tematycznych. Pierwsza (wprowadzająca) zawierała in-

formacje o respondentach. Pozostałe części kwestionariusza dotyczyły regionu 

poddanego badaniu i jego promocji. 

W kwestionariuszu ankiety w celu określenia różnic w ocenach promocji 

zastosowano 5-stopniową skalę porządkową Likerta
5
, gdzie 1 oznaczało ocenę 

bardzo złą, 2 – złą, 3 – przeciętną, 4 – dobrą i 5 – bardzo dobrą.  

Jako podstawę źródłową badań przyjęto własne badania ankietowe, któ-

rych zasadą była dobrowolność udzielania odpowiedzi przez respondenta. Wy-

bór osoby był dokonywany w sposób subiektywny i intuicyjny, oparty na ob-

serwacji ludzi. W niektórych pytaniach można było wskazać kilka odpowiedzi. 

Część pytań miała charakter otwarty. 

Badanie promocji regionu szydłowieckiego przez wydarzenie kulturowe 

„Wianki” metodą wywiadu kwestionariuszowego zrealizowane zostało 24 

czerwca 2011 roku. Badaniem ankietowym objęto społeczność lokalną i odwie-

dzających region szydłowiecki w tym dniu. Próba badawcza liczyła 210 osób  

– 126 kobiet (60%) i 84 mężczyzn (40%). Analiza pochodzenia terytorialnego 

respondentów wykazała, że większość ankietowanych pochodziła z wojewódz-

twa mazowieckiego (128 osób, tj. 61%), następnie kolejno ze świętokrzyskiego 

(37 osób, tj. 17,6%), małopolskiego (16 osób, co stanowi 7,6%), lubelskiego 

(15 osób – 7,1%), łódzkiego (8 osób, tj. 3,8%) i podlaskiego (6 osób, tj. 2,8%). 

                                                      
5 E.R. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003, s. 191–192. 
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Zdecydowana większość ankietowanych (172 osoby, tj. 82%) mieszka na stałe 

w mieście. 

Jeśli chodzi o wiek respondentów, to najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

w przedziale wiekowym 41 lat i więcej (50 osób, tj. 23,8%), a najmniej było 

osób w wieku pomiędzy 31 a 35 lat (22 osoby, tj. 10,5%). Pytania zawarte 

w metryczce pozwoliły również na scharakteryzowanie badanych ze względu 

na wykształcenie i status zawodowy. Jeśli chodzi o wykształcenie, to najbar-

dziej liczną grupę wśród respondentów stanowiły osoby z wykształceniem 

średnim (83 – 40%), najmniejszą zaś – z wykształceniem podstawowym 

(6 osób – 2,9%). Jeśli chodzi o status zawodowy ankietowanych, badanie wy-

kazało, że najwięcej było wśród nich osób aktywnych zawodowo (85 – 40,5%), 

a najmniej bezrobotnych (16 osób, tj. 7,7%) (tabela 1). 

Tabela 1 

Próba osób uczestniczących w wydarzeniu kulturowym „Wianki” 

Wojewódz-

two 

Ogó-

łem 

W tym 

kobiety 

Wykształcenie 

Podsta-

wowe 

Gimna-

zjalne 

Zawodo-

we 
Średnie Wyższe (%) 

Lubelskie 15 10 - - - 3 12 7,1 

Łódzkie 8 8 - - - 2 6 3,8 

Małopolskie 16 10 - 2 - 6 8 7,6 

Mazowie-

ckie 
128 73 - 22 14 52 40 61 

Podlaskie 6 6 6 - - - - 2,9 

Świętokrzy-

skie 
37 19 - - 6 20 11 17,6 

Ogółem 

(%) 

210 

100,0 

126 

60,0 

6 

2,8 

24 

11,4 

20 

9,6 

83 

40 

77 

36,2 

100,0 

100,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Ankietowani poproszeni o wskazanie źródła informacji, z którego dowie-

dzieli się o wydarzeniu kulturowym „Wianki”, mieli do wyboru cztery opcje. 

Najwięcej badanych uzyskało tę informację od znajomych i rodziny (63 osoby, 

tj. 30%), najmniej respondentów wskazało jako źródło informacji Internet (36 

osób – 17,1%). W odniesieniu do tego pytania można było wskazać kilka od-

powiedzi, jednak żaden z ankietowanych nie obrał tego wariantu (rysunek 1). 
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Rys. 1 Źródła informacji badanych o wydarzeniu kulturalnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Kolejne dwa pytania tyczyły się charakteru wyjazdu oraz środka transpor-

tu. Ponad większa połowa ankietowanych wybrała charakter wyjazdu jako po-

byt indywidualny 136 osób (65%), natomiast tylko 14 osób (6,7%) przyjechało 

w charakterze wycieczki szkolnej. Jeżeli chodzi o środek transportu to przewa-

żała grupa respondentów mieszkających na terenie powiatu 94 osoby (45%), 

najmniejszą grupę stanowili ankietowani, którzy przyjechali pociągiem 6 osób 

(2,8%). 

Po uzyskaniu podstawowych informacji, ankietowani przeszli do pytań do-

tyczących produktu turystycznego. Analiza promocji powiatu przez wydarzenie 

kulturowe miała na celu pokazanie instrumentu, jaki może posłużyć do promo-

cji, w tym przypadku „produkt turystyczny – wydarzenie”. Na pytanie o znajo-

mość pojęcia „produkt turystyczny – wydarzenie”, większa połowa badanych 

zaznaczyła odpowiedź twierdzącą 132 osoby (63%) (wykres 2). 

W kolejnym pytaniu zadaniem respondentów było wskazanie produktu tu-

rystycznego, który wśród badanych budzi największe zainteresowanie. Można 

było wskazać kilka odpowiedzi. Spośród siedmiu produktów turystycznych 

największym powodzeniem cieszył się produkt turystyczny – impreza – 186 

od 
znajomych,
rodziny; 63

z prasy; 53

z internetu; 
36

z innego 
źródła; 58
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osób (88,6%), produkt turystyczny – wydarzenie – 114 osób (54,3%), oraz pro-

dukt turystyczny – usługa – 103 osoby (49,5%), natomiast najmniejszym zainte-

resowaniem cieszył się produkt turystyczny – szlak 51 osób (24%) (tabela 2). 

 

Rys. 2 Znajomość pojęcia „produkt turystyczny – wydarzenie” przez ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Tabela 2 

Najbardziej popularny produkt turystyczny według ankietowanych 

Lp.  Produkt turystyczny Liczba wskazań % ogólnej liczby wskazań 

1. Impreza 187 88,6 

2. Wydarzenie 114 54,3 

3. Usługa 103 49,5 

4. Miejsce 98 46,7 

5. Obiekt 87 41,9 

6. Rzecz 72 34,3 

7. Szlak 51 23,8 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ankietowych. 

tak
132
63%

nie
78

37%
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W pytaniu o częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, re-

spondenci wskazywali odpowiedź „ 2-3 razy w roku” – 129 os. (61,4%), tylko 

6 osób (2,8%) zaznaczyło odpowiedź „raz w roku”. 

W następnej części kwestionariusza, ankietowani musieli wskazać wyda-

rzenia kulturowe organizowane na terenie powiatu szydłowieckiego, w których 

uczestniczyli. Do wyboru mieli czternaście wydarzeń kulturowych oraz odpo-

wiedź „w żadnym z powyższych”. Największa grupa badanych zaznaczyła wy-

darzenie kulturowe „Niedziela Palmowa i kiermasz wielkanocny” – 168 osób 

(80%), „Zygmunty Szydłowieckie” 135 osób (64,3%), „Święto Żelaza i Stali”  

– 130 osób (62%) oraz „Ogólnopolski Turniej Rycerski” – 94 osoby (44,7%), 

natomiast najmniej badanych zaznaczyło odpowiedzi: „Przegląd Zespołów pre-

zentujących zwyczaje i obrzędy ludowe” – 8 osób (3,9%),”Ogólnopolski Plener 

Ludowej Rzeźby Monumentalnej” – 11 osób (5,2%), 17 osób (8,1%) wskazało 

odpowiedź „w żadnym z powyższych” (tabela 3). 

W kolejnym pytaniu respondenci mieli za zadanie wskazać, jaki był głów-

ny zamiar uczestnictwa w wydarzeniu kulturowym „Wianki”. Z siedmiu propo-

zycji najliczniej została wskazana odpowiedź „możliwość uczestnictwa w wy-

darzeniu, które przedstawia obrzędy ludowe” – 93 osoby (44%), natomiast 

najmniej „chęć przeżycia przygody” – 10 osób (4,8%). 

Według 210 osób (100%) wydarzenia kulturowe powinny być częściej or-

ganizowane.  

Większa część ankietowanych pochodziła z miasta i okolic badanego po-

wiatu, więc w pytaniu dotyczącym celu przedłużenia pobytu na ziemi szydło-

wieckiej właśnie ta odpowiedź dominowała – 85 osoby (40%), natomiast wśród 

ankietowanych mieszkających poza powiatem, dominowała odpowiedź „zwie-

dzanie atrakcji turystycznych powiatu” – 67 osoby (32%). 
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Tabela 3 

Najbardziej popularne wydarzenia kulturowe organizowane na terenie powiatu 

szydłowieckiego, w których uczestniczyli respondenci 

Lp. Wydarzenie Liczba 

wskazań 

% ogólnej liczby 

wskazań 

1. Niedziela Palmowa i kiermasz Wielkanocny 168 80,0 

2. Zygmunty Szydłowieckie 135 64,3 

3. Święto Żelaza i Stali – Muzeum Techniki 

w Chlewiskach 

130 62,0 

4. Ogólnopolski Turniej Rycerski – Zamek 

Szydłowiecki 

94 44,7 

5. Zamkowe Spotkania Teatralne 58 27,6 

6. Dzień Kultury Żydowskiej 45 21,4 

7. Festyn wiosenny - Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku 

42 20,0 

8. Festyn jesienny – Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku 

36 17,1 

9. Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych  34 16,2 

10. Przegląd Kapel Weselnych – gmina Chlewiska 23 11,0 

11. Szydłowiecki Plener Artystów  18 8,6 

12. W żadnej z powyższych 17 8,1 

13. Ogólnopolskie Plenery Ludowej Rzeźby 

Monumentalnej - Muzeum Instrumentów Ludowych 

w Szydłowcu 

11 5,2 

14. Przegląd Zespołów prezentujących zwyczaje 

i obrzędy ludowe – Orońsko  

8 3,8 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ankietowych. 

W pytaniu odnoszącym się do oceny wydarzenia, zadaniem respondentów 

było wskazanie w zestawie tych cech, które w istotny sposób informują poten-

cjalnego turystę o atrakcyjności i organizacji wydarzenia oraz ich ocena w skali 

punktowej od 1 do 5. Spośród pięciu cech najwyżej oceniona była atrakcyjność 

miejsca (99,5% ocen dobrych i bardzo dobrych). Wysoką ocenę uzyskał pro-

gram wydarzenia. Z kolei najwięcej ocen przeciętnych i ocen niskich dotyczyło 

„dostępu do infrastruktury” (tabela 4). 
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Tabela 4 

Ocena wydarzenia kulturowego „Wianki” przez ankietowanych 

Ocena 

cechy 

w skali od 

1 do 5 

Organizacja 

wydarzenia 

Program 

wydarzenia 

Dostęp do 

infrastruktury 

Atrakcyjność 

miejsca 

 

Zachowanie 

międzyludzkie 

 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

1 2 0,95 0 0 4 1,9 0 0 0 0 

2 4 1,9 0 0 10 4,8 0 0 5 2,4 

3 5 2,4 5 2,4 82 39,0 1 0,5 21 10,0 

4 55 26,2 34 16,2 68 32,4 24 11,4 83 39,5 

5 144 68,5 171 81,4 46 21,9 185 88,1 101 48,1 

Ogółem 210 100,0 210 100,0 210 100,0 210 100,0 210 100,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

W opinii respondentów zdecydowanie najważniejszą cechą badanego wy-

darzenia jest „atrakcyjność miejsca” - 67,6% ogółu wskazań. 

Jest to jednocześnie cecha najwyżej oceniona przez ankietowanych. 

W przypadku pozostałych cech odsetek wahań był niższy i wahał się od 54,8% 

dla „programu wydarzenia” do 30,5% dla cechy „dostęp do infrastruktury”. 

Podobną, niską liczbę wskazań otrzymały cechy: „organizacja wydarzenia” 

i „zachowanie międzyludzkie”. 

Z grona badanych, 149 osób (71,0%) zadeklarowało się przyjechać po-

nownie na „Wianki” podczas kolejnej edycji, żadna z ankietowanych osób nie 

wskazała natomiast odpowiedzi „nie zamierzam”. Wśród badanych tylko 2 oso-

by (0,9%) nie były zdecydowane, aby polecić powiat szydłowiecki znajomym 

jako miejsce atrakcyjne turystycznie.  

Końcowa część kwestionariusza odnosiła się do oceny promocji powiatu 

przez wydarzenie kulturowe „Wianki”. Badanie stopnia promocji przeprowa-

dzono, wykorzystując 5 – stopniową skalę Likerta. Prawie 78,6% respondentów 

wyraziło opinię, że taki sposób promocji jest bardzo dobry, a 18,1%, że dobry. 

Opinię o „przeciętnym” wyraziło 3,3% ogółu ankietowanych, natomiast opinię 

bardzo zły i zły nie wyraził żaden z respondentów (tabela 5).  
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Tabela 5 

Ocena promocji 

Stopień promocji Liczba wskazań % 

1 

2 

3 

4 

5 

Brak odpowiedzi 

0 

0 

7 

38 

165 

0 

0 

0 

3,3 

18,1 

78,6 

0 

Ogółem 210 100,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Uwagi końcowe 

Cel badania odnosił się do oceny promocji powiatu przez wydarzenie kul-

turowe. Natomiast celem promocji było przede wszystkim zainteresowanie 

potencjalnych turystów i gości jednodniowych wypoczynkiem na terenie powia-

tu. Turyści wyrazili pogląd, iż powiat charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością 

walorów przyrodniczych i antropogenicznych.  

Do cech najbardziej wyróżniających wydarzenie kulturowe „Wianki” re-

spondenci zaliczyli program wydarzenia oraz jego organizację. Respondenci 

wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w wydarzeniu. Niektórzy uczestniczyli 

w takim wydarzeniu po raz pierwszy, inni są stałymi bywalcami takich imprez, 

ale zgodnie deklarowali powtórnym przyjazdem na kolejne wydarzenia kultu-

rowe organizowane na Ziemi Szydłowieckiej. Przyjazd na „Wianki” u więk-

szość ankietowanych miał charakter indywidualny. Spora część badanych zade-

klarowała się przedłużyć swój pobyt na Ziemi Szydłowieckiej w celu zwiedza-

nia powiatu. Ta sam grupa respondentów za główny motyw uczestnictwa 

w wydarzeniu kulturowym obrała „możliwość uczestnictwa w wydarzeniu, 

które przedstawia obrzędy ludowe”.  

Taki sposób promocji w opinii respondentów jest bardzo dobrze odbiera-

ny. Jest oryginalny, ciekawy i interesujący. Poza tym taka promocja stanowiła 

pewnego rodzaju informację o regionie dla odwiedzającego jednodniowego 

i turysty. Jeżeli odwiedzający i turysta odebrał ją pozytywnie to będzie to skut-

kowało kolejnymi odwiedzinami, co w dalszej kolejności przyniesie dochody 

dla społeczności lokalnej. 
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Wśród zamierzonych kierunków działań, wskazuje się na konieczność 

rozwoju marketingu turystycznego powiatu, który będzie wspierany badaniem 

ruchu turystycznego. Efektem takich działań ma być dostosowanie form i spo-

sobów promocji oraz jej zasięgu, do wyselekcjonowanych konsumentów pro-

duktu turystycznego regionu. Poza tym badania powinny także wesprzeć pro-

mocję turystyczną powiatu w miastach i regionach Europy, z którymi powiat 

szydłowiecki posiada regularne połączenie, gdyż jest zlokalizowany przy trasie 

głównej E-77. Zaletą takiej formy promocji nie są tak naprawdę korzyści dla 

lokalnej kultury, lecz pobudzenie gospodarcze wiążące się z napływającymi 

turystami i wystawcami oraz inwestycje związane z danym wydarzeniem.  

PROMOTION OF THE DISTRICT SZYDŁOWIECKI THROUGH 

THE TOURIST PRODUCT - EVENT 

Summary 

An evaluation of the promotion of the district is a purpose of the article 

szydłowieckiego through the tourist product – event. In order to determine differences 

in evaluations of the promotion they applied 5-gradual Likerta ordinal scale. On the 

basis of the results of the dispatched questionnaire form to visiting the district referring 

opinions are being presented to such a form of the promotion. 

Translated by Magdalena Nowacka 
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PRODUKT TURYSTYKI KULTUROWEJ PARKU 

KRAJOBRAZOWEGO PUSZCZA ZIELONKA  

POD POZNANIEM 

Wprowadzenie 

Parki krajobrazowe z racji chronionych walorów predysponowane są do 

prowadzenia działań z zakresu turystyki kulturowej (cyt. Park krajobrazowy 

obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych 

wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju
1
). Aktywność taka jest więc 

wpisana ustawowo w działania zarządu (dyrekcji) parków. Istotne jest jednak, 

aby owo udostępnianie walorów przebiegało w sposób kontrolowany, aby udo-

stępniano walory, które rzeczywiście mogą być interesujące dla odbiorcy, lub 

też aby umiejętnie ukształtowane, wyeksponowane i wypromowane – wzbudza-

ły zainteresowanie turysty. Turystyka, zwłaszcza kulturowa, wymusza inwe-

stowanie w dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
2
. W tworzeniu produktu ko-

nieczne jest spojrzenie na całość wartości środowiskowych (przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych) jako wartość, dobro ogólnoludzkie i narodowe 

                                                      
1 Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880). Wy-

różnienia autorki. 

2 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. 
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dzieło kultury. Turystyka kulturowa wymaga więc kompleksowego podejścia 

w równym stopniu kultywującego obiekt historyczny, jak i jego kontekst krajo-

brazowy i przestrzenny – w wielu przypadkach stanowiące ramę występowania 

obiektu. Celem opracowania jest wskazanie podstawowych walorów kulturo-

wych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (województwo wielkopolskie) 

oraz na ich podstawie określenie kulturowego produktu turystycznego i możli-

wości ich udostępniania. W opracowaniu wykorzystano materiały zgromadzona 

podczas prac nad Planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
3
, 

uzupełnione wizjami terenowymi prowadzonymi w lipcu i sierpniu 2011 roku. 

1. Krótka charakterystyka zasobów kulturowych obszaru badań  

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka leży na północny wschód od Pozna-

nia (rysunek 1), zajmując ok. 12.000 ha, w granicach pięciu gmin: Czerwonak, 

Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Kiszkowo
4
. Prawie 80% powierzchni 

parku zajmują tereny leśne, niemniej walory kulturowe – po części wynikające 

z tradycyjnej formy użytkowania – są niemałe. Obecnie na terenie parku znaj-

dują się 22 jednostki osadnicze. Niektóre z nich posiadają wielowiekową histo-

rię. Rozpoznanie archeologiczne dowodzi, że na tych terenach człowiek pojawił 

się trwale w schyłkowym paleolicie (rejon obecnego Bolechowa). Zabytki ar-

cheologiczne świadczą o stałym rozwoju osadnictwa, aż do czasów nowożyt-

nych.  

                                                      
3 Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 2001–2004, (proj. generalny: 

B. Raszka), mscr., Poznań. 

4 Rozporządzenie nr 4/05 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 18 kwietnia 2005 r. w sprawie 

ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (DzU Woj. Wielkopolskiego nr 49, poz. 1527).  



 Produkt turystyki kulturowej parku krajobrazowego… 175 

 

Rys. 1. Relacja przestrzenna – Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka a gminy na jego 

terenie  

Źródło: Opracowanie własne. 

Według Hładynowicza
5
 do osad wspomnianych w źródłach do roku 1300 

należą między innymi Bolechowo (1252 r.) i Owińska (1250 r.). W następnym 

stuleciu wymieniane były: Boduszewo (1388 r.), Dąbrówka (1384 r.), Głębo-

czek (1368 r.), Goślina Murowana (1389 r.), Łopuchowo (1325 r.). Zielonka 

(1397 r.). W latach 1401-1523 znane były Bednary (1411 r.) i Rakownia (1420 

r.). Na szczególną uwagę zasługuje miejscowość Dąbrówka Kościelna, istotny 

                                                      
5 K.J. Hładynowicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX 

wieku, w: Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, t. 12, red. F. Bujak, Lwów 1932,  
s. 1–256. 
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w skali regionu ośrodek maryjny (wzmianki o cudownym obrazie Matki Bożej 

pochodzą z 1609 r.). Z kolei w Owińskach zachował się klasztorny zespół pocy-

sterskiego z początków XVIII w. (kościół i klasztor – architekci Jan Catenazzi 

i Pompeo Ferrari; malowidła – Czech, Adam Swach). Po II rozbiorze Polski 

dobra cysterek zostały przejęte przez króla pruskiego, a ostatecznie trafiły do 

rąk berlińskiego przemysłowca Zygmunta von Treskowa. Wzniósł on pałac 

w Owińskach według projektu wybitnego architekta niemieckiego Karla Fried-

richa Schinkla. Pałace i dwory budowane przez pokolenia von Treskowów do 

dziś znajdują się w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Wierzon-

ka, Karłowice, Kowalskie, pałacyk myśliwski – obecnie siedziba Leśnictwa 

Annowo). Wszystkim siedzibom rodziny von Treskow towarzyszyły parki, 

niektóre z nich (m.in. w Owińskach i Wierzonce) do dziś zachowały się w do-

brym stanie. Innymi śladami gospodarowania cysterek oraz rodziny von Tre-

skowów na terenie dzisiejszego parku krajobrazowego są czytelne do dziś ele-

menty w postaci krajobrazu komponowanego, folwarków, leśniczówek, cmenta-

rzy rodzinnych (m.in. w Wierzonce i Owińskach) oraz miejsc pochówku miesz-

kańców wsi i innych właścicieli okolicznych majątków, często z ponadstuletni-

mi nagrobkami (m.in. Czernice, Huciska, Kamińsko, Głęboczek, Głębocko, 

Kicin, Turostówko, Wierzenica, Tuczno). Cechą charakterystyczną tego terenu 

było istnienie lokalnych dróg, których przebieg zasadniczo przetrwał do dziś. 

W XVIII wieku na omawianym terenie istniały cztery trakty lokalne. Wiązały 

one miejscowości położone w głębi lasów zielonkowskich, pełniąc wyłącznie 

funkcję dróg lokalnych z większymi miejscowościami poza puszczą. W ogól-

nym zarysie przetrwały one do dziś, stanowiąc dowód na żywe kontakty osad 

śródleśnych.  

Tereny Puszczy Zielonki były też obszarem rozwijającego się w wiekach 

XVII i XVIII osadnictwa olęderskiego (Zielonka, Huciska, Huta Pusta, Kamiń-

sko, Czernica, Stęszewsko, Kliny). Inny interesujący zespół miejscowości to 

wsie zbudowane w początkach XX w. przez pruską Komisję Osiedleńczą, reali-

zujące ideę osiedli-ogrodów (Boduszewo, Kicin). Domy o różnych formach 

i gabarytach zatopione w zieleni i wznoszone dla osadników z terenów Niemiec 

miały zapewnić im optymalne warunki do pracy. Wspólnotę gminy podtrzy-

mywały: szkoła, dom gminny, gospoda, kuźnia, pralnia, straż pożarna, cmen-

tarz, niekiedy stacja kolejowa. Osady te były łączono drogami z obsadzeniami 

drzew owocowych lub liściastych.  
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Splot elementów kulturowych był podstawą do wszczęcia na początku lat 

2000 starań o powołanie Cysterskiego Parku Kultury (inicjatywa Urzędu Mar-

szałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Poznaniu), który swymi granicami 

objąłby również Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Obiekty pocysterskie 

w Owińskach, mimo że nie są na co dzień dostępne ze względu na pełnienie 

funkcji publicznych, są elementem paneuropejskiego szlaku cysterskiego. Na-

tomiast wartości historyczne kościołów w Kicinie i Wierzenicy zostały doce-

nione poprzez włącznie ich w szlak kościołów drewnianych, utworzony z ini-

cjatyw gmin leżących w północnej części powiatu poznańskiego.  

2. Identyfikacja i waloryzacja zasobów kulturowych obszaru badań 

Zinwentaryzowane zasoby kulturowe ze względu na możliwości ich wyko-

rzystania w turystyce kulturowej zakwalifikowano do jednej z czterech grup. 

W ocenie brano pod uwagę fizyczną dostępność obiektu (dojazd, dojście), stan 

techniczny (dobry, zły), własność (przyjmując własność komunalną oraz Skarbu 

Państwa za potencjalnie najdogodniejszą, a własność prywatną za potencjalne 

utrudnienie w udostępnieniu obiektu). Wydzielono cztery kategorie przydatno-

ści: obiekty przydatne bezpośrednio, przydatne pośrednio, tj. po właściwym 

zagospodarowaniu oraz określeniu zasad udostępniania, nieprzydatne – brak 

możliwości wykorzystania ze względu na inną, obecnie pełnioną funkcję oraz 

obiekty o niepewnych możliwościach użytkowania i zagospodarowania, ze 

względu na stan prawny lub fizyczny (tabela 1). Określono również rodzaj tury-

styki, dla której obiekty te mogłyby stanowić wyjściowy zasób. Wydzielono 

więc turystykę religijną (sakralną)
6
 obejmującą funkcjonujące kościoły (pięć 

obiektów, w tym trzy w gminie Czerwonak, po jednym w gminach Swarzędz 

i Murowana Goślina), turystykę pielgrzymkową (jeden obiekt – Sanktuarium 

Maryjne w Dąbrowce Kościelnej, gm. Kiszkowo), turystykę krajoznawczą 

(31 obiektów, najliczniejsze w miejscowości Owińska – gm. Czerwonak, Bodu-

szewo i Głęboczek – gm. Murowana Goślina)
7
. Jeden obiekt – pałac w Wojno-

                                                      
6 P. Różycki, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, w: K. Buczkowska, A.M. von Rohrsche-

idt, Wspólczesne foremy turystyki kulturowej, t. I, seria Monografie nr 391, Wyd. AWF 

w Poznaniu, Poznań 2009, s. 157–174. 

7 W klasyfikacji pominięto zabytki archeologiczne z uwagi na ich niedostępność dla tury-

sty; informacja o nich może być rozwinięciem wątków krajoznawczych. 
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wie został zagospodarowany jako centrum konferencyjne; poza podstawową 

funkcją specjalistyczną może uzupełnić ofertę krajoznawczą (dostępność po-

średnia, jako widok – element krajobrazu kulturowego). Liczne cmentarze po-

łożone na terenie parku (Boduszewo, Czernice, Dąbrówka Kościelna, Dzwono-

wo, Głęboczek, Huciska, Kamińsko, Stęszewko, Zielonka) oraz w otulinie 

(Głębocko, Jerzyn, Karczewko, Kicin, Kliny, Kołata, Kołatka, Niedźwiedziny, 

Rakownia, Tuczno, Turostowo, Wierzenica), które a priori zakwalifikowano do 

grupy „turystyka sentymentalna”
8
. Jednak spośród 43 obiektów lub ich zespo-

łów wyróżnionych w 22 miejscowościach, zaledwie siedem może być wykorzy-

stane bezpośrednio, zaledwie po podstawowym przygotowaniu. Kategorię tę 

tworzą budynki sakralne – kościoły i kaplice (Kicin, Owińska – trzy obiekty 

w gm. Czerwonak; Łopuchowo – gm. Murowana Goślina; Dąbrówka Kościelna 

– gm. Kiszkowo; Wierzenica – gm. Swarzędz). Tematyczny szlak kulturowy 

obiektów sakralnych jest najbardziej oczywistym produktem turystycznym. 

Należałoby określić zasady udostępniania, przygotować materiały informacyjne 

i promocyjne oraz zagospodarować otoczenie dla potrzeb turystów zmotoryzo-

wanych. Warto podkreślić, że dwa z tych obiektów, tj. w Dąbrówce Kościelnej 

i w Owińskach, mają większe znaczenie niż tylko lokalne. Z racji rangi zaso-

bów (cudowny obraz Matki Bożej, a drugim przypadku obiekty pocysterskie) 

stanowią elementy produktu turystycznego w skali ponadregionalnej (miejsca 

kultu maryjnego) oraz europejskiej (szlak cysterski).  

                                                      

8 W. Kosiński, Turystyka kulturowa. Krajobraz kulturowy. Kultura międzyludzka, „Folia 

Turistica” 2004, nr 5, s. 7–27. 
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Tabela 1 

Ocena zasobow kulturowych obszaru badań 

Miejscowość Obiekt kulturowy 

Przydatność dla 

turystyki 

kulturowej: 

bezpośrednia [B]; 

pośrednia [P]; 

brak możliwości 

[BM]; 

syt. niepewna [?] 

Grupa tematyczna 

1 2 3 4 

Gmina Czerwonak 

Kicin kościół pw. św. Józefa B turystyka sakralna 

Owińska browar P 
potencjalny walor użytkowy, 

funkcje uzupełniające 

Owińska 
budynki poklasztorne 

cysterek, park 
B turystyka krajoznawcza 

Owińska dawna plebania P turystyka krajoznawcza 

Owińska 
dom, tzw. Dom 

Dyrektora 
P 

turystyka krajoznawcza, 

potencjalny walor użytkowy, 

funkcje uzupełniające 

Owińska kościół Św. Mikołaja B turystyka sakralna 

Owińska 
kościół poklasztorny 

Św. Jana Chrzciciela 
B turystyka sakralna 

Owińska 

pałac, bramy 

wjazdowe, park 

przypałacowy 

P 

turystyka krajoznawcza, 

potencjalny walor użytkowy, 

funkcje uzupełniające 

Owińska 

zespół dawnego 

szpitala 

psychiatrycznego, park 

P 

turystyka krajoznawcza, 

potencjalny walor użytkowy, 

funkcje uzupełniające 

Trzaskowo dwór, park P 

turystyka krajoznawcza, 

potencjalny walor użytkowy, 

funkcje uzupełniające 

Gmina Murowana Goślina 

Bolechowo pałac i park P 

turystyka krajoznawcza, 

potencjalny walor użytkowy, 

funkcje uzupełniające 

Boduszewo 

zespół pałacowo- 

-folwarczny: pałac (ob. 

szkoła), mur., ok. poł. 

XIX w., obory 

i stodoły, pocz. XX 

w. – ob. pryw. zagrody 

? 

ewentualny element na szlaku 

turystycznym turystyka 

krajoznawcza 
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1 2 3 4 

Boduszewo 

zagroda nr 37, (dom, 

stodoła, mur.), pocz. 

XX w., właściciel 

prywatny 

? 

ewentualny element na szlaku 

turystycznym turystyka 

krajoznawcza 

Boduszewo 

domy: nr 32, 33, 36, 

39, właściciel 

prywatny, mur., pocz. 

XX w. 

? 

ewentualny element na szlaku 

turystycznym turystyka 

krajoznawcza 

Głębocko 

dom nr 6, właściciel 

prywatny, drewn., 

1913-1914 

? 

ewentualny element na szlaku 

turystycznym turystyka 

krajoznawcza 

Głęboczek 

zagroda nr 5: dom, k. 

XIX, spichlerz, k. 

XIX, spichlerz, mur., 

1896. 

? ewentualny element na szlaku 

turystycznym tur. krajoznawcza 

Głęboczek 

leśniczówka, ob. dom 

nr 17, mur.-szach., 

4 ćw. XIX w. 

? ewentualny element na szlaku 

turystycznym turystyka 

krajoznawcza 

Głęboczek 
szkoła, ob. dom nr 1, 

mur., k. XIX w. 

? ewentualny element na szlaku 

turystycznym turystyka 

krajoznawcza 

Głęboczek 
dom nr 2, 13 mur., k. 

XIX w. 

? ewentualny element na szlaku 

turystycznym turystyka 

krajoznawcza 

Kamińsko 

dom nr 24, właściciel 

prywatny, mur., pocz. 

XX w. 

? ewentualny element na szlaku 

turystycznym turystyka 

krajoznawcza 

Łopuchowo 

kaplica pw. św. 

Wojciecha, szach., k. 

XIX w. 

B turystyka sakralna 

Łopuchowo 

zespół dworca 

kolejowego: pocz. XX 

w. (dworzec, szalet 

dom) 

P 
potencjalny walor użytkowy, 

funkcje uzupełniające 

Łopuchowo 

zespół dworsko-

folwarczny: dwór 

mur.-szach., obiekty 

gospodarskie, 

zabudowa chłopska, 

rządcówka, pocz. XX 

w., park krajobrazowy, 

XIX w.  

BM (niszczejące, 

ruina, wł. RSP 

Łopuchowo) 

 

Łopuchówko 

zespół dworski, dwór, 

mur., pocz. XX, 

spichlerz, mur., pocz. 

XX w. 

BM (obiekty 

użyteczności 

publicznej) 

------------ 

Łopuchówko 
dom nr 6, 7 mur., 

pocz. XX w. 
? 

ewentualny element na szlaku 

turystycznym,  

tur. krajoznawcza 
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1 2 3 4 

Wojnowo 
założenie pałacowo- 

-parkowe 
B/P 

obecnie funkcje specjalistyczne, ewentualny 

element na szlaku turystycznym,  

turystyka krajoznawcza 

Gmina Skoki 

Niedźwie-

dziny 

zagroda nr 8, dom nr 9  

i 14, pocz. XX w., wł. pryw. 
? 

element na szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Miączynek 
szkoła, ob. dom nr 7, mur., 

1 ćw. XX w. 
? 

element na szlaku turystycznym,  

tur. krajoznawcza 

Gmina Kiszkowo 

Dąbrówka 

Kościelna 

zespół kościoła parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP 
B turystyka pielgrzymkowa 

Dąbrówka 

Kościelna 
dwór, mur., ok. 1890 r. 

BM/

? 

własność prywatna, ewentualnie element szlaku 

krajoznawczego, potencjalne możliwości 

funkcji uzupełniających (noclegi) 

Karczewo park dworski P 
element na szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Jerzyn park dworski P 
element na szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Kołata park dworski P 
element na szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Stęszewko park dworski P 
element na szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Gmina Pobiedziska 

Wronczyn 

dwór, XVIII/XIX w.,  

gorzelnia 2 poł. XIX w. 

park 

P 

element na szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza, potencjalne funkcje 

uzupełniające 

Gmina Swarzędz 

Karłowice 
park, kuźnia z 1878 r.,  

zab. folwarczne 
P 

element na szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Wierzenica 
kościół pw. św. Mikołaja, 

przed 1589 r., XVII w.,  
B turystyka sakralna 

Wierzenica 
dwór, poł. XIX w., park 

dworski 

? własność prywatna, ewentualny element na 

szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Wierzenica karczma, XVIII/XIX w.,  

?/P własność prywatna, ewentualny element na 

szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Wierzenica  „Akademia”  
?/P własność prywatna, element na szlaku 

turystycznym. turystyka krajoznawcza 

Wierzonka 
dwór z 1 poł. XIX w., park 

dworski 

? własność prywatna, ewentualny element na 

szlaku turystycznym, turystyka krajoznawcza 

Wierzonka 
kuźnia z 1849 r.,  

 

? własność prywatna, ewentualny element na 

szlaku turystycznym  

turystyka krajoznawcza 

Wierzonka 

 

szkoła 

 

BM/

? 

obiekt użyteczności publicznej, ewentualny 

element na szlaku turystycznym,  

turystyka krajoznawcza 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Składowe produktu turystyki kulturowej PKPZ: [▲] – szlak dworów i pałaców,  

[●] – szlak osadniczy, [┼] – szlak obiektów sakralnych  

Źródło: opracowanie własne. 

Większość obiektów kulturowych występujących w gminie Murowana 

Goślina, mimo ich niewątpliwych wartości historycznych, nie może być wyko-

rzystana, głównie z przyczyn własnościowych. Stanowić mogą natomiast inte-

resujące elementy krajoznawcze przy trasach rowerowych, urozmaicając wido-

kowo przejazd. Część z miejscowości może być jednakże włączona (jako ele-

ment krajobrazowy doświadczany pośrednio) w tematyczny szlak osadniczy 

prezentujący myśl ruralistyczną i urbanistyczną przełomu XIX i XX w. W tym 

ujęciu mniej istotna jest dla turysty jednostkowa skala postrzegania poje-

dynczego obiektu, a efekt ogólny planowego założenia przestrzennego. Do 

miejscowości tych należą: Boduszewo, Wierzenica i Wierzonka. W tak zakre-

ślonym produkcie turystycznym winny znaleźć się również Owińska (założenie 

siedziby rodu) oraz Głęboczek (osada leśna). Uzupełnieniem wyżej przedsta-

wionej idei mógłby się stać utworzony w porozumieniu z właścicielami budyn-
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ków szlak dworów i pałaców, powstały w oparciu o zasoby miejscowości: 

Owińska, Trzaskowo, Bolechowo (gm. Czerwonak), Wronczyn (gm. Pobiedzi-

ska), Wierzenica, Wierzonka (gm. Swarzędz) (rysunek 2). Prace organizacje 

związane z udostępnieniem obiektów powinny dotyczyć zasad udostępniania 

(np. w wyznaczone dni, godziny), przygotowania materiałów informacyjnych 

(foldery, mapki, tablice przed obiektami) oraz promocji (nagłośnienie w prasie 

lokalnej i regionalnej, założenie strony internetowej). 

Uwagi końcowe 

Większość wartościowych obiektow historycznych położona jest w otuli-

nie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Lokalizacja poza granicami ob-

szaru chronionego daje większe możliwości inwestorom wykorzystania istnie-

jącego potencjału, jednak może też powodować zniszczenie walorów kulturo-

wych i krajobrazowych
9
, istotnych z punktu widzenia kształtowania kulturowe-

go produktu turystycznego PKPZ. Zagrożenie wynika z mniejszych obostrzeń 

i ograniczeń, jakie na przedsiębiorców nakłada strefa ochronna w porównaniu 

z terenem samego parku krajobrazowego. Wobec gmin położonych w granicach 

PKPZ w ramach Planu ochrony Parku sformułowano założenia rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego (cyt.: Polityka przestrzenna poszczególnych gmin odnosi 

się do następujących kierunków zrównoważonego rozwoju: ochrony środowiska 

przyrodniczego, tworzenia oferty turystyki i wypoczynku, kształtowania środo-

wiska mieszkaniowego
10

). Przyjęto zestaw wskazań mających na celu ochronę 

środowiska kulturowego. W odniesieniu do polityki przestrzennej do najważ-

niejszych z nich należy rozwój kulturowy, realizowany poprzez: ochronę obiek-

tów zabytkowych, ochronę krajobrazu kulturowego oraz harmonijne kształto-

wanie nowej zabudowy, dostosowanej do skali i charakteru zabudowy istnieją-

cej. Efektem docelowym polityki przestrzennej prowadzonej przez zarządy 

gmin ma być idealny obraz jednostek terytorialnych, jako przestrzeni, w której 

żyją, mieszkają, pracują i wypoczywają jej mieszkańcy, ocenianej na podstawie 

jakości życia; jako przestrzeni krajobrazowo-estetycznej odbieranej w katego-

                                                      

9 W tym przypadku krajobraz rozumiany jest zgodnie z Europejską Konwencją Krajobra-

zową (DzU z 2006 r. nr 14, poz. 98), jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest 

wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i ludzkich. 

10 Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, 2001–2004, (proj. generalny: 

B. Raszka), mscr., Poznań.  
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riach wizualnych i odczuwanej w bezkonfliktowym funkcjonowaniu struktur 

i powiązań; jako miejsca, w którym realizuje się życiowe cele; jako ważnego 

ogniwa w regionalnym systemie przyrodniczym i osadniczym. Deklaracja ta 

jest szczególnie ważna i istotna dla zachowania dóbr kultury na tle niezwykle 

intensywnych procesów urbanizacyjnych obejmujących rejon parku krajobra-

zowego.  

Zapisem o charakterze normatywnym, istotnym dla zachowania walorów 

składających się na kulturowy produkt turystyczny PKPZ, jest wyznaczenie 

w otulinie strefy ochrony krajobrazu kulturowego. Wyróżniono w niej dwie 

podstrefy:  

1. obejmującą obszary jednostek osadniczych o znacznych walorach kulturo-

wych (Wierzenica i Owińska); 

2. odnoszącą się do pozostałych obszarów położonych w strefie ochrony kra-

jobrazu kulturowego związanego z rolnictwem.  

W ramach założeń programowych mających chronić wartości kulturowe 

i krajobrazowe zalecono – przed przystąpieniem do opracowania dokumentów 

wykonawczych dla polityki przestrzennej – wykonać studium krajobrazu (zasa-

dy harmonizowania przestrzeni współczesnej i historycznych wartości kulturo-

wych, określenie charakteru istniejącej zabudowy, harmonizowania nowych 

budynków z krajobrazem i nawiązywanie do tradycyjnego budownictwa wiel-

kopolskiego). Dla kształtowania produktu turystyki kulturowej zapis ten ma 

fundamentalne znaczenie, bowiem gwarantuje on staranne zagospodarowanie, 

w zgodzie z ładem przestrzennym i planistyczną zasadą ochrony walorów wy-

soko cenionych (dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury)
11

 oraz kultywowanie 

walorów historycznych. Jednocześnie daje szansę na zagospodarowanie nisz-

czejących lub pozbawionych funkcji użyteczności budynków dla potrzeb tury-

stycznych (restauracje, jadłodajnie, obiekty noclegowe, informacja turystyczna 

i tym podobne).  

Konkluzje powyższych rozważań sprowadzić można do następujących 

stwierdzeń: 

1. Zasoby kulturowe Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka mogą być 

podstawą tworzenia specjalistycznego produktu w ramach turystyki kultu-

rowej. Ranga walorów, poza obiektami pocysterskimi w Owińskach oraz 

                                                      

11 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 
nr 80 poz. 717) . 
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Sanktuarium Maryjnym w Dąbrówce Kościelnej, ma charakter lokalny  

– tym bardziej winna służyć podkreśleniu specyfiki Wielkopolski jako re-

gionu. Równie cenna jak obiekty zabytkowe jest niezmienność (trwanie) 

krajobrazu, założeń przestrzennych i osi widokowych. 

2. Miejscowością o najcenniejszych zasobach i przekazie kulturowym (splot 

kultur i nacji) są Owińska. Winny one być zwornikiem systemu szlaków 

kulturowych prowadzonych w PKPZ oraz „wrotami do Parku” – obszarem 

recepcji, centrum informacji, a po wykorzystaniu obecnie opuszczonych 

obiektów – przejąć funkcje centrum animacji kultury i działań artystycz-

nych. 

3. Podstawowe prace organizacje związane z udostępnieniem dobrze zacho-

wanych obiektów sakralnych powinny dotyczyć zasad udostępniania (np. 

w wyznaczone dni, godziny), przygotowania materiałów informacyjnych 

(foldery, mapki, tablice przed obiektami) oraz promocji (nagłośnienie 

w prasie lokalnej i regionalnej, założenie strony internetowej). W przypad-

ku zabytków kultury szlacheckiej i rolniczej istotne jest powstrzymanie 

procesów degradacji (prace remontowe, otoczenie opieką) oraz znalezienie 

prawidłowej formuły wykorzystania.  

A CULTURAL TOURISM PRODUCT OF THE ZIELONKA 

FOREST LANDSCAPE PARK NEAR POZNAŃ 

Summary 

Endowed with protected resources, landscape parks are well-posed to engage in 

promoting cultural tourism. In fact, the law requires park managements to be involved 

in such promotion. It is essential to control access to the parks‟ attractions. The re-

sources made available should be interesting to the visitor, skillfully managed, well 

shown and promoted to arouse tourists‟ interest. The aim of this paper is to identify the 

key cultural assets of the Zielonka Forest Landscape Park in the Wielkopolska Province, 

define cultural tourism products and find ways to make them available to tourists. To 

that end, stock has been taken of the cultural resources and compiled in a table. The 

resources were appraised differentially (underwent arbitrary evaluation). The list was 

then narrowed down by retaining the most valuable assets, best suited for cultural tour-

ism purposes. Once assessed, the cultural resources were grouped by theme. A map was 

subsequently created of the cultural assets that can be used in developing a tourism 

product. Finally, cultural routes were marked out on that basis.  

Translated by Aleksandra Podborowska 
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MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO  

– PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU  

JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY 

Wprowadzenie 

Produkt turystyczny ma złożoną strukturę, jego elementy nie zawsze są 

wymierne, kwantyfikowalne, możliwe do zaplanowania, a efekt bardzo często 

bywa przeżyciem czysto subiektywnym
1
. W literaturze przedmiotu produkt 

turystyczny definiowany jest w różny sposób. Najczęściej autorzy prezentują 

podejście strukturalne, zwracając szczególną uwagę na dużą pojemność i ela-

styczność tego pojęcia. W mniejszym stopniu akcentuje się natomiast znaczenie 

emocji, doświadczeń i satysfakcji klienta, które niewątpliwie wpływają na 

kształt produktu turystycznego, a w efekcie na bardziej dynamiczny rozwój 

rynku usług turystycznych. Nie oznacza to jednak pomijania tak istotnych kwe-

stii na płaszczyźnie naukowej i praktycznej, czego najlepszym dowodem jest 

książka Marciszewskiej pt. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, 

w której podjęto zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekono-

micznych, eksponując znaczenie emocji, odczuć w procesie kształtowania po-

pytu i podaży produktów turystycznych. Doświadczenia i emocje turystów sta-

nowią zatem istotne komponenty produktu turystycznego, determinując jedno-

                                                      
1 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, za-

rządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 70. 
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cześnie popyt turystyczny. Pozytywne doświadczenia klientów wynikające 

z konsumpcji nabytych dóbr (produktów, usług) wpływają odpowiednio (sty-

mulująco lub destymulująco) na decyzje podejmowane w przyszłości (pozy-

tywne emocje = ponowna konsumpcja, negatywne odczucia = ograniczenie lub 

zaniechanie konsumpcji w przyszłości, wybór innego produktu). Marciszewska 

uważa, iż
 
„doświadczenia z konsumpcji usług o wysokim nasileniu cech niema-

terialnych są wartością samą w sobie i zwiększają satysfakcję klienta”
2
.  

Złożoność, wieloaspektowość i wieloznaczność „produktu turystycznego” 

sprawia, że trudno pokusić się o przytoczenie jednej ścisłej definicji tego poję-

cia. Jak napisała Tomczyk-Miczka
3
, „spór o definicję produktu turystycznego 

trwa.” Niniejszego artykułu nie należy jednak traktować w kategoriach głosu 

w dyskusji, a raczej jako próbę usystematyzowania dotychczasowego „aparatu 

pojęciowego”.  

Produkt turystyczny może obejmować miejsce (kierunek wyjazdu), usługę 

(pakiet operatora turystycznego) i pewne produkty materialne
4
. Gołembski

5
 

produktem turystycznym określa „wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowa-

ne w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania i to zarówno 

przed rozpoczęciem podróży, w trakcie podróży i w czasie pobytu poza swoją 

rodzinną miejscowością”. Krippendorf
6
 przez pojęcie to rozumie czynniki natu-

ralne (florę, faunę, pejzaż, klimat), ogólne czynniki egzystencji i aktywności 

społecznej (język, folklor, kulturę, ekonomię, politykę), infrastrukturę ogólną 

(komunikację, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną) oraz wyposażenie 

turystyczne (transport turystyczny, urządzenia do prowadzenia działalności 

noclegowej, żywieniowej, rozrywkowej, informacyjnej). Altkorn
7
 uważa, że 

produkt turystyczny może mieć różny zakres rzeczowy. Najczęściej jest jednak 

kompozycją kilku usług tworzących pakiet. Zdaniem autora podstawę projek-

towania pakietu stanowi rdzeń korzyści rozumiany jako cel turystyczny budzą-

                                                      
2 B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wyd. C.H. Beck, War-

szawa 2010, s. 12. 

3 www.aktualnosciturystyczne.pl. 

4 J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114. 

5 G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wyd. AE 
w Poznaniu, Poznań 1998, s. 22. 

6 J. Krippendorf, Marketing im Fremdenverker, Bern-Frankfurt 1971, s. 124. 

7 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 20. 
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cy zadowolenie wynikające z zaspokojenia podstawowej potrzeby determinują-

cej zakup produktu. Usługi i dobra umożliwiające satysfakcjonujące zaspokoje-

nie podstawowej potrzeby tworzą produkt rzeczywisty. Produkt poszerzony 

(wzbogacony) natomiast obejmuje wszystkie formy dodatkowych korzyści, 

które można wbudować w produkty rzeczywiste w celu ich uatrakcyjnienia. 

Oleksiuk
8
 pisze o produkcie turystycznym w wąskim („różnego rodzaju atrakcje 

przyciągające turystów”) i w szerokim znaczeniu („zestaw dóbr materialnych 

i usług umożliwiających turyście przybycie do miejsca występowania atrakcji 

turystycznych, pobyt i ich wykorzystanie”). Kietlińska z kolei uważa, że „pro-

duktem turystycznym jest zarówno miejsce noclegowe, jak i wyżywienie, po-

dróż, wycieczki, wszelkie atrakcje prezentowane i organizowane w trakcie po-

bytu turystycznego”.
9
 Zgodnie z Marketingową strategią Polski w sektorze tu-

rystyki na lata 2008–2015
10

 produkt turystyczny jest definiowany jako „dostęp-

ny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, umożliwiają-

cych realizację celu wyjazdu turystycznego. Produkt ten stanowią naturalne 

i stworzone przez człowieka dobra turystyczne, towary i usługi umożliwiające 

przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spę-

dzanie czasu”. Wśród głównych komponentów produktu turystycznego można 

wyróżnić: atrakcje i środowisko miejsca docelowego, infrastrukturę i usługi 

miejsca docelowego, dostępność miejsca docelowego, wizerunek (postrzeganie) 

miejsca docelowego, cenę płaconą przez konsumentów. Trafną, a zarazem po-

jemną definicję produktu turystycznego prezentują Kaczmarek, Stasiak i Wło-

darczyk
11

. Według nich produkt turystyczny to „zbiór użyteczności związanych 

z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne 

umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie i gromadzenie do-

świadczeń”. Z punktu widzenia nabywcy produkt turystyczny jest „zintegrowa-

nym układem oczekiwań, korzyści i wrażeń tworzących unikalną (niepowta-

rzalną) kompozycję trzech podróży: wyobrażonej, rzeczywistej i zapamiętanej”.  

                                                      
8 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2009, s. 122. 

9 A. Kietlińska, Marketing w agroturystyce, w: Gospodarstwo agroturystyczne. Poradnik, 

Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998, 
s. 85. 

10 www.pot.gov.pl. 

11 J. Kaczmarek, A . Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-

znawanie świata. Podręcznik, Wyd. UŁ w Łodzi, Łódź 2002, s. 24. 

http://www/
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Zaprezentowany przegląd ujęć definicyjnych produktu turystycznego po-

kazuje złożoność, elastyczność, a zarazem niejednoznaczność tego zagadnienia. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto definicję i typologię produktów 

turystycznych opracowaną przez Kaczmarka, Stasiaka i Włodarczyka. Auto-

rzy
12

 wyróżnili dwie zasadnicze grupy produktów turystycznych: 

– podstawowe (usługa, rzecz); 

– zintegrowane: 

o organizacyjnie (wydarzenie, impreza); 

o organizacyjno-przestrzennie (obiekt, szlak, obszar). 

Celem opracowania jest zaprezentowanie specyfiki produktu turystyczne-

go-obiektu na przykładzie Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. 

W artykule przedstawiono muzeum na wolnym powietrzu w kontekście jego 

atrakcyjności turystycznej, wskazując liczne jego funkcje: rekreacyjne, nauko-

we, dydaktyczne, kulturalne, popularyzatorskie. 

Muzea skansenowskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem 

i uznaniem „publiczności”. Open-air museums są bardziej atrakcyjne dla tury-

stów (zwiedzających) niż tradycyjne placówki muzealne. Oprócz stałych ekspo-

zycji muzea tego typu proponują wystawy czasowe, imprezy kulturalne, patrio-

tyczne, plenerowe, zajęcia o charakterze dydaktycznym, promujące ludową 

sztukę, regionalne zwyczaje, obrzędy i potrawy.  

1. Muzeum na wolnym powietrzu jako produkt turystyczny – obiekt 

Produkt turystyczny – obiekt charakteryzuje się występowaniem jednej 

głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych 

w jednym miejscu (obiekcie). Z punktu widzenia kartografii ma on charakter 

punktowy
13

. Przykładami takich produktów są: ogrody zoologiczne i botanicz-

ne, jaskinie, parki rozrywki i wypoczynku, pomniki przyrody, budowle zabyt-

kowe, galerie, muzea. W opracowaniu szczególny akcent położono na muzeum 

na wolnym powietrzu, które określane jest również skansenem. Muzeum to 

instytucja gromadząca eksponaty z różnych dziedzin: kultury, sztuki, nauki, 

techniki, której celem jest ich przechowywanie, naukowe opracowywanie, kon-

                                                      
12 Tamże, s. 80. 

13 Tamże, s. 131. 
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serwowanie i udostępnianie w celu badań, nauczania i rozrywki
14

. Wśród waż-

niejszych elementów produktu – muzeum Medlik
15

 wymienił: 

– zbiory (ich wielkość, tematyka, oryginalność itp.); 

– ekspozycje (sposób prezentacji zbiorów, aranżacja ekspozycji, wystawy 

czasowe, itp.); 

– siedzibę muzeum (miejsce eksponowania zbiorów: otoczenie, budynek, 

zagospodarowanie turystyczne); 

– działalność muzeum (przewodnictwo, lekcje muzealne, warsztaty, kon-

certy itp.). 

Muzeum na wolnym powietrzu to „placówka dydaktyczno-wychowawcza 

organizowana na podstawach naukowych, celowo, z zabytkowych i typowych 

obiektów budownictwa i architektury oraz innych okazów związanych z trady-

cyjną kulturą wiejską, małomiasteczkową, robotniczą i dworską lub obiektów 

techniki i przemysłu. Powstaje ono przez przenoszenie obiektów na określone 

miejsce lub pozostawienie ich i zabezpieczenie na miejscu”
16

. W muzeach tego 

typu prezentowane są zabudowania mieszkalne, sakralne, gospodarcze czy 

przemysłowe. Obiekty pokazane są w jak najbardziej zbliżonym do autentycz-

nego krajobrazie naturalnym. W muzealnych kościołach odprawia się msze, 

w przydomowych ogródkach uprawia warzywa, w kuźni kuje się podkowy, 

gospodynie pieką chleb i przygotowują przetwory. Można powiedzieć, że to 

muzeum, które „żyje”. Muzea na wolnym powietrzu stanowią przykład swo-

istego rodzaju rezerwatu naturalnego. Roślinność pełni tu rolę niemalże równo-

rzędną z eksponatami muzealnymi. Wiele z dziko rosnących roślin, które znik-

nęły ze współczesnego pejzażu na skutek zmian cywilizacyjnych, zostało od-

tworzonych na potrzeby ekspozycji muzealnej na wolnym powietrzu. Komplek-

sowy obraz ekspozycji skansenowskiej jest zatem niezwykle złożony. Powstaje 

on za sprawą wielu specjalistów reprezentujących różne profesje: historyków, 

etnografów, architektów i botaników. 

Idea tworzenia obiektów skansenowskich na ziemiach polskich posiada 

dość długą tradycję. Jej początków należy doszukiwać się w roku 1802, kiedy to 

Hugo Kołłątaj pisał o konieczności poznania obyczajów, budownictwa, ubioru, 

                                                      
14 Encyklopedia Powszechna PWN, Tom 19, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 24. 

15 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1995, s. 55. 

16 Z. Żygulski, Muzea na świecie, Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982, s. 7.  
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mowy i życia codziennego polskiego społeczeństwa. Pierwsze muzeum na wol-

nym powietrzu powstało w roku 1906 we Wdzydzach Kiszewskich, dzięki sta-

raniom Izydora Gulgowskiego i jego żony Teodory. Urządzone zostało 

w XVIII-wiecznej podcieniowej chałupie wykupionej od miejscowego gospo-

darza. Wszechstronne zainteresowania państwa Gulgowskich i ich wieloletnia 

praca zaowocowały odkryciem zapomnianych źródeł kaszubskiej sztuki ludo-

wej i twórczości rzemieślniczej. Poprzez zastosowanie warsztatowych metod 

pracy odrodziło się plecionkarstwo z korzenia sosny i uprawiany jest do dzisiaj 

haft oparty na motywach ludowych. Obecnie plenerowa część Kaszubskiego 

Parku Etnograficznego obejmuje 49 obiektów architektury ludowej (zagrody 

chłopskie, szlacheckie, chałupy, dworki, karczmy, szkoła, kościoły, wiatraki, 

kuźnia, tartak). Obiekty te są wyposażone w tradycyjne sprzęty i urządzenia 

wykorzystywane przez mieszkańców wsi
17

. 

2. Historia Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego 

w Olsztynku 

Olsztyneckie muzeum należy do jednych z najstarszych w kraju. Jego po-

czątki sięgają roku 1909, kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o utworze-

niu muzeum na wolnym powietrzu. Wybudowano wówczas kopie ludowych 

budowli drewnianych z XVIII i XIX wieku pochodzących z regionów Prus 

Wschodnich
18

. Pod zabudowę obiektu przeznaczono pobrzeża wąwozu z kana-

łem miedzy stawami na skraju Ogrodu Zoologicznego w Królewcu.  

W założeniach programowych poza budownictwem ludowym przewidzia-

no część archeologiczną. Poczynając od roku 1910, zbudowano 24 obiekty ar-

chitektury i dwa archeologiczne: grodzisko z Prakwic i kurhan z grobem 

skrzynkowym z Sambii. Królewiecki
19

 Park Etnograficzny „Dorfmuseum” 

otwarto w roku 1913
20

. 

                                                      
17 www.muzeum-wdzydze.gda.pl. 

18 www.muzeumolsztynek.com.pl.  

19 B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina. Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olszty-

nek 2007, s. 172. 

20 www.muzeumolsztynek.com.pl. 

http://www.muzeumolsztynek.com.pl/
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W roku 1937 zarząd administracyjny prowincji wschodniopruskiej zdecy-

dował przenieść muzealne obiekty z Królewca pod Olsztynek, przeznaczając na 

ten cel teren o powierzchni 35 ha. Wiązało się to ze zlokalizowaniem w okoli-

cach Olsztynka Pomnika Tannenberg, który stał się miejscem masowych wy-

cieczek z całej Rzeszy. Translokację królewieckich obiektów i prace montażo-

we w Olsztynku rozpoczęto w roku 1938, a zakończono w roku 1942. Z tamte-

go założenia zachowanych jest obecnie 12 obiektów architektury. Pod koniec 

lat 40. XX wieku przystąpiono do prac zabezpieczających i remontowo-

konserwatorskich, które trwały do połowy lat 50. Wykonywane były one na 

zlecenie i pod merytorycznym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków w Olsztynie. Gorącym zwolennikiem rozwoju skansenu był Hieronim 

Skurpski, który postulował utworzenie trzech działów: prehistorycznego, arche-

ologicznego i przyrodniczego. Dzięki staraniom takich ludzi, jak: Hieronim 

Skurpski, Zbigniew Rewski, Cecylia Vetulani, Eugeniusz Zawadzki, Franciszek 

Klonowski i Lucjan Czubiel, w 1962 roku powstał Park Etnograficzny jako 

Oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Jego pierwszym kierownikiem 

został dr Józef Wieczerzak. W roku 1969 skansen przekształcono w autono-

miczną placówkę pod nazwą Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnogra-

ficzny w Olsztynku. Usamodzielnienie się olsztyneckiego skansenu przyczyniło 

się do jego dynamiczniejszego i wszechstronniejszego rozwoju. Nastąpiła moż-

liwość gromadzenia muzealiów ruchomych oraz organizowania biblioteki 

o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W latach 70. XX wieku zespół 

obiektów budownictwa ludowego powiększył się niemal dwukrotnie. Najwięk-

szą zasługę w tym dziele należy przypisać ówczesnemu dyrektorowi – Eugeniu-

szowi Oleszczukowi. Od stycznia 1985 roku włączono do muzeum dwa obiek-

ty: Dom Mrongowiusza i Salon Wystawowy w odbudowanym na cele muzealne 

dawnym kościele ewangelickim. W Domu Mrongowiusza znajduje się stała 

ekspozycja poświęcona Krzysztofowi Celestynowi Mrongowiuszowi. W Salo-

nie Wystawowym organizowane są ekspozycje czasowe o zróżnicowanej pro-

blematyce
21

. Dnia 30 grudnia 2008 roku muzeum zostało wpisane do Państwo-

wego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W roku 2009 wyróżniono je honorową nagrodą im. Oskara Kol-

                                                      
21 B. Kuźniewski, Olsztynek…, s. 172–176. 



194 Jolanta Rosłon  

berga za dorobek w popularyzacji kultury ludowej i folkloru
22

. Muzeum Bu-

downictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku jest członkiem-

założycielem Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
23

. 

Rocznie olsztynecki skansen odwiedza około 80 tysięcy turystów z kraju i za-

granicy
24

. 

3. Zasoby Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku 

O merytorycznej wartości muzeum w największym stopniu decydują za-

soby zbiorów i ich różnorodność. Zgromadzono je w czterech działach: Archi-

tektury, Kultury Materialnej, Sztuki Ludowej i Folkloru oraz w Bibliotece 

i Archiwum. Według danych z 2006 roku stan liczebny przedstawiał się nastę-

pująco: 

– budownictwo ludowe (wraz z małą architekturą) – 54 obiekty, kolejne 

w trakcie prac budowlano-montażowych; 

– muzealia prezentujące kulturę materialną (ponad 8000 obiektów); 

– prace twórców ludowych i rękodzieła (ponad 2000 obiektów); 

– zbiory biblioteczne (około 6000 woluminów)
25

.  

Muzeum Budownictwa Ludowego dysponuje obecnie terenem o po-

wierzchni 96 ha, posiada bogate zbiory muzealiów ruchomych i nieruchomych. 

W Parku Etnograficznym zgromadzono 68 obiektów dużej i małej architektury 

wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy. Są one zróżnicowane archi-

tektonicznie, tworząc jeden z najciekawszych zespołów skansenowskich w Pol-

sce (domy mieszkalne, obiekty inwentarskie, budynki gospodarcze, sakralne, 

przemysłowe, np.: młyn wodny, wiatraki, olejarnia, kuźnia, wędzarnia, garncar-

nia). Szczegółowy wykaz obiektów architektury wzbogacony fotografiami 

znajduje się na stronie internetowej muzeum.  

Muzeum posiada około 10 tysięcy muzealiów ruchomych z zakresu mate-

rialnej kultury ludowej XIX i XX wieku oraz współczesnej sztuki i rękodzieła 

                                                      
22 A. Czyżewska, A. Wiklak, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsz-

tynku, www.skanseny.net/skansen/Olsztynek. 

23 www.turystyka.wp.pl. 

24 www.olsztynek.bil-wm.pl. 

25 B. Kuźniewski, Olsztynek…, s. 177. 
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ludowego (40% z nich eksponowanych jest w obiektach udostępnianych do 

zwiedzania). Wśród muzealiów ruchomych, ilustrujących kulturę materialną, 

Kuźniewski
26

 zwraca uwagę na: wóz Romów, kolekcję malowanych mebli 

i kamionki, zbiory tradycyjnych narzędzi kowalskich, stolarskich, ciesielskich, 

narzędzi rolniczych, sprzętu gospodarczego i kuchennego. Natomiast wśród 

zbiorów sztuki i rękodzielnictwa ludowego najliczniejszą grupę stanowią: rzeź-

by i płaskorzeźby z drewna, rzeźby w glinie, wycinanki, a w dalszej kolejności 

tkanina, ceramika i haft.  

Muzeum przypomina również o pierwszych mieszkańcach regionu. 

W części archeologicznej zrekonstruowany został kurhan z wczesnej epoki 

żelaza, budowana jest też wczesnośredniowieczna osada rzemieślnicza pod 

nazwą Amalang. Autentyczności krajobrazowi kulturowemu przydają, oprócz 

obiektów architektonicznych, zwierzęta hodowlane, przydomowe ogrody oraz 

tradycyjne zasiewy. Turyści mogą podziwiać konie, kozy (alpejska i mieszane) 

i owce Skuddy – uważane za najstarszą z udomowionych nordyckich ras 

owiec
27

. W bieżącym roku hodowane w muzeum konie zostały nagrodzone oraz 

wyróżnione podczas odbywającej się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Do-

radztwa Rolniczego w Olsztynie Wystawy Zwierząt Hodowlanych (v-ce cham-

pion wystawy i 6. lokata); wystawa odbyła się w dniach 3–4 września 2011 

roku
28

. 

4. Działalność kulturalna i edukacyjna skansenu 

Muzeum posiada bogatą ofertę lekcji muzealnych i warsztatów plastycz-

nych, świadczy również usługi przewodnickie (odpłatnie). Zajęcia edukacyjne 

prowadzone są w obiektach Parku Etnograficznego oraz w Salonie Wystawo-

wym przez pracowników muzeum: etnografów, historyków sztuki, historyków 

oraz artystów plastyków. Charakter i zakres zajęć uzależniony jest od wieku 

uczestników. W programie znajdują się m.in.: „Stroje ludowe na Warmii i Ma-

zurach”, „Jak kiedyś pisano: kaligrafia”, malarstwo na szkle, architektura regio-

nalna, pszczelarstwo, zwierzęta gospodarskie, warsztaty ceramiczne, bożonaro-

                                                      
26 B. Kuźniewski, Olsztynek…, s. 178. 

27 www.muzeumolsztynek.com.pl. 

28 www.w-modr.pl. 
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dzeniowe i wielkanocne warsztaty świąteczne, „Wycinanka polska”, „Spotkania 

z baśnią i legendą Warmii i Mazur”. Zajęcia trwają od 45 do 90 minut, są od-

płatne (5–8 zł od osoby w zależności od rodzaju i czasu trwania zajęć). W sezo-

nie letnim działa Galeria Sztuki Ludowej, gdzie można nabyć prace regional-

nych twórców: rzeźbiarzy, malarzy, ceramików, wikliniarzy, hafciarek i koron-

czarek.  

Na terenie parku organizowanych jest wiele imprez z myślą o turystach 

i mieszkańcach miasta. Są to m.in.: Regionalny Jarmark Wielkanocny, Majów-

ka w skansenie, Regionalne Ekologiczne Targi Chłopskie, Festyn Zielono-

świątkowy, Dni Olsztynka, Regionalne Święto Ziół, Festiwal Bałtyjski  

– w kręgu kultury Prusów, Targi Chłopskie, Europejskie Dni Dziedzictwa, 

Olsztyńskie Dni Nauki, Festiwal Kabaretów Wiejskich, Jarmark Zwierzęcy, 

Regionalny Jarmark Wigilijny
29

.  

W Muzeum Budownictwa Ludowego funkcjonuje Biuro Obsługi Ruchu 

Turystycznego, które udziela informacji dotyczących działalności placówki 

(ceny biletów, działalność edukacyjna, rezerwacja przewodników). Muzeum nie 

prowadzi natomiast współpracy z centrami „it” (jedynie kontakty telefoniczne). 

Na gości czeka również dwustuletnia karczma, w której podawane są regionalne 

dania. Dobrym wstępem do osobistego odwiedzenia muzeum jest wirtualna 

wycieczka po skansenie. W trakcie jej odbywania można wejść między innymi 

do starych chałup, szkoły wiejskiej, zakładu szewskiego, karczmy, kościoła 

ewangelickiego. To połączenie tradycji z nowoczesnością (wykorzystanie tech-

nik multimedialnych) szczególnie docenia młodsze pokolenie (dzieci i mło-

dzież).  

Uwagi końcowe 

Muzea na wolnym powietrzu można określić wyjątkowymi produktami tu-

rystycznymi. Prezentują one bowiem niezwykłe bogactwo i autentyzm dziedzic-

twa kulturowego, pełniąc funkcje rekreacyjne, naukowe, edukacyjne i kultural-

ne. Muzea typu open-air cieszą się dużym uznaniem i popularnością wśród 

odwiedzających. To nie tylko obiekty architektury wiejskiej, stałe ekspozycje, 

ale również bogactwo wystaw czasowych, imprezy nawiązujące do roku gospo-

darskiego (obrzędowego), to lekcje muzealne, imprezy patriotyczne i kultural-

                                                      
29 www.muzeumolsztynek.com.pl. 
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ne, pokazy zanikających rzemiosł, tradycyjna sztuka kulinarna. To ośrodki ma-

jące duże znaczenie w procesie aktywizacji środowisk lokalnych. Kompozycja 

tych elementów w połączeniu z wrażeniami, emocjami, doświadczeniami na-

bywców tworzy pewien spójny produkt (pakiet materialnych i niematerialnych 

komponentów, pozwalający konsumentom na zaspokojenie zróżnicowanych 

potrzeb, przy zaangażowaniu określonej kwoty zasobów finansowych).  

Popularność placówek skansenowskich wynika również z faktu, że prze-

łamują one „stereotyp uroczystego zwiedzania z przewodnikiem i w niewygod-

nych pantoflach, wielkich budynków muzealnych (…)”
30

. Tutaj przeszłość 

przeplata się z teraźniejszością. Stare łączy się z nowoczesnością. Tradycja 

i kultura muszą zmierzyć się z oczekiwaniami rynku. Okazuje się, że sama eks-

pozycja architektoniczna już nie wystarczy. Oferta powinna być bogata, zróżni-

cowana, atrakcyjna dla odbiorców w różnym wieku i odpowiednio wypromo-

wana.  

Taką właśnie ofertę proponuje turystom Muzeum Budownictwa Ludowego 

Park Etnograficzny w Olsztynku. Zwiedzający olsztynecki skansen mają wra-

żenie, że „przenieśli się do sielskiej wioski sprzed lat. Podwórka wypełnione 

gdakaniem, beczeniem inwentarza, a wnętrza domostw wyglądają tak, jakby 

domownicy opuścili je na moment”. Zimą „uśpiona wioska – muzeum tworzy 

niemal doskonałą iluzję krajobrazu sprzed setek lat”
31

. 

THE MUSEUM OF THE FOLK ARCHITECTURE 

 – ETHNOGRAPHIC PARK IN OLSZTYNEK AS THE EXAMPLE 

OF THE TOURIST PRODUCT 

Summary 

In the publication definitions of tourist product and its specific features were under 

discussion. The article presents an open-air museum, its characteristics, history and 

educational, cultural and popularizing role (the example of Museum of the Folk Archi-

tecture – Ethnographic Park in Olsztynek). Today the open-air ethnographic park fea-

tures several dozen original and reconstructed houses from Warmia, Masuria and Lithu-

ania. Visitors can admire old houses, wind-mills, farm outbuildings, granaries, a coun-

                                                      
30 www.forumakad.pl. 

31 www.polskaniezwykla.pl. 

http://www.polandforall.com/masuria-land-of-a-thousand-lakes.html
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try-inn, a school, a smithy and a church. The museum in Olsztynek uses authentic build-

ings, objects, plants, animals, true stories to bring the past to life. A visit to the museum 

is an unforgettable experience for children, parents and grandparents. 

Translated by Jolanta Rosłon 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR  701 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR 86 2012 

KRZYSZTOF SZPARA  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

WYBRANE PRZYKŁADY NOWYCH PRODUKTÓW 

I DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI 

W OTOCZENIU ZBIORNIKA MYCZKOWIECKIEGO 

W BIESZCZADACH 

Wprowadzenie 

Obszar województwa podkarpackiego charakteryzuje się bogatymi walo-

rami przyrodniczymi i kulturowymi oraz znacznym potencjałem turystycznym. 

Jest to jeden z najczystszych regionów kraju, charakteryzujący się wysoką lesi-

stością (36,8% – drugie miejsce w Polsce) i niską emisją pyłów (3,2 tys. 

ton/rok). Województwo wyróżnia również dogodne położenie komunikacyjne
1
. 

Do charakterystycznych cech ruchu turystycznego na terenie województwa 

podkarpackiego należą m.in.: 

– wyraźna sezonowość (ok. 60% ruchu koncentruje się w miesiącach let-

nich); 

– nierównomierne rozmieszczenie (głównym obszarem jego koncentracji 

są Bieszczady); 

                                                      
1 K. Szpara, M. Skała, Wybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpac-

kim w latach 1989–2010, w: Warsztaty z Geografii Turyzmu, Turystyka polska w latach  

1989–2009, red. B. Krakowiak, J. Latosińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2010, s. 67–80. 
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– niewielki udział obcokrajowców w atrakcjach turystycznych (ok. 4%)
2
. 

Do najważniejszych destynacji turystycznych Bieszczadów, należących 

równocześnie do najważniejszych tego typu miejsc na terenie województwa 

podkarpackiego, należą: Bieszczadzki Park Narodowy i Zbiornik Soliński. 

Koncentruje się tam większość ruchu turystycznego w regionie. Niestety 

w związku z wyraźną sezonowością obserwuje się na tym obszarze kumulację 

przyjazdów w okresie letnim i niewielkie wykorzystanie bazy w pozostałych 

miesiącach roku. 

Do problemów, które pojawiają się na tym obszarze należą m.in.: 

– zbyt duża presja turystów w krótkim czasie, przy niewielkim zaintere-

sowaniu innymi miejscami położonymi na uboczu; 

– niewielka liczba odpowiednich produktów turystycznych umożliwiają-

cych zwiększenie atrakcyjności regionu i wydłużenie sezonu turystycz-

nego; 

– pojawiające się coraz częściej formy turystyki sprzeczne z ideą zrówno-

ważonego rozwoju (np. wszechobecne quady).  

Aby sprostać wymogom dzisiejszego rynku usług turystycznych, należy 

więc w dalszym stopniu podnosić jakość i konkurencyjność oferowanych usług, 

tworzyć infrastrukturę turystyczną w obszarach dotychczas nie w pełni wyko-

rzystywanych, a stanowiących potencjalną płaszczyznę rozwoju turystyki oraz 

tworzyć nowe produkty turystyczne. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych nowych pro-

duktów turystycznych w otoczeniu Zbiornika Myczkowieckiego w Bieszcza-

dach oraz zwrócenie uwagi na pozytywne działania niektórych instytucji, orga-

nizacji i stowarzyszeń w zakresie rozwoju funkcji turystycznej zgodnie z zasa-

dami zrównoważonego rozwoju. 

1. Charakterystyka obszaru badań 

Zbiornik Myczkowiecki powstał w wyniku przegrodzenia doliny Sanu 

w Myczkowcach zaporą. Jego budowę rozpoczęto jeszcze w okresie międzywo-

jennym, ale został oddany do użytku w 1960 roku. Utworzony w ten sposób 

                                                      
2 M. Skała, K. Szpara, Ruch turystyczny w województwie podkarpackim, w: Walory ekolo-

giczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, red. J.R. Rak, Wydawnictwo 
Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2010, s. 201–213. 
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akwen zajął ok. 2 km
2
 powierzchni i gromadzi 10–11 mln m

3
 wody. Jest to 

zbiornik wyrównawczy dla Zbiornika Solińskiego. W związku z pracą elek-

trowni wodnej w Solinie i ciągłym mieszaniem wód temperatura wody 

w Zbiorniku Myczkowieckim jest o kilka stopni niższa niż w sąsiednim Zbior-

niku Solińskim, co wielu turystów odczuwa jako dyskomfort. 

Otoczenie zbiornika bogate jest w wysokiej klasy walory przyrodnicze 

i kulturowe. Nad jego brzegami znajdują się znane miejscowości turystyczne 

(Myczkowce, Bóbrka, Solina), które oferują bazę noclegową o zróżnicowanym 

standardzie. Na terenie Myczkowiec w byłych koszarach i w dawnym wojsko-

wym ośrodku wypoczynkowym utworzono Ośrodek Wypoczynkowo- 

-Rehabilitacyjny „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej, którym kieruje ks. Bogdan 

Janik – postać bardzo zasłużona dla lokalnej kultury i turystyki. W dolinie Sanu 

poniżej Myczkowiec znajduje się wieś Zwierzyń z „cudownym źródełkiem”. 

Trzy kilometry na północ od Myczkowiec położone są Uherce Mineralne, 

a trzy kilometry na północny-wschód, za grzbietem Michałowca – Orelec. 

Do najważniejszych produktów turystycznych i innych działań w zakresie 

turystyki, które w ostatnim czasie pojawiły się lub stały się wyraźnie zauważal-

ne w przestrzeni geograficznej obszaru badań, należą m.in.: 

– Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach; 

– Ogród biblijny w Myczkowcach; 

– Bieszczadzkie Centrum Nordic Walking; 

– Ekomuzeum „W Krainie Bobrów”. 

2. Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach 

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej w Myczkowcach stworzono Centrum Kultury Ekumenicznej. 

Jednym z celów jego utworzenia było ukazanie odmienności, różnorodno-

ści i bogactwa stylów drewnianej architektury sakralnej pogranicza polsko- 

-słowacko-ukraińskiego. Region ten był często bardzo niespokojny, ciężko do-

świadczony przez wojny, bratobójcze walki i inne tragiczne wydarzenia, ale 

z drugiej strony charakteryzował się zawsze niesamowitym bogactwem kultu-

rowym. 

Na obszarze ok. 0,8 ha zespół pod kierunkiem Janusza Kuliga – rzemieśl-

nika z Chmielnika k. Rzeszowa wykonał 160 makiet obiektów sakralnych (cer-
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kwi greckokatolickich, cerkwi prawosławnych i kościołów rzymskokatolickich) 

w skali 1:25. Zostały one posadowione na odpowiednio ukształtowanym tere-

nie. W punkcie informacyjnym przygotowano w kilku językach interesujące 

informacje na temat parku miniatur. 

Drugim celem utworzenia centrum było skłonienie do refleksji i próba in-

nego spojrzenia na trudną bieszczadzką przeszłość. Bardzo niegdyś powszechne 

na tych terenach antagonizmy społeczno-polityczne znajdowały niestety swe 

odbicie również w sferze religijnej. Złożona i bolesna historia Bieszczadów do 

tej pory odciska się swym piętnem na życiu niewielu już rdzennych mieszkań-

ców oraz wielu wysiedlonych. 

Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach nie uciekając od pro-

blemu, proponuje jednak spojrzenie na niego ponad podziałami. Poprzez swą 

działalność chce zachować w pamięci zanikające elementy kultur i szukać 

płaszczyzn wzajemnego dialogu, porozumienia i poszanowania. Umieszczony 

nad bramą do ośrodka napis „Ponad wszystkim niech będzie miłość” zwraca 

uwagę na potrzebę traktowania miłości jako podstawy wszelkich relacji mię-

dzyludzkich
3
. 

Centrum zostało dedykowane wielkiemu orędownikowi pokoju i pojedna-

nia między chrześcijanami, ale też między różnymi religiami – Janowi Pawłowi 

II, dlatego też otwarto je i poświęcono w dniu 16 października 2007 roku, w 29. 

rocznicę jego wyboru na papieża. Codzienna działalność Ośrodka Wypoczyn-

kowo-Rekreacyjnego Caritas w Myczkowcach realizowana jest zgodnie z ideą 

wspólnoty ponad podziałami. Na organizowanych tu koloniach przebywają też 

dzieci z Ukrainy i Białorusi, w tym również osoby wyznania greckokatolickiego 

lub prawosławnego. Zdaniem ks. Bogdana Janika wspólna zabawa i nauka po-

zwalają budować ekumenizm oparty na wzajemnym zrozumieniu, bez uprzedzeń 

i stereotypów. Dlatego też ośrodek ten bywa nazywany „Miasteczkiem Miło-

ści”
4
. 

                                                      
3 www.myczkowce.org.pl, 15 października 2011. 

4 www.myczkowce.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=68, 

15.10.2011. 
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3. Ogród biblijny w Myczkowcach 

Ogród biblijny został założony w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Zajmuje on powierzchnię 80 

arów, które zostały podzielone na sekcje, pomiędzy którymi biegnie ścieżka 

o długości 580 m. Projekt ogrodu wykonała dr inż. Zofia Włodarczyk z Katedry 

Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Kra-

kowie. 

W informacji na temat ogrodu można wyczytać, że oprócz walorów czysto 

estetycznych ma on również duże znaczenie duchowe. Stanowi on bowiem spe-

cyficzny zapis teologii biblijnej i zawiera przemyślaną i uporządkowaną kate-

chezę o biblijnej historii zbawienia
5
. 

Ogród jest podzielony na sekcje, a są to: Ciasna brama, Księga Biblii, Me-

nora, Pobyt w Egipcie, Gorejący Krzew, Przejście przez Morze, Wędrówka po 

Pustyni, Góra Synaj, Ziemia Obiecana, Makieta Świątyni; Rodowód Jezusa; 

Narodziny Jezusa, Chrzest Jezusa; Pustynia Judzka; Poletka zbóż, Poletka ziół 

i warzyw, Winnica; Nauczanie Jezusa, Wiara, nadzieja, miłość, Cuda Jezusa, 

Rolnictwo czasów biblijnych, Dobry Pasterz, Owoc biblijny, Jezus i dzieci, Syn 

marnotrawny, Góra Błogosławieństw, Lilie polne, Jezus i Samarytanka, Gaj 

oliwny, Golgota, Ogród rezurekcyjny, Zesłanie Ducha Świętego, Alfa i Omega, 

„Meta” zwiedzania. 

Bardzo interesujący pomysł, fachowe wykonanie, łatwy dostęp, możliwość 

zwiedzania w ciągu całego roku ograniczona tylko warunkami atmosferyczny-

mi, bezpłatny wstęp i doskonale przygotowana strona WWW, na której znajduje 

się szczegółowy opis każdej sekcji sprawiają, że jest to bardzo interesujący 

produkt turystyczny regionu. Cenny tym bardziej, że stanowi dla osób wypo-

czywających w okolicy Soliny alternatywę dla wszechobecnego w sezonie let-

nim zgiełku i komercji. 

4. Bieszczadzkie Centrum Nordic Walking 

Od początku maja 2011 roku można korzystać z nowych elementów zago-

spodarowania turystycznego w okolicach Zbiornika Myczkowieckiego. Jest to 

                                                      
5 www.ogrod-biblijny.pl, 20 października 2011. 
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19 tras wyznakowanych w terenie. Szesnaście z nich przeznaczonych jest dla 

osób bez dobrego przygotowania kondycyjnego (dzieci, osoby starsze). Ich 

przejście zajmuje od dwóch do pięciu godzin marszu. Pomyślano jednak rów-

nież o bardziej ambitnych wycieczkach. W tym celu wyznakowano trzy trasy 

całodniowe. Jedna z tras o długości 28 km przeznaczona jest dla rowerzystów 

(ewentualnie dla osób zmotoryzowanych). Pozostałe opracowano z myślą 

o turystach pieszych, w tym o pasjonatach nordic walking. Jedna z tras o długo-

ści 5 km dostępna jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wóz-

kach inwalidzkich. Mogą oni dotrzeć do malowniczego przełomu Sanu i do 

cudownego źródełka w miejscowości Zwierzyń. Zdaniem autorów przewodni-

ka, na omawianym obszarze znajduje się obecnie najgęstsza sieć szlaków tury-

stycznych ścieżek spacerowych
6
. 

Ważnym elementem produktu jest bardzo interesująca publikacja Mycz-

kowce i okolice – Przewodnik po trasach pieszych ekomuzeum „W Krainie Bob-

rów” i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego autorstwa Marii i Stanisława Orłow-

skich. W opracowaniu tym interesująco opisano okoliczne miejsca i miejscowo-

ści: Myczkowce Caritas, Myczkowce wieś, Bóbrkę, Solinę, Orelec, Uherce 

Mineralne i Zwierzyń. Przede wszystkim jednak autorzy przedstawili w nim 19 

tras wycieczkowych (rysunek 1). Książka została bardzo estetycznie wydana, 

a jej walory wzbogacają mapy i liczne fotografie (m.in. przedstawicieli fauny 

i flory spotykanych na opisywanych trasach) autorstwa ks. Bogdana Janika 

i Jana Orłowskiego. 

Uzupełnieniem produktu jest również mapa Jezioro Myczkowieckie i oko-

lice w skali 1:25 000, opracowana przez wydawnictwo Compass, gdzie można 

znaleźć zbliżenia każdej z 19 tras. 

Docelowo w każdej miejscowości znajdującej się na obszarze Ekomuzeum 

„W Krainie Bobrów” mają pojawić się tablice informacyjne z mapą terenu, na 

której zaznaczone będą proponowane przez autorów szlaki spacerowe. 

                                                      
6 M. i S. Orłowscy, Myczkowce i okolice – Przewodnik po trasach pieszych ekomuzeum „W 

Krainie Bobrów” i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji 
Rzeszowskiej, Myczkowce 2011, s. 192. 
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Rys. 1. Mapa okolic wsi Myczkowce i Zwierzyń z naniesioną trasą wycieczki nr 2 Do 

rezerwatu krajobrazowego „Przełom Sanu pod Zwierzyniem” 

Źródło: Stanisław Orłowski – materiały prezentowane na konferencji Turystyka bez 

granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu 

zrównoważony rozwój środowiska, Hoczew 2011.  

5. Ekomuzeum „W Krainie Bobrów”  

Ekomuzeum to szereg obiektów znajdujących się na danym obszarze, któ-

re tworzą tzw. żywą kolekcję. W skład ekomuzeów wchodzą walory przyrodni-

cze i kulturowe, zagadnienia historyczne i wydarzenia związane z chwilą obec-

ną, zabytki i współczesna działalność lokalnych społeczności. Jest to zbiór rze-

czy materialnych i niematerialnych związanych z miejscem pochodzenia i życia 

określonej grupy ludzi, czyli muzeum „małej ojczyzny”
7
. 

                                                      
7 www.ekomuzea.pl, 4 listopada 2011. 
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Ekomuzeum „W Krainie Bobrów” zostało utworzone w roku 2008 na ob-

szarze tzw. Kotliny Uherczańskiej i kilku otaczających ją pasm i grzbietów, 

m.in.: Żukowa, Michałowca i Kozińca. W jego skład wchodzą cztery wsie: 

Myczkowce, Zwierzyń, Uherce Mineralne i Orelec
8
. Pojawiająca się w nazwie 

kraina bobrów to nawiązanie do żyjących tu od kilkunastu lat gryzoni, które 

znalazły na tym terenie doskonałe warunki do rozwoju. W roku 1994 założono 

w tym miejscu rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach” o powierzchni 27,12 

ha
9
. 

Utworzenie ekomuzeum było projektem Bieszczadzkiej Fundacji Rozwoju 

Postaw Twórczych „Orelec GALA” finansowanym w ramach ogólnopolskiego 

programu Równać Szanse 2007 Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na szczególną uwagę i wyróżnienie 

zasługuje fakt, iż realizowany był on w znacznej mierze przez młodzież gimna-

zjalną Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych. Uczniowie zdo-

bywali wiedzę na temat swojej „małej ojczyzny” i szykowali się do pracy w roli 

przewodników po ekomuzeum. Zdobywali również umiejętności w zakresie 

znakowania szlaków turystycznych, co zaowocowało utworzeniem kilkunasto-

osobowej grupy znakarzy, która zajmowała się odnawianiem lokalnych szlaków 

turystycznych i spacerowych. Własnymi siłami wykonali też stronę internetową 

i folder promujący Ekomuzeum „W Krainie Bobrów”, który z założenia miał 

być dostępny w miejscowej bazie noclegowej i w centrach informacji tury-

stycznej. Ważnym elementem produktu są również tablice informacyjne w każ-

dej miejscowości wzbogacone o mapy i fotografie. Nie zapomniano również 

o szkoleniach dla zawodowych przewodników górskich beskidzkich, którzy na 

co dzień oprowadzają wycieczki po Bieszczadach, aby zwracali uwagę swym 

grupom na piękno tej krainy
10

. 

Jak słusznie zauważa Stanisław Orłowski, doświadczony przewodnik be-

skidzki i działacz na rzecz tworzenia produktów turystycznych oraz podnosze-

nia jakości w turystyce, a na co dzień mieszkaniec Orelca: ekomuzeum stwarza 

lokalnym producentom żywności, rzemieślnikom, artystom możliwość sprzeda-

                                                      
8 M. i S. Orłowscy, Myczkowce i okolice – Przewodnik po trasach pieszych ekomuzeum 

„W Krainie Bobrów” i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji 
Rzeszowskiej, Myczkowce 2011, s. 192. 

9 www.twojebieszczady.pl/uherce.php, 5.11.2011. 

10 www.wrota.podkarpackie.pl, 10.11.2011. 



 Wybrane przykłady nowych produktów i działań… 207 

wania swoich towarów bezpośrednio odbiorcy, sprzyja funkcjonowaniu sieci 

handlowej i różnorodnych usług, rozwojowi systemu informacji o nich. Podnosi 

atrakcyjność wypoczynku w tym miejscu i wymusza niejako tworzenie wspólnej 

strategii rozwoju turystyki, wspólnego informatora, przewodnika, mapy tury-

stycznej, strony internetowej itp.
11

. 

Uwagi końcowe 

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu produkty turystyczne zaistnia-

ły w przestrzeni geograficznej Bieszczadów w ciągu kilku ostatnich lat. Są to 

przykłady tzw. „dobrych rozwiązań”. Zapewne nigdy nie udałoby się zrealizo-

wać tych pomysłów, gdyby nie upór, zaangażowanie i olbrzymi wkład pracy 

wielu osób. 

Przykład działań prowadzonych w otoczeniu Zbiornika Myczkowieckiego 

pokazuje, że można, a nawet trzeba próbować mobilizować lokalną społeczność 

do wspólnego działania i do realizacji tego typu celów. A może tylko nie trzeba 

im w tym przeszkadzać? 

Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach, Ogród biblijny 

w Myczkowcach, Bieszczadzkie Centrum Nordic Walking i Ekomuzeum 

„W Krainie Bobrów” to przykłady dobrze przygotowanych produktów tury-

stycznych czy – jak chcą inni – składowe jednego kompleksowego produktu 

turystycznego o nazwie Ekomuzeum „W Krainie Bobrów”. 

Tego typu działania sprawiają, że turysta może zechcieć przyjechać 

w Bieszczady również poza sezonem turystycznym. Niekoniecznie musi uda-

wać się do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wycieczki mniej forsowne 

będą szczególnie polecane rodzinom z małymi dziećmi i osobom starszym. 

A takich nie brakuje w popularnych w Bieszczadach pokojach gościnnych oraz 

w gospodarstwach agroturystycznych. Jest to również alternatywa dla wszech-

obecnego w sezonie turystycznym zgiełku w nieodległej Solinie. Ponadto 

Zbiornik Myczkowiecki, który zawsze pozostawał nieco w cieniu większego, 

głębszego i generalnie bardziej popularnego Zbiornika Solińskiego może oka-

zać się znacznie bardziej atrakcyjnym niż dotychczas. 

W opinii przewodników górskich prowadzących wycieczki po omawia-

nym terenie, grupy wykazują duże zainteresowanie zaprezentowanymi w niniej-

                                                      
11 M. i S. Orłowscy, op. cit., s. 192 
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szym opracowaniu produktami. Wchodzą one do kanonu najważniejszych 

atrakcji turystycznych regionu. Nie można tego powiedzieć o Bieszczadzkim 

Centrum Nordic Walking, gdyż jest to produkt nowy i nie jest jeszcze szerzej 

znany. 

Potrzeba tworzenia nowych produktów turystycznych umożliwiających 

wydłużenie sezonu turystycznego i bardziej równomierny rozkład ruchu tury-

stycznego w przestrzeni geograficznej należy do najważniejszych działań 

w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki na tym obszarze. 

CHOSEN EXAMPLES OF NEW PRODUCTS AND ACTIVITIES 

FOR TOURISM DEVELOPMENT OF SURROUNDING OF 

MYCZKOWIECKI RESERVOIR IN THE BIESZCZADY 

MOUNTAINS 

Summary 

Bieszczady Mountains are one of the most significant touristic areas in Podkarpa-

cie. Here touristic traffic is mainly concentrated in the Bieszczady National Park and 

Solina Reservoir. It is characterized by significant seasonality and concentration, that is 

why there is a real need to extend touristic season and its deconcentration. Therefore, 

there is a necesity for creation of new and interesting tourism products. 

In 2008 at the vicinity of Myczkowiecki Reservoir the Ecomuseum “In the Beaver 

Land” was created. Here various initiatives aimed at enhancing the attractiveness of the 

region occures. Among them the most interesting are: Ecumenical Cultural Center in 

Myczkowce, Biblical Garden in Myczkowce and Bieszczadzkie Nordic Walking Cen-

ter. These are tourism products on which appropriate forms of tourism could be devel-

oped in accordance with the principles of sustainable development. 

Translated by Katarzyna Szpara 
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AGROTURYSTYKA – OD DYWERSYFIKACJI DO 

REPOZYCJONOWANIA DZIALALNOŚCI 

GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Wprowadzenie 

Produkcja żywności i surowców do jej wytwarzania pozostaje bezalterna-

tywną funkcją rolnictwa, pomimo tego że samo rolnictwo postrzegane jest coraz 

częściej jako branża schyłkowa. Niska opłacalność produkcji rolniczej zmusza 

rolników do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, sprzyja to takim 

zjawiskom, jak dywersyfikacja działalności gospodarstwa i wielozawodowość 

właścicieli gospodarstw. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego
1
 dywersyfika-

cja oznacza „różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejsze-

nia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej”. W przypadku gospo-

darstw rolniczych dywersyfikacja daje możliwość zwiększania dochodu gospo-

darstwa poprzez aktywowanie niewykorzystanych dotychczas w działalności 

rolniczej wolnych zasobów czynników produkcji, a w szczególności zasobów 

pracy. Daje również możliwość poszukiwania lepszych, efektywniejszych za-

stosowań dla tych zasobów, które wykorzystywane w działalności rolniczej nie 

dają zadawalających efektów ekonomicznych. Wielozawodowość oznacza na-

                                                      
1 Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 2007, s. 144. 
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tomiast podejmowanie i prowadzenie w tym samym czasie wielu aktywności 

o charakterze zarobkowym. Dywersyfikacja związana jest zatem z gospodar-

stwem rolniczym, podczas gdy wielozawodowość wiąże się poszukiwaniem 

dodatkowych źródeł dochodów poza gospodarstwem rolniczym
2
. Jedną z naj-

częściej opisywanych form różnicowania działalności gospodarstw rolniczych 

są agroturystyka i usługi towarzyszące, ponadto mogą mieć miejsce: 

– usługi z wykorzystaniem majątku gospodarstwa (np. usługi maszyno-

we); 

– produkcja produktów niszowych (np. rękodzieło); 

– przetwórstwo i konfekcjonowanie produktów rolnych; 

– inne.  

Zdecydowana większość opracowań naukowych i szkoleniowych z zakre-

su agroturystyki dotyczy uwarunkowań i wsparcia instytucjonalnego działalno-

ści agroturystycznej, liczne są również opracowania dotyczące podaży i popytu 

na usługi turystyczne. Znaczną lukę badawczą stanowi natomiast ocena wpływu 

podjęcia przez rolnika działalności agroturystycznej na skalę i zakres prowa-

dzonej przez gospodarstwo działalności rolniczej. 

1. Cel, zakres i metodyka badań 

Tradycyjne gospodarstwo rolnicze stanowi specyficzny podmiot gospo-

darczy, w którym przenikają się wzajemnie gospodarstwo produkcyjne oraz 

gospodarstwo domowe. Część produkcyjna (gospodarstwo produkcyjne) wyko-

rzystuje w prowadzonej w działalności zasoby będące własnością gospodarstwa 

domowego (rodziny rolniczej). Wynagrodzenie wypracowywane przez udo-

stępnione dla działalności rolniczej czynniki produkcji stanowi dochód z go-

spodarstwa rolnego, który może być przeznaczony na konsumpcję lub na aloka-

cję (inwestycje).  

Gospodarstwo agroturystyczne jest natomiast gospodarstwem rolniczym 

wzbogaconym o działalność agroturystyczną. Agroturystyka jest dominującym 

wyróżnikiem turystyki wiejskiej jako rodzaj usługi ściśle powiązanej z pobytem 

turystów w gospodarstwie rolnym. Drzewiecki określa agroturystykę jako: 

                                                      
2 Por. M. Błąd, Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania, 

„Wieś i Rolnictwo” 2008, nr 1 (138), s. 104–123.  
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„Formę wypoczynku, która realizowana jest na terenach wiejskich o charakterze 

rolniczym, opartą o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z go-

spodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, 

produkcyjnym i usługowym)”
3
. Najczęstszą przyczyną, dla której gospodarstwo 

domowe rozpoczyna działalność agroturystyczną jest chęć zwiększenia swoich 

dochodów przy wykorzystaniu wolnych zasobów mieszkaniowych, zasobów 

pracy, a także lepsze spieniężenie wytwarzanych w gospodarstwie rolniczym 

produktów
4
. 

Celem opracowania jest identyfikacja skutków, jakie dla działalności rol-

niczej może przynieść prowadzenie przez rolnika działalności agroturystycznej 

w oparciu o zasoby gospodarstwa rolnego. Szczególną uwagę poświecono moż-

liwości wystąpienia procesów marginalizacji działalności rolniczej oraz wystę-

powaniu dywestycji jako rozwiązania mającego miejsce w gospodarstwach 

prowadzących działalność agroturystyczną.  

Rozważania teoretyczne na temat zależności występujących pomiędzy 

działalnością agroturystyczną i działalnością rolniczą wzbogacone zostały 

o wyniki własnych badań ankietowych. Badaniami przeprowadzonymi w 2011 

roku objęto 65 gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w różnych 

częściach Karpat polskich
5
. Dobór obiektów do badań był celowy. Gospodar-

stwa musiały spełniać następujące kryteria: 

– zarejestrowanie działalności agroturystycznej w urzędzie gminy; 

– długość prowadzenia działalności agroturystycznej – minimum 3 lata;  

– liczba miejsc noclegowych – minimum 5 miejsc;  

– powierzchnia użytków rolnych – minimum 1 ha;  

– wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej – minimum 2 ESU.  

W badanych gospodarstwach w działalność agroturystyczną zaangażowa-

ne były minimum dwie osoby, gospodarstwa dysponowały średnio ok. 7 ha 

ziemi i 13 miejscami noclegowymi.  

                                                      
3 M. Drzewiecki. Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki 

i Hotelarstwa, Gdańsk 2002, s. 41. 

4 M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2006, s. 103. 

5 Ok. 3% gospodarstw agroturystycznych tego obszaru zarejestrowanych w Instytucie Tu-

rystyki według danych na 2007 r.  
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2. Gospodarstwo agroturystyczne a teoria dywestycji 

W tradycyjnym gospodarstwie rolniczym występują dwa działy: dział pro-

dukcji roślinnej oraz dział produkcji zwierzęcej; rzadziej spotkać można dział 

przetwórstwa oraz usług. Dywersyfikacja działalności gospodarstwa rolniczego 

prowadzi bardzo często do wzrostu znaczenia przetwórstwa płodów rolnych 

oraz usług świadczonych z wykorzystaniem zasobów gospodarstwa, proces taki 

obserwujemy również w przypadku podjęcia przez gospodarstwo działalności 

agroturystycznej. 

Często w literaturze wskazuje się na działalność agroturystyczną jako dzia-

łalność o charakterze komplementarnym względem działalności rolniczej. Jak 

wskazują m.in. Wojewodzic i Sroka
6
 wpływ działalności agroturystycznej na 

działalność rolniczą jest pozytywny lub neutralny tylko do momentu, dopóki 

odbywa się ona w oparciu o wolne zasoby gospodarstwa domowego (zasoby 

mieszkaniowe, wolne zasoby pracy, oszczędności), po ich wykorzystaniu nastę-

puje o nie konkurencja. Początkowy sukces działalności agroturystycznej przy 

niskiej opłacalności działalności rolniczej może stymulować do dokonania dy-

westycji w gospodarstwie rolniczym, przez które należy rozumieć procesy „(…) 

planowego i świadomego ograniczania produkcji rolniczej lub/i zaangażowania 

zasobów gospodarstwa domowego rolnika w rolniczą działalność produkcyjną 

gospodarstwa prowadzące do uwolnienia zasobów ziemi, pracy i kapitału, które 

mogą zostać wykorzystane w innej działalności rolniczej lub pozarolniczej, co 

w konsekwencji doprowadzi do wzrostu dochodu osobistego rolnika i jego ro-

dziny”
7
. Przeprowadzane dywestycje mogą mieć zatem charakter zarówno dy-

westycji zasobowych lub/i produkcyjnych: 

– w zakresie produkcji: ekstensyfikacja, ograniczenie lub zaniechanie pro-

dukcji, rezygnację z wybranych działalności produkcyjnych; 

– w zakresie gospodarowania ziemią: oddanie w dzierżawę, odłogowanie, 

wyłączenie ziemi z użytkowania rolniczego na rzecz np. zabudowy lub 

zalesiania, sprzedaż; 

                                                      
6 W. Sroka, T. Wojewodzic; Agroturystyka – panaceum na problemy rolnictwa, Problemy 

Zagospodarowania Ziem Górskich 2010, z. 57, PAN, s. 44–45. 

7 T. Wojewodzic, Dywestycje w gospodarstwach rolnych – istota, definicje, podział, „Wieś 

i Rolnictwo” 2010, nr 2 (147), s. 98–99. 
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– w zakresie gospodarowania kapitałem: zmiana sposobu wykorzystania 

środków trwałych gospodarstwa (np. wykorzystanie ich dla celów poza-

rolniczej działalności gospodarczej lub na cele bytowe rodziny), sprze-

daż
8
 lub likwidacja środków trwałych; 

– w zakresie gospodarowania zasobami siły roboczej: podjęcie przez oso-

by pracujące w gospodarstwie pozarolniczej działalności gospodarczej 

lub pracy zarobkowej poza gospodarstwem
9
. 

Przesłankami do dokonania dywestycji mogą być:  

– chęć (potrzeba) zwiększania udostępnianej gościom bazy (pozyskanie te-

renu pod infrastrukturę rekreacyjną, adaptacja budynków dla potrzeb go-

ści); 

– trudności w pogodzeniu pracy w gospodarstwie rolnym z obowiązkami 

przy obsłudze gości; 

– odpowiedź na oczekiwania gości, dla których prowadzona intensywna 

działalność rolnicza, a w szczególności produkcja zwierzęca mogą być 

uciążliwe (m.in. ze względu na hałas i zapachy); 

– pozyskanie środków finansowych na rozwój działalności agroturystycz-

nej (m.in. ze sprzedaży ziemi lub wycofanych z działalności rolniczej 

innych środków trwałych). 

Pojawienie się znacznych dysproporcji w opłacalności pomiędzy prowa-

dzonymi w gospodarstwie działalnościami (np. rolniczą i agroturystyczną) 

sprzyjają procesom rekoncentracji i repozycjonowania, będącym formami dy-

westycji. Jak wskazują Decker i van der Valden
10

 repozycjonowanie oznacza 

zmianę działalności podstawowej, rekoncentracja natomiast polega na rezygna-

cji z działań peryferyjnych na rzecz działalności podstawowej. W przypadku 

gospodarstwa agroturystycznego repozycjonowanie tłumaczyć należy jako mar-

ginalizację działalności rolniczej na rzecz zwiększania wykorzystania zasobów 

gospodarstwa w działalności agroturystycznej, która staje się działalnością pod-

stawową (rysunek 1). Rekoncentracja oznacza natomiast powrót do typowej 

działalności rolniczej po rezygnacji ze świadczenia usług agroturystycznych.  

                                                      
8 W literaturze przedmiotu określane jako dezinwestycje, np. Osbert-Pociecha (1996). 

9 T. Wojewodzic, Dywestycje w gospodarstwach…, s. 102–103. 

10 C. Decker, R. van der Velden, Desinvestition von Unternehmensteilen aus der Sicht des 

Ressourcen- und Kompetenzansatzes, w: Neue Perspektiven des Strategischen Kompetenzmana-
gements, red. C. Burmann, J. Freiling, M. Hülsmann, M., Hrsg, , Wiesbaden 2006, s. 15. 
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Rys. 1. Zmiany w strukturze gospodarstwa rolniczego podejmującego działalność 

agroturystyczną –repozycjonowanie 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Dywestycje w gospodarstwach agroturystycznych – wyniki badań 

Podjęcie działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolniczym wyma-

ga dostosowania posiadanej bazy materialnej do potrzeb i oczekiwań potencjal-
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nych klientów. Na ogół wiąże się to z koniecznością poprawy warunków 

mieszkaniowych (pokoje), sanitarnych (łazienki), budową dodatkowych obiek-

tów (m.in. altana, plac zabaw) oraz przeprowadzenia prac porządkowych 

w części produkcyjnej gospodarstwa w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki. 

Pogarszające się warunki ekonomiczne produkcji rolniczej, a w szczególności 

niekorzystne relacje pomiędzy cenami produktów rolniczych, a środkami do 

produkcji ograniczają znaczenie dochodu z gospodarstwa rolniczego jako źródła 

finansowania potrzebnych inwestycji. W badanej grupie gospodarstw w ostat-

nich pięciu latach żadnych inwestycji o wartości powyżej 3,5 tys. złotych nie 

prowadziło 16,9% gospodarstw. Podejrzewać jednak należy, że również i te 

gospodarstwa prowadziły zakupy o mniejszej wartości, dostosowujące gospo-

darstwo do potrzeb prowadzonej działalności. 

Gospodarstwa rolnicze znacznie rzadziej niż pozostałe podmioty gospo-

darcze prowadzą swoją działalność bieżącą oraz inwestycyjną w oparciu o ze-

wnętrzne środki finansowe. Wynika to zarówno z mniejszej atrakcyjności go-

spodarstw jako klientów dla instytucji finansowych, jak również z mentalności 

samych rolników, którzy niechętnie sięgają po kredyt jako źródło finansowania 

prowadzonej działalności. Znacznie częściej i chętniej wykorzystywanym przez 

nich źródłem finansowania są środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej, 

głównie dlatego, że w większości przypadków posiadają one formę bezzwrot-

nych dotacji. Opinie te znalazły potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach 

(rysunek 2). 

Najczęstszym źródłem finansowania inwestycji w gospodarstwie rolnym, 

zarówno tych związanych z działalnością rolniczą, jak i pozarolniczą, są 

oszczędności osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Oszczędności chętniej lokowane są w działalność nierolniczą, niż w działalność 

rolniczą. Pod pojęciem oszczędności należy jednak rozumieć nie tylko przezna-

czane na akumulację środki wypracowywane w ramach tzw. dochodu osobiste-

go (dochód z gospodarstwa rolniczego + dochody spoza gospodarstwa), ale 

również środki pochodzące z dezinwestycji (sprzedaż składników majątku) oraz 

funduszu amortyzacyjnego gospodarstwa.  
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Rys. 2. Źródła finansowania inwestycji rolniczych i inwestycji z zakresu agroturystyki 

(% gospodarstw) N = 65 

Źródło: opracowanie własne. 

Niewielka skala działalności rolniczej mająca miejsce w większości go-

spodarstw decydujących się na podjęcie działalności agroturystycznej znacznie 

ogranicza możliwość kreowania rozwoju w oparciu o środki pieniężne wypra-

cowane w gospodarstwie w ramach bieżącej działalności operacyjnej. Bardzo 

często dochodzi zatem do dywestycji mających na celu pozyskanie środków na 

inwestycje w agroturystykę w drodze sprzedaży lub zmiany sposobu wykorzy-

stywania zasobów angażowanych dotychczas w działalność rolniczą. Wśród 

badanych gospodarstw agroturystycznych na sprzedaż części ziemi zdecydowa-

ło się 6,2% respondentów, na oddanie ziemi własnej w użytkowanie lub dzier-
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– 12,3% respondentów. Jednocześnie na adaptację budynków gospodarczych 

dla potrzeb działalności agroturystycznej zdecydowało się co dziewiąte gospo-

darstwo
11

, a podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pracy najem-

nej poza gospodarstwem 29,2% badanych rodzin. 

Tabela 1 

Struktura badanych gospodarstw według zachodzących zmian w skali produkcji 

roślinnej i produkcji zwierzęcej (%) 

Wyszczególnienie 

Produkcja zwierzęca 

Razem 
prowa-

dzona jest 

tak jak 

wcześniej 

została 

zintensy-

fikowa-

na 

została 

znacznie 

ograni-

czona 

została 

ograniczona 

do 

produkcji 

na 

samozaopa-

trzenie 

rodziny 

i turystów 

została 

sprowa-

dzona do 

chowu 

zwierząt 

atrakcyj-

nych dla 

turystów 

zanie-

chano 

pro-

dukcji 

zwie-

rzęcej 

P
ro

d
u

k
cj

a 
ro

śl
in

n
a 

prowadzona 

jest tak jak 

wcześniej 

35,6 0,0 5,1 5,1 6,8 0,0 52,5 

została 

zintensyfi-

kowana 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

została 

znacznie 

ograniczona 

1,7 0,0 8,5 3,4 0,0 1,7 15,3 

została 

ograniczona 

do produkcji 

roślin 

wykorzysty-

wanych 

w przygo-

towywaniu 

posiłków 

5,1 0,0 3,4 13,6 6,8 0,0 28,8 

zaniechano 

produkcji 

roślinnej 

0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 3,4 

 Razem 42,4 0,0 18,6 22,0 15,3 1,7 100,0 

Źródło: badania własne. 

                                                      
11 Por. Dębniewska i in., 1997, s. 17.  
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Niezmiernie ciekawym i słabo rozpoznanym zagadnieniem jest wpływ 

działalności agroturystycznej na potencjał produkcyjny gospodarstwa i prowa-

dzoną przez nie produkcję rolniczą. Powszechnie wskazuje się na powstanie 

potencjalnego popytu na produkty rolne wytwarzane w gospodarstwie w przy-

padku przyjmowania gości oraz na możliwość świadczenia przez gospodarstwo 

tzw. usług towarzyszących. Czy jednak popyt ten jest istotny, czy wręcz kłopo-

tliwy, w sytuacji gdy już dziś małe gospodarstwa rolnicze w obszarach górskich 

ograniczają nawet produkcję na samo zaopatrzenie? 

Promowana podczas szkoleń hipoteza o wzroście popytu na produkty rol-

nicze wytwarzane w gospodarstwie w wyniku zaangażowania się go w działal-

ność agroturystyczną nie znalazła potwierdzenia w wynikach przeprowadzo-

nych badań ankietowych, gdyż w żadnym z badanych gospodarstw nie miało 

miejsca zwiększenie skali prowadzonej produkcji roślinnej ani zwierzęcej (tabe-

la 1), a w przypadku ponad połowy gospodarstw zarówno produkcja roślinna, 

jak i zwierzęca zostały znacznie ograniczone. Prowadzona produkcja rolnicza 

nakierowana jest przede wszystkim na potrzeby rodziny i potencjalnych tury-

stów. Żadne z badanych gospodarstw nie wyeliminowało jednocześnie produk-

cji roślinnej i zwierzęcej, co mogłoby wskazywać na zmianę charakteru prowa-

dzonej działalności na nie, związaną z agroturystyką, pomimo występowania 

pod szyldem gospodarstwa agroturystycznego. 

Uwagi końcowe 

Mała skala prowadzonej działalności produkcyjnej i niskie dochody zmu-

szają rolników do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów (pluractivity). 

Wobec ograniczonych możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finan-

sowych na rozwój dodatkowej działalności w gospodarstwie rolnym występuje 

bardzo często potrzeba dokonania dywestycji zasobowych. Następstwem proce-

su dywersyfikacji działalności gospodarstwa rolniczego może być repozycjo-

nowanie prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie mająca początkowo 

niewielkie znaczenie działalność agroturystyczna (lub inna) prowadzona 

w oparciu o wolne zasoby gospodarstwa staje się działalnością główną, dopro-

wadzając do ograniczenia, marginalizacji, a niekiedy nawet zaniechania działal-

ności rolniczej. Ograniczanie skali produkcji rolniczej postrzegać należy jako 

efekt przegrywania działalności rolniczej z działalnością agroturystyczną, walki 

konkurencyjnej o ograniczone zasoby czynników produkcji, będące w dyspozy-
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cji rodziny rolniczej. Nie ulega jednak wątpliwości, że gospodarstwo agrotury-

styczne, aby mogło zachować swój charakter, musi prowadzić działalność rol-

niczą. 

Mimo znacznych nadziei, jakie wiąże się z rozwojem agroturystyki dla 

rozwoju obszarów wiejskich nie ulega wątpliwości, że znaczna grupa gospo-

darstw podejmujących tę działalność zaprzestanie jej w pewnej perspektywie 

czasu, nie będąc w stanie dostosować się do zmieniających się wymagań rynku 

lub w wyniku całkowitej marginalizacji działalności rolniczej przekształci się 

w podmioty branży turystycznej mające niewiele wspólnego z produkcją rolni-

czą.  

AGRITOURISM – FROM DIVERSIFICATION TO 

REPOSITIONING OF AGRICULTURAL FARM ACTIVITIES 

Summary 

The above publication is an attempt to fill in the gap in the research on the impact 

of agritourism business on production activities conducted in a farm. Theoretical con-

siderations have been expanded on the results of surveys conducted in 65 farms located 

in the area of the Polish Carpathians. The following elements prove that repositioning 

processes in the surveyed farms have been increasing in the consequence of diversifica-

tion of farm activities: limiting the scale of agricultural production, divestments, adapta-

tion of farm buildings for tourism, a greater interest in investment in agritourism activi-

ty than in agricultural activities. 

Translated by Małgorzata Bogusz 
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

PRODUKT TURYSTYCZNY NA OBSZARACH 

WIEJSKICH - DYLEMATY I IMPLIKACJE PRAKTYCZNE 

Wprowadzenie 

Rosnące preferencje w polityce dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym 

dbałość o ich różnorodność, bezpieczeństwo i jakość żywności, dobrostan zwie-

rząt gospodarskich, ochrona oraz podniesienie walorów środowiska naturalne-

go, dziedzictwo kulturowe i historyczne, w dalszym ciągu powodować będą 

przenoszenie nacisku wspólnego finansowania z filara rynkowego na działania, 

związane ze wzrostem konkurencyjności i atrakcyjności regionów wiejskich
1
. 

                                                      
1 K. Duczkowska-Małysz, Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym 

funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych 

wyzwań). Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020; 

IRWiR PAN Warszawa 2008, s. 21–44. „Europejski model rolnictwa” zakłada funkcjonowanie 

i rozwój, obok gospodarstw wysoce konkurencyjnych i mocno powiązanych z nierolniczymi 

ogniwami agrobiznesu, także rodzinnych gospodarstw rolnych dostarczających dóbr rynkowych 

poza strukturą agrobiznesu (wytwarzanie produktów regionalnych, sprzedaż bezpośrednia, prze-

twórstwo surowców rolniczych w gospodarstwie, prowadzenie przez ludność rolniczą pozarolni-

czej działalności gospodarczej) oraz dóbr pozarynkowych w postaci walorów krajobrazowych, 

bioróżnorodności, przywracania równowagi w środowisku przyrodniczym. Istota europejskiego 

modelu rolnictwa sprowadza się zatem do rozszerzenia jego tradycyjnej, produkcyjnej funkcji 

o zadania mające na celu zwiększenie dbałości o jakość żywności, poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego i aktywizację gospodarczą oraz społeczną obszarów wiejskich. W literaturze taki 

model rolnictwa określany jest jako „rolnictwo wielofunkcyjne”, w odróżnieniu od rolnictwa 

mocno związanego z nierolniczymi segmentami agrobiznesu, którego główną, a często jedyną 

funkcją jest wytwarzanie surowców rolniczych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu rolno-

spożywczego. 
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Stąd w celu zapewnienia konkrecyjności obszarów wiejskich niezbędne jest 

tworzenie takich wartości dla potencjalnych turystów, które będą wyżej cenione 

niż wartości tworzone na obszarach konkurencyjnych. 

Osiąganie przewagi konkurencyjnej dokonuje się poprzez wykorzystanie 

zasobów, które przyczyniają się między innymi do kreowania produktu tury-

stycznego. Aby uniknąć ujednolicenia oferty, należy kreować produkty niepo-

wtarzalne, wyjątkowe, atrakcyjne dla turystów, charakteryzujące się obowiązu-

jącymi standardami, normami w zakresie świadczenia usług turystycznych. 

Podkreślić należy, że formułowanie i budowanie produktu turystycznego nie 

jest jedynym elementem kreującym konkurencyjność regionu. Dużą rolę od-

grywa budowa struktury wzmacniającej zdolności lokalnych społeczeństw, 

właściwe wykorzystanie zasobów i rozwój regionu, przy uwzględnieniu polityki 

turystycznej i planistycznej kraju. Celem artykułu jest konceptualizacja produk-

tu turystycznego obszarów wiejskich oraz odpowiedź na pytanie: jakimi pro-

duktami turystycznymi regiony o charakterze wiejskim będą skutecznie między 

sobą konkurowały. Przedstawiono przegląd pojęcia produktu turystycznego, 

wskazując na jego różne wymiary. Jako punkt wyjścia rozważań przyjęto wy-

kazanie różnic pomiędzy produktem turystycznym rzeczywistym a produktem 

turystycznym obszaru. Istota produktu turystycznego jest zapewnieniem na-

bywcom określonych korzyści, natomiast dostawcy oferują pewien zestaw uży-

teczności, do których zaliczamy: markę, jakość, informację i możliwość zakupu 

w określonym miejscu i czasie. 

W opracowaniu wskazano, że przyjęcie bardziej kompleksowego i zinte-

growanego podejścia do tworzenia produktu turystycznego pozwala na wzmoc-

nienie gospodarki lokalnej i skuteczniejsze oddziaływanie na konkurencyjnym 

obszarze wiejskim. Problematyka związana z produktem turystycznym niejed-

nokrotnie poruszana była przez wielu naukowców
2
, którzy rozpatrywali je 

z różnych perspektyw. Celem usystematyzowania koncepcji produktu tury-

stycznego dokonano analizy literatury przedmiotu. 

                                                      

2 A.P. Wiatrak, Zagadnienia kształtowania produktu turystycznego obszarów wiejskich. Tu-

rystyka w rozwoju lokalnym, Warszawa 2004, s. 147–157; S. Bosiacki, Regionalne produkty 

turystyczne zagospodarowania regionów, Zeszyty Naukowe Uniwerytetu Szczecińskiego nr 465, 

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007; Produkt turystyczny jego marka 

i jakość, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008. 
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1. Koncepcja produktu turystycznego 

W świetle teorii marketingu produktem jest wszystko, co stanowi przed-

miot wymiany rynkowej. Altkorn
3
 definiuje produkt jako ofertę czy propozycję 

sprzedaży, która zawiera wszystkie elementy oferowane nabywcom w celach 

konsumpcyjnych, użytkowania ich lub dalszego przerobu (wszelkiego rodzaju 

usługi, czynności, miejsca, projekty technologiczne, organizacje oraz idee)
4
. 

Medlik rozpatruje produkt turystyczny w ujęciu wąskim i szerokim. Pierwsze 

dotyczy „wszystkiego, co turyści kupują oddzielnie w postaci pakietu usług”, 

natomiast w ujęciu szerokim to „zespół czynności wykonywanych przez tury-

stów oraz walorów, urządzeń, usług, z których w tym celu korzystają (…)
5
”. 

Istotnym problemem dodatkowo opisującym kształt produktu turystycznego 

w ujęciu szerokim jest wskazanie na układ czynników, które bezpośrednio go 

kształtują
6
: 

– atrakcje środowiska i miejsca docelowego; 

– infrastruktura i usługi miejsca docelowego; 

– dostępność miejsca docelowego; 

– poziom cen. 

Wartość produktu turystycznego kreowana jest przez wiele czynników, in-

stytucji oraz organizacji, z którymi klient turysta obcuje w poszczególnych eta-

pach konsumpcji turystycznej, którą należy wyraźnie zaznaczyć, odbywa się 

zarówno w miejscu recepcji, jak i miejscu stałego zamieszkania. W praktyce 

rzadko mamy do czynienia z produkcją wszystkich elementów składowych 

produktu przez jednego wykonawcę. Najczęściej poszczególne składniki kre-

owane są przez pojedyncze przedsiębiorstwa oddzielnie. Bardzo często przyta-

czając definicje produktu turystycznego, wprowadza się rozróżnienie pomiędzy 

produktem przedsiębiorstwa turystycznego (gospodarstwa, przedsiębiorstwa) 

i produktem obszaru turystycznego (regionu, miejscowości).  

                                                      

3 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994,  

s. 97–100. 

4 H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999. 

5 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995. 

6 G. Gołembski, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, w: Kierunki rozwoju 

badań naukowych turystyce, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 16.  
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Produkt turystyczny – miejsce jest produktem zdeterminowanym geogra-

ficznie, a stać się nim może np. region, powiat, miejscowość, park narodowy. 

Mianem tego produktu określamy wewnętrznie złożony zbiór elementów wy-

różnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni. Miejsce to 

charakteryzuje się określonymi walorami turystycznymi, ale także usługami 

świadczonymi przez różne podmioty gospodarcze przy istniejącym zagospoda-

rowaniu turystycznym i paraturystyczny, w dziedzictwie historycznym i kultu-

rowym, gościnności mieszkańców, a nawet wizerunku obszaru i wyobrażeń 

zdarzeń, które zaistnieją podczas pobytu turysty. W definicji produktu tury-

stycznego w ujęciu marketingowym nie można zapomnieć o tak istotnych czyn-

nikach, jak: wizerunek obszaru jako miejsca recepcji turystycznej, któremu 

służą celowe działania promocyjne, poziom i struktura cen za określone skład-

niki i całość produktu, które oferowane są konsumentom. Produkt turystyczny- 

-miejsce zwany jest też produktem obszarowym
7
. Analizując różne produkty 

turystyczne (obiekt, szlak, obszar…), można zauważyć, że tworzą one dwie 

zasadnicze grupy: produkty proste i zintegrowane. Pierwszą grupę stanowią 

najmniej skomplikowane, pojedyncze produkty: usługa i rzecz, natomiast 

w skład drugiej wchodzą produkty bardziej złożone, zintegrowane organizacyj-

nie i/lub przestrzennie. Potrzeba współpracy w zakresie kształtowania regional-

nego produktu turystycznego wynika przede wszystkim z jego kompleksowego 

i bardzo złożonego charakteru. 

W kształtowaniu dobrego wizerunku regionu wiodącą rolę powinny 

przejmować markowe produkty turystyczne, które są coraz częściej poszukiwa-

ne przez współczesnych turystów. 

2. Marka turystyczna
8
 

Marka to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych ele-

mentów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) 

                                                      

7 B. Poskrobko, R. Ziółkowski, Miejsce turystyki w Strategii Rozwoju Województwa Podla-

skiego, w: Turystyka na obszarach Zielonych Płuc Polski, red. G . Rąkowski, Narodowa Fundacja 

Ochrony Środowiska, Białystok 2002, s. 90. 

8 Wykorzystano fragmenty opracowania A. Brelik, Produkt turystyczny jego marka i ja-

kość, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VII, zeszyt 
4. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa – Poznań 2005, s. 39–43. 
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oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów. Według J. Altkorna
9
 to niezbędny 

instrument oddziałujący na rynek, mający trojakie znaczenie: 

– marka jako oznaczenie poszczególnej pozycji asortymentowej (produk-

tu), linii produktu, rodziny produktu lub całego asortymentu oferowane-

go przez daną firmę; 

– marka jako synonim znaku towarowego w literaturze prawniczej i aktach 

prawnych; 

– marka jako skrót myślowy o wyraźnie wartościującym odcieniu, ozna-

czającym rynkowy wizerunek produktu, zestawu produktów/lub organi-

zacji, która ją oferuje. 

Marka w turystyce może przyjmować ujęcie: 

– wąskie – traktowane analogicznie, jak w przypadku marek wykorzysty-

wanych w innych sektorach gospodarki; 

– szerokie – odnoszone do obszarów atrakcji turystycznych jako kompleks 

działań skierowanych na lokalny produkt turystyczny (rysunek 1). 

Produkt turystyczny staje się markowym i rozwija jako taki w sytuacji, 

kiedy charakteryzuje się on określonymi właściwościami. Może opierać się na 

specyficznej lokalizacji obiektu, oryginalnej historii czy recepturze wzmacnia-

nej przez autentyczność, opartej na właściwej interpretacji kultury, sztuki, tra-

dycji w powiązaniu z tworzeniem specyficznej atmosfery pobytu turystów na 

danym obszarze i dużą zdolnością do zaspokajania względnie stałych potrzeb 

(ciągłe dostarczanie nabywcy określonej wartości). Takimi potrzebami są m.in. 

chęć regeneracji sił fizycznych i psychicznych, poznanie, rozrywka, relatywną 

stałość cen, zgodność z własnym obrazem postrzeganym przez turystę. 

Cechy te pozwalają budować zaufanie nabywców do produktu, jego auto-

rytet i różnicować w sferze psychologicznej (za pomocą „osobowości”, „tożsa-

mości”, marki). W procesie kształtowania markowych produktów turystycznych 

należy uwzględnić złożoność i zmienność otoczenia, tzw. turbulencję, która 

charakteryzuje się: wzrostem nowości na zmiany, wzrostem intensywności od-

działywania i zmian otoczenia oraz jego złożonością. 

                                                      
9 J. Altkorn, Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 93. 
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Rys. 1. Dualne podejście do struktury marki turystycznej  

Źródło: A. Panasiuk, Marka turystyczna założenia metodyczne, w: Markowe produkty 

turystyczne, red. A. Panasiuk, Szczecin 2004, s.122. 
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3. Markowe produkty agroturystyczne  

Produkt agroturystyczny/turystyki wiejskiej jest produktem złożonym, 

obejmującym materialne i niematerialne składniki. W agroturystyce składniki 

produktu związane są w dużej mierze z gospodarstwem rolnym, obejmują pro-

cesy produkcyjne, produkty rolne, zwierzęta gospodarskie, rytm życia na wsi, 

folklor, tradycje i zwyczaje, regionalną kuchnię, a także gospodarzy i miesz-

kańców wsi. Według Żemły
10

 produkt agroturystyczny można też definiować 

przez pakiety usługowe rozumiane jako zbiory składników materialnych i nie-

materialnych. Pakiety takie postrzegane są przez turystę jako przeżycie dostęp-

ne za określoną cenę, przy czym w zakres pakietu wchodzą:  

– atrakcje i środowisko miejsca docelowego;  

– baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, transport, urządzenia dla ak-

tywnego wypoczynku, sieci sprzedażowe detaliczne i inne towarzyszące 

usługi;  

– dostępność miejsca docelowego, na którą składają się infrastruktura 

transportowa, urządzenia wykorzystujące tę infrastrukturę;  

– wizerunki i sposoby postrzegania miejsc docelowych;  

– cena dla konsumenta-odbiorcy. 

W ostatnich latach coraz częściej gospodarstwa agroturystyczne i kwatery 

turystyki wiejskiej zaczynają także świadczyć usługi lecznicze i terapeutyczne. 

Zorganizowanie tego rodzaju usług może być ważnym elementem poszarzają-

cym ich ofertę produktową
11

.  

Do produktów i usług terapeutycznych najczęściej zaliczamy: 

– hipoterapię; 

– terapie wykorzystujące specyfiki roślinne i zwierzęce: 

o aromatoterapię; 

o apiterapię
12

; 

                                                      

10 M. Żemła, Produkt turystyczny – ujęcie podmiotowe, „Problemy Turystyki” 2000, nr  

1–2, s. 14–26. 

11 L. Przezbórska, Produkty terapeutyczne i lecznicze w agroturystyce i turystyce wiejskiej, 

www.studiaperiegetica.pl/pub/12_5_2010.pdf, 05.11.2011. 

12 Apiterapia to metoda leczenia, profilaktyka i promocja zdrowia za pomocą produktów 

pszczelich i preparatów, czyli apiterapeutyków, sporządzonych z użyciem tych produktów. Aro-

matoterapia z kolei to terapia wykorzystująca zapachy – jest metodą leczniczą o historii tak dłu-

giej, jak historia cywilizacji. Jej podstawą jest wykorzystywanie pozytywnych właściwości olej-
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o specyficzne diety; 

o minisanatoria. 

Kształtując produkt agroturystyczny poza usługami rekreacyjnymi, pro-

duktami markowymi, agroterapią, właściciele gospodarstw agroturystycznych 

mogą poddać swój obiekt procedurom kategoryzacyjnym. Dzięki posiadanej 

kategorii istnieje możliwość promocji swojego gospodarstwa agroturystycznego 

na portalu internetowym ogólnokrajowej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 

„Gospodarstwa Gościnne”, a także wsparcia w organizacji wyjazdów na targi 

i giełdy turystyczne oraz umieszczania swojej oferty w wydawnictwach wyda-

wanych przez tę organizację. 

Uwagi końcowe 

Szansą dla wszystkich uczestników lokalnego rynku turystycznego jest 

wspólne, ale fachowe przygotowanie pełnego sieciowego pakietu turystyczne-

go, w tym dodatkowych usług i atrakcji z pomocą odpowiednich jednostek te-

renowych (gospodarstw agroturystycznych, organizacji, przedsiębiorców). 

Zwłaszcza na obszarach wiejskich niska jest orientacja, a może raczej niska jest 

umiejętność identyfikowania potencjalnych atrakcji, zwłaszcza elementów folk-

loru, tradycji, kultury ludowej, rękodzielnictwa, potraw regionalnych, obycza-

jów i obrzędów, które mogą stanowić magnes przyciągający turystów, szcze-

gólnie, że te elementy wiejskiego życia mogą być dla nich tak samo egzotyczne 

jak zamorskie podróże.  

Poszerzenie produktu turystycznego do postaci pakietu zawierającego za-

kwaterowanie, wyżywienie plus program konkretnych ofert zagospodarowania 

wolnego czasu mogłoby spełnić oczekiwania i potrzeby znacznej części poten-

cjalnych turystów. Właśnie te omawiane powyżej oczekiwania spełnić mogą 

lokalne grupy działania
13

. 

                                                                                                                                  
ków eterycznych zawartych w roślinach. W kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w agrotury-

styce apiterapia wydaje się być pożądanym produktem, dzięki któremu można uzyskać przewagę 
nad innymi gospodarstwami agroturystycznymi. 

13 Projekt został sfinansowany ze Środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS4/02858. 
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TOURISM PRODUCT ON RURAL AREAS – DILEMMAS AND 

PRACTICAL IMPLICATIONS 

Summary 

The purpose of this article is the conceptualization of the rural tourism product 

and the answer to the question what tourist products of a rural region will effectively 

compete with each other. Presents an overview of the concept of tourism product, point-

ing to its various dimensions. As a starting point for consideration was adopted to show 

the differences between the actual tourism product and tourism product of the area. The 

essence of the tourist product is the provision of certain benefits buyers, while the ven-

dor offer a set of utilities which include brand, quality, information and opportunity to 

purchase a specific time and place. The study indicates that a more holistic and inte-

grated approach to tourism product development allows you to strengthen the local 

economy and more effective impact on the competitive rural area.  

Translated by Agnieszka Brelik 
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WYMAGANIA TURYSTÓW WOBEC PRODUKTU 

AGROTURYSTYCZNEGO. STUDIUM EMPIRYCZNE 

Wprowadzenie 

Działalność ukierunkowana na potrzeby rynkowe jest kluczowym czynni-

kiem decydującym o sukcesie gospodarstw agroturystycznych oraz podstawową 

zasadą współczesnego marketingu. Wobec szybko postępujących zmian w oto-

czeniu, niezbędną aktywnością gospodarzy proponujących agroturystykę jest 

realizowanie przemyślanej i adekwatnej strategii marketingowej. Wymaga ona 

dobrej znajomości własnych zasobów oraz rzetelnej wiedzy o potrzebach, ocze-

kiwaniach urlopowych agroturystów. Wymagania strony popytowej rynku agro-

turystyki powinny być rozpatrywane w odniesieniu do każdego poziomu pro-

duktu – jego rdzenia przez produkt rzeczywisty po wariant wzbogacony
1
. 

                                                      
1 Badania empiryczne, których wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule, realizowano 

w latach 2006–2009 na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach badań statuto-

wych Wydziału/Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, nr tematu 

503.04.11, nazwa: Analiza rynku usług agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim, 

realizowanego pod kierunkiem M. Czerwińskiej. Celem badań była diagnoza popytu na usługi 

agroturystyczne w Polsce oraz charakterystyka sylwetek, potrzeb rzeczywistych i potencjalnych 

klientów obiektów agroturystycznych w Polsce. Grupa badawcza obejmowała populację 729 

aktualnych klientów gospodarstw, a więc osoby, które w momencie realizowania badań wypo-

czywały w tych obiektach. Zbadano też grupę 517 potencjalnych klientów. Zob. M. Czerwińska, 

Marketing segmentacyjny w działalności gospodarstw agroturystycznych, praca doktorska napi-

sana pod kierunkiem M. Duczkowskiej-Piaseckiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła 
Główna Handlowa, Warszawa 2010, maszynopis. 
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1. Rdzeń produktu agroturystycznego – motywy wypoczynkowe 

Zakres i charakter rdzenia produktu agroturystycznego determinują korzy-

ści, jakie dostrzegają i oczekują osiągnąć turyści w związku z nabyciem oferty. 

Aby dobrze rozpoznać ten poziom produktu osoby przyjmujące gości na wsi, 

powinny rozpoznać cele i motywy podróżowania na wieś oraz oczekiwane war-

tości, jakie z perspektywy turystów wiążą się z ofertą wypoczynkową. 

Jak dowiodły badania, wśród klientów gospodarstw agroturystycznych 

dominują osoby posiadające określone doświadczenia związane z wypoczyn-

kiem na wsi. Ponad 85% badanych zadeklarowała wcześniejszy pobyt w obiek-

cie agroturystycznym. Blisko 
1
/3 wskazała na korzystanie z wiejskiego wypo-

czynku w innym miejscu docelowym. Uzyskane wyniki sugerują zatem, że 

agroturyści są raczej lojalni wobec wiejskiej formy wypoczynku i jeśli raz się 

na niego zdecydują, a w dodatku gospodarstwo i region przypadną im do gustu, 

wracają i korzystają z agroturystyki ponownie. Nie znaczy to jednak, że odno-

towany wysoki poziom lojalności wobec wiejskiej formy rekreacji przekłada się 

na porównywalną lojalność wobec konkretnego obiektu agroturystycznego. 

W rozmowach nieformalnych z turystami padały bowiem zdecydowane zdania, 

że rzadko zdarza im po raz drugi korzystać z usług tego samego gospodarstwa. 

W większości przypadków nie wynika to z niezadowolenia z oferty, a raczej 

skłonności turystów do „próbowania” czegoś nowego. Lojalność turystów wo-

bec agroturystyki objawia się bardziej i częściej przekazywaniem otoczeniu 

pozytywnych rekomendacji o określonym obiekcie i nakłanianiu do skorzysta-

nia z jego oferty innych. Blisko 7% ankietowanych nigdy nie wypoczywała na 

wsi. 

Wśród motywów wyboru wsi na urlop najczęściej pojawiły się te, które są 

związane z charakterem obszarów wiejskich. Odpowiedzią wskazywaną przez 

ankietowanych niemal w 100% była chęć kontaktu z naturą oraz tworzona 

i pielęgnowana przez gospodarzy ciekawa atmosfera urlopu. Ponad ¾ osób 

zgłaszało motyw spokoju i swobody, jakie daje pobyt na wsi, uznając ten czyn-

nik za determinantę decyzji urlopowych. Ok. 40% badanych zaznaczyło motyw 

niskiej ceny tej formy wypoczynku. Zbliżone wyniki uzyskano z analizy moty-

wów wyboru gospodarstw agroturystycznych jako miejsc wypoczynku. W toku 

badań okazało się bowiem, że agroturyści wybierają je ze względu na walor 

ekonomiczny (powyżej 30%). Ponad 60% ceni ciekawe zagospodarowanie te-

renu gospodarstw, często usytuowanych wśród ciekawej przyrody, w typowym 
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środowisku wiejskim. Podobny odsetek wybiera turystykę na wsi z racji propo-

nowanych w gospodarstwach atrakcji
2
. 

Prowadzone rozważania wskazują, że motywy turystów względem wiej-

skiej formy wypoczynku mają dość złożoną formę. Przekonanie o wiejskich 

motywach turystycznych rozpatrywane jednostronnie, a więc wyłącznie w kate-

goriach przyrodniczych, może prowadzić do błędnego wniosku, jakoby jedynie 

„naturalność” czy „wiejskość” były gwarantem wyboru agroturystyki na wypo-

czynek. Oczywiście są to silne determinanty decyzji urlopowych, tym niemniej 

rozpatrując produkt agroturystyczny pod kątem jego rdzenia, należy zwrócić 

uwagę także na inne, równie istotne motywacje. Wśród nich szczególnego zna-

czenia nabierają ostatnio oczekiwania turystów wobec stwarzanej przez środo-

wisko wiejskie atmosfery spokoju, życzliwości i dobrej komunikacji gospoda-

rzy z przyjezdnymi, sprzyjające dobremu urlopowi. 

2. Agroturystyczny produkt rzeczywisty – wymagania 

Produkt rzeczywisty stanowi dla turystów konkretną ofertę warunkującą 

korzyści, jakie otrzymają. Obejmuje dobra i usługi, które zaspokajają podsta-

wowe potrzeby. Ten poziom produktu ściśle koresponduje z rdzeniem. Różni 

się jednak od niego tym, że dotyczy wyłącznie dóbr materialnych. W ramach 

prezentowanego postępowania badawczego do tego poziomu produktu zakwali-

fikowano usługi noclegowe, gastronomiczne oraz wybrane elementy infrastruk-

tury agroturystycznej służące zaspokojeniu potrzeb podstawowych. 

Wśród agroturystów poddanych badaniom zaobserwowano dominację 

wskazań wobec chęci wypoczynku w pokojach wyposażonych w oddzielną 

łazienkę (76,5%). Takie deklaracje nie stanowią zaskoczenia, zwłaszcza dzisiaj, 

kiedy Polacy mają możliwość korzystania z ofert zagranicznych, gdzie propo-

nowanie gościom zakwaterowania łącznie z łazienką jest traktowane już jako 

standard. Ponad połowa ankietowanych zgłosiła potrzebę wykupienia posiłków 

                                                      
2 Zbliżony rozkład odpowiedzi turystów uzyskały W. Staniewska-Zątek oraz E. Panasiuk 

w badaniach dotyczących motywów towarzyszącym gościom przy wyborze obiektów agrotury-

stycznych. W toku prowadzonego przez Autorki postępowania na pierwszy plan wysunęły się 

powody finansowe oraz takie, które są bezpośrednio związane z oferowanymi w ramach gospo-

darstw atrakcjami. Zob. W. Staniewska-Zątek, E. Panasiuk, Z badań nad aktywnością fizyczną 

wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych, w: Zrównoważony rozwój turystyki 
wiejskiej – idee, działania, efekty, CdiEwR, Kraków 1998, s. 134–138. 
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na miejscu. Deklaracje tej grupy dotyczyły nie tylko prostych, uniwersalnych 

potraw, ale odnosiły się do chęci skorzystania z bardziej wyrafinowanego menu 

nawiązującego do naturalności, wiejskości, charakteryzującego się właściwo-

ściami zdrowotnymi. Turyści często uzupełniali wypowiedzi, wskazując na 

atuty kuchni wiejskiej, która według nich stanowić powinna istotny element 

rzeczywistego produktu agroturystycznego. 

Tabela 1 

Oczekiwania wobec agroturystycznego produktu rzeczywistego 

Elementy podstawowej oferty ważne przy  

wyborze gospodarstwa 

agroturystycznego – produkt rzeczywisty 

Liczba wskazań 

respondentów 

Udział (%) 

N=729 

Łazienki na piętrze 117 16,0 

Łazienki w każdym z pokoi 558 76,5 

Oddzielna kuchnia 157 21,5 

Aneks kuchenny z wyposażeniem 270 37,0 

Możliwość wykupienia posiłków na miejscu 436 59,8 

Gorące napoje przez całą dobę 41 5,6 

Możliwość skorzystania z pralki/lodówki/żelazka 108 14,8 

Inne, jakie? 216 29,6 

Źródło: opracowanie własne. 

Zainteresowanie korzystaniem z wyżywienia podczas wypoczynku nie do-

tyczy wyłącznie turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycz-

nych. Według danych zawartych w Marketingowej Strategii Polski w sektorze 

turystyki na lata 2008–2015 rynek gastronomiczny (w Europie i Polsce) zarów-

no na wsi, jak i w mieście przeżywa koniunkturę. „Rośnie udział wydatków na 

gastronomię w wydatkach ponoszonych przed podróżą i w trakcie podróży. 

Polacy wydają obecnie 5% budżetu na jedzenie w restauracjach, a z roku na rok 

wydatki te wzrastają. W roku 2009 wartość rynku gastronomii przekroczyła 20 

mld zł, a liczba jego placówek wyniosła ponad 50% więcej niż w roku 1995”
3
. 

Uwzględniając przytoczone dane, należy stwierdzić, że przed gospoda-

rzami prowadzącymi działalność agroturystyczną w Polsce stoi wyzwanie. Do-

                                                      
3 Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, red. B. Walas, 

Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2008, s. 23. 
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tyczy ono zapewnienia gościom odpowiednich warunków bytowych w obiekcie 

oraz próby spełniania ich oczekiwań kulinarno-gastronomicznych. Oferta ży-

wieniowa proponowana w gospodarstwach agroturystycznych powinna mieć 

znamiona wiejskiej, domowej i zdrowej. Takich bowiem składników produktu 

rzeczywistego, jak wykazały niniejsze badania oczekują turyści. 

3. Produkt poszerzony (wzbogacony) – wymagania 

Istotą agroturystycznego produktu poszerzonego (wzbogaconego) jest 

wywołanie w klientach gospodarstw wyższego stopnia zadowolenia z pobytu na 

wsi, a jednocześnie spowodowanie wyróżnienia obiektu i oferty na tle konku-

rencji. W badaniach klientów przyjęto założenie, że na ten poziom produktowy 

składają się dodatkowe korzyści oraz usługi uzupełniające związane z ofertą 

wypoczynkową
4
. 

Analiza potrzeb agroturystów w zakresie infrastruktury gospodarstw 

wskazuje na zdecydowane zainteresowanie gości parkingiem lub garażem. Taką 

deklarację zgłosiło niemal 60% badanych. W ten sposób zasygnalizowali oni 

nie tylko własne wymagania, ale też wskazali na wykorzystanie samochodu 

w dotarciu do miejsca docelowego wypoczynku. Wiedza na ten temat pozwoli 

kwaterodawcom na wydzielenie w posiadłościach miejsc, gdzie takie usługi 

mogłyby być świadczone. Warto zaznaczyć, że agroturyści deklarowali zainte-

resowanie wyłącznie takimi obiektami agroturystycznymi, w ramach których 

plac parkingowy i garaż byłyby zapewnione nieodpłatnie. Próby pobierania 

nawet nieznacznych, ale dodatkowych opłat za postój i bezpieczeństwo pojazdu 

spotykały się z wyraźną krytyką badanych gości. Blisko 40% ankietowanych 

poza parkingiem wskazało na potrzebę zapewnienia w gospodarstwie ogrodu 

(sadu), dziecięcego placu zabaw oraz grilla. Zainteresowanie odpowiednio 

                                                      
4 Zgodnie z założeniami badawczymi poszerzony produkt agroturystyczny został podzielo-

ny na trzy kategorie. Pierwszą z nich stanowiły elementy infrastruktury gospodarstwa agrotury-

stycznego, dzięki którym turyści mogą osiągnąć dodatkowe korzyści z pobytu. Do drugiej katego-

rii włączono drobne dodatkowe usługi (czynności), jakie mogą oferować gospodarze w celu 

dostarczenia gościom wygody. Trzecią grupę wypełniły te elementy oferty, które są usługami 

towarzyszącymi, czyli tzw. atrakcjami. Niniejsze założenia przyjęto także podczas badań prowa-

dzonych przez Autorkę w ramach grantu badawczego nr 01/S/0003/07 pt.: Rozwój usług na ob-

szarach wiejskich, realizowanego pod kierunkiem K. Duczkowskiej-Małysz w Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
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przygotowanym i bezpiecznym miejscem do spędzania wolnego czasu (np. dla 

dzieci) wykazywały przeważnie rodziny wypoczywające z pociechami (tabe-

la 2). 

Tabela 2 

Oczekiwania wobec agroturystycznego produktu poszerzonego – elementy 

infrastruktury 

Elementy infrastruktury gospodarstwa  

zapewniające uzyskanie 

dodatkowych korzyści - produkt poszerzony 

Liczba wskazań 

respondentów 

Udział (%) 

N=729 

Świetlica 8 1,1 

Pokój dzienny – sala telewizyjna 31 4,3 

Salon z kominkiem 25 3,4 

Parking samochodowy lub garaż dla gości 418 57,3 

Ogród/sad 286 39,2 

Miejsce zabaw dla dzieci 289 39,6 

Możliwość rozbicia namiotów 24 3,3 

Możliwość postawienia przyczep kempingowych 8 1,1 

Basen kąpielowy 9 1,2 

Grill ogrodowy/miejsce na ognisko 282 38,7 

Dostęp do Internetu 16 2,2 

Dostęp do telefonu stacjonarnego 23 3,2 

Sauna 1 0,1 

Siłownia 2 0,3 

Pokój gier – bilard, ping-pong, rzutki 12 1,6 

Inne, jakie? 14 1,9 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując oczekiwania turystów wobec drugiego elementu produktu po-

szerzonego – drobnych czynności realizowanych na ich rzecz przez gospodarzy 

– należy podkreślić procentową strukturę wyników badań dla kategorii: „posił-

ki” (tabela 3). 
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Tabela 3 

Oczekiwania wobec agroturystycznego produktu poszerzonego – drobne usługi 

Drobne usługi (czynności) codzienne  

- produkt poszerzony 

Liczba wskazań 

respondentów 

Udział (%) 

N=729 

Sprzątanie pokoju 45 6,2 

Pranie, szycie, czyszczenie odzieży 6 0,8 

Krótkotrwała opieka nad dziećmi, starszymi 161 22,1 

Dostarczenie posiłków do pokoju 12 1,6 

Elastyczne pory posiłków 249 34,2 

Przygotowanie dań 

wegetariańskich/ekologicznych/dietetycznych 
27 3,7 

Oferowanie kuchni wiejskiej (np. na bazie 

własnych produktów) 
514 70,5 

Wypiek chleba/ciast 268 36,8 

Pieczenie barana/prosiaka/dzika itp. 50 6,9 

Możliwość zrezygnowania z posiłków 149 20,4 

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami 118 16,2 

Inne, jakie? 7 1,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Niemal ¾ ankietowanych wyraziło chęć skorzystania na miejscu z trady-

cyjnej zdrowej „kuchni” przygotowanej w oparciu o lokalne, wiejskie produkty. 

Wśród badanych 36,8% chce wypoczywać w miejscu, gdzie oferuje się wypiek 

chleba, a ponad 1/3 zadeklarowała potrzebę korzystania z elastycznych godzin 

podawania posiłków. Co ciekawe, tak wysokie zainteresowanie gości wiejskimi 

posiłkami nie przekłada się na poziom ich oczekiwań w zakresie skorzystania 

z oferty menu stricte ekologicznego (kategoria: „przygotowanie dań wegeta-

riańskich/ekologicznych/dietetycznych” w kwestionariuszu ankietowym). Być 

może wynika to z ogólnego spojrzenia konsumentów na produkty wiejskie, 

które uznawane są już z założenia za zdrowe, ekologiczne, naturalne. Można 

przypuszczać, że zaobserwowany bardzo niski odsetek deklaracji respondentów 

wobec chęci skorzystania z dań wegetariańskich/ekologicznych/dietetycznych 

nie wynika z faktycznego braku nimi zainteresowania, ale z powszechnego 

przekonania o zdrowych właściwościach posiłków wiejskich. 

Wymagania kulinarne klientów gospodarstw agroturystycznych dotyczą 

zapewnienia przez gospodarzy typowych, wiejskich posiłków, równocześnie 

jednak odnoszą się do zagwarantowania elastycznego regulowania czasu ich 

podawania. Chęć sprostania tym wymaganiom przez gospodarzy może okazać 
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się dla nich dużym wyzwaniem organizacyjnym, zwłaszcza gdy ich działalność 

prowadzona jest dla szerokiego i licznego grona odbiorów. Trudności mogą 

bowiem wynikać z niemożności zaspokojenia potrzeb żywieniowych w jednym 

czasie dla ogółu wypoczywających w obiekcie. Rozwiązaniem problemu mo-

głoby być serwowanie posiłków wiejskich w postaci szwedzkiego stołu. Korzy-

ści z zastosowania tego rozwiązania odnieśliby zarówno agroturyści, jak i sami 

właściciele gospodarstw. Klienci mogliby korzystać z posiłków w szerszym 

przedziale czasowym, a tym samym elastycznie planować pobyt urlopowy. 

Gospodarze z kolei mieliby ułatwioną pracę, pozwalającą na efektywnie zapla-

nowanie całego procesu związanego z przygotowaniem i serwowaniem jedze-

nia. 

Trzecią grupę składników agroturystycznego produktu poszerzonego sta-

nowiły atrakcje, a więc usługi towarzyszące, mające na celu wzbogacenie poby-

tu turystów
5
. Badania dowiodły, że agroturyści mają sprecyzowanie opinie na 

ten temat. Największą popularnością spośród atrakcji polegających na zapew-

nieniu sprzętu sportowo-rekreacyjnego w gospodarstwach cieszy się rower (ta-

bela 4). Blisko 40% gości deklaruje potrzebę korzystania podczas wypoczynku 

z innych przyrządów sportowych (jak np. ping-pong czy tenis). Co czwarty 

turysta chce użytkować kajaki, a co dziesiąty – korzystać z wędek. Uzyskane 

dane wskazują, że wypoczywający na wsi pragną spędzać urlop aktywnie, ko-

rzystając z walorów przyrodniczych wsi oraz przyrządów służących takiej for-

mie rekreacji. Sprzyjać temu ma dostępność w zagrodzie agroturystycznej pod-

stawowego sprzętu rekreacyjno-sportowego, w tym przede wszystkim rowerów, 

kajaków, wędek, żaglówek. 

                                                      
5 Na potrzeby badań ten element produktu podzielono na cztery kategorie. Pierwsza z nich 

obejmowała oferowanie usług związanych z wypożyczaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego. 

Druga skupiała usługi towarzyszące odnoszące się do organizowania turystom aktywnego wypo-

czynku. Na trzecią grupę składały się te czynności wykonywane przez gospodarzy, które dawały 

ich gościom możliwość nauki rzemiosł, np. garncarstwo. Czwarta kategoria odnosiła się do umoż-

liwienia turystom uczestniczenia w pracach wiejskich i życiu gospodarzy. Zob. M. Czerwińska, 

Marketing segmentacyjny w działalności gospodarstw agroturystycznych, praca doktorska napi-

sana pod kierunkiem M. Duczkowskiej-Piaseckiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła 

Główna Handlowa, Warszawa 2010, maszynopis. Zob. też B. Koth, G. Kreag, J. Sem, Training 
guide on rural tourism development, University of Minnesota, Minneapolis1991. 
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Tabela 4 

Oczekiwania wobec agroturystycznego produktu poszerzonego  

– sprzęt sportowy 

Atrakcje – zapewnienie sprzętu sportowo- 

-rekreacyjnego 

– produkt poszerzony 

Liczba wskazań 

respondentów 

Udział (%) 

N=729 

Rowery 526 72,2 

Kajaki 173 23,7 

Łodzie 52 7,1 

Żaglówki 18 2,5 

Wędki 78 10,7 

Sanie 11 1,5 

Przyrządy sportowe (np. rakiety, ping-pong) 288 39,5 

Inne, jakie? 0 0,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Potwierdzenie hipotezy o oczekiwaniach turystów związanych z aktywno-

ścią fizyczną odnaleźć można również w wynikach uzyskanych z analizy po-

trzeb wobec kolejnej atrakcji – organizowanie wypoczynku w gospodarstwie 

(tabela 5). Większość deklaracji indagowanych w tej kategorii dotyczyło wy-

magań wobec aktywności nie tyle realizowanych w samym obiekcie, ile w jego 

najbliższej okolicy. Wśród badanych 62,8% wskazało na chęć wypoczywania 

na rowerze, a 43,9% oczekuje, że w trakcie pobytu będzie spacerować po lesie. 

Niemal co czwarty turysta zgłasza potrzebę łowienia ryb. 

Należy zauważyć, że wszystkie wskazywane aktywności wiążą się niero-

zerwalnie z charakterem i walorami przyrodniczymi wsi i są najczęściej reali-

zowane na wolnym powietrzu, poza faktyczną zagrodą agroturystyczną. Inicjo-

wanie przez gospodarzy zajęć sportowych w obiektach nie cieszy się zbyt du-

żym poparciem turystów. Jedynie blisko 2% badanych zadeklarowało chęć 

uczestnictwa w gimnastyce zorganizowanej, proponowanej w specjalnie przy-

stosowanych do tego celu pomieszczeniach sportowych (np. siłownia, sala fit-

ness, salka gimnastyczna itp.). 
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Tabela 5 

Oczekiwania wobec agroturystycznego produktu poszerzonego 

 – organizacja wypoczynku 

Atrakcje – organizowanie wypoczynku  

– produkt poszerzony 

Liczba wskazań 

respondentów 

Udział (%) 

N=729 

Tenis stołowy bądź ziemny 38 5,2 

Przejażdżki bryczką 27 3,7 

Przejażdżki saniami (kuligi) 11 1,5 

Wycieczki rowerowe lub piesze 458 62,8 

Łowienie ryb 191 26,2 

Zbieranie ziół, grzybów, owoców leśnych 320 43,9 

Pływanie 188 25,8 

Gimnastyka zorganizowana 13 1,8 

Wczasy dietetyczne 7 1,0 

Spływy kajakowe 68 9,3 

Inne, jakie? 0 0,0 

Jazda powozem/wierzchem 36 4,9 

Źródło: opracowanie własne. 

Badania wykazują zatem, że oczekiwania turystów w zakresie rekreacji 

wykraczają poza obiekty agroturystyczne. Nie oznacza to jednak, że gospodarze 

zwolnieni są z proponowania tego typu usług w obiektach. Jeśli kwaterodawcy 

chcą usatysfakcjonować gości, a przy tym generować zyski, powinni dołożyć 

starań i proponować możliwie szeroki zestaw aktywnych atrakcji w ramach 

oferty. Usługi takie mogą być wykonywane na podstawie zewnętrznego zlece-

nia (przez np. zatrudnienie firmy), opierać się o inicjatywę samych gospodarzy 

czy członków ich rodzin bądź też wynikać z realizacji zasad tzw. koopetycji
6
, 

ujawniającej się jako formy współpracy z innymi podmiotami agroturystycz-

nymi (czyli konkurentami) oferującymi „brakujące”, często komplementarne 

elementy oferty agroturystycznej. Dzięki temu gospodarze mieliby szansę, mi-

                                                      
6 Koopetycja oznacza jednoczesne współdziałanie (współpracę) oraz konkurowanie pod-

miotów gospodarczych działających w tej samej branży. Zob. np. W. Grzywacz, Polityka spo-

łeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, WSZ Oeconomicus PTE w Szczecinie, 

Szczecin 2003, s. 80, 412. Zob. też I. Jaźwiński, A. Kiernożycka-Sobejko, Kooperacja i konku-

rencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów, 

w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, Uniwer-

sytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt nr 8, Rzeszów 2006, s. 609–620. Zob. też 

A. Lozano, S. Sysko-Romańczuk, Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jedno-
stek gospodarczych – teoria i praktyka, Uniwersytet Szczeciński (artykuł internetowy). 
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mo dysponowania ograniczonymi własnymi zasobami, na proponowanie tury-

stom szerszego, a zatem spełniającego w większym stopniu oczekiwania, zakre-

su i jakości produktu agroturystycznego. 

Aktywne atrakcje z wykorzystaniem rowerów, kajaków czy innych przy-

rządów sportowych można byłoby połączyć z prezentowaniem walorów tury-

stycznych regionu wiejskiego, uczeniem o jego tradycjach, kulturze i mieszkań-

cach. Aktywność taka, obok czysto rekreacyjnego charakteru, miałaby przede 

wszystkim walor edukacyjny. Kształcenie mogłoby być realizowane np. przez 

edukację ekologiczną dla dzieci. Z rozmów prowadzonych z turystami wynika, 

że właśnie ten aspekt jest szczególnie przez nich ceniony. W ten sposób bo-

wiem nie tylko zapewnia się młodym gościom ciekawy pobyt, ale też zachęca 

do troski o środowisko naturalne i regionalne dziedzictwo kulturowe. Jest to 

ważne zwłaszcza dzisiaj, w dobie trendu na zdrowy i aktywny wypoczynek. 

Uwzględniając deklarowane przez turystów stosunkowo wysokie oczeki-

wania wobec aktywnych form rekreacji, zapytano klientów gospodarstw o inne 

preferowane podczas wypoczynku formy aktywności. Dużą popularnością 

wśród ankietowanych cieszy się nauka jazdy konnej (9,3%). Podobny odsetek 

badanych deklaruje zainteresowanie edukacją kulinarną w zakresie przygoto-

wania wiejskich potraw i przetworów. Poparcie dla takich atrakcji zgłaszają 

zwłaszcza kobiety, które na co dzień pracują zawodowo i nie dysponują dużą 

ilością czasu potrzebnego na „naukę kulinarną”, chciałyby jednak wzbogacić 

swoje umiejętności w tym zakresie (tabela 6). 

Dalsze dane potwierdzają po raz kolejny hipotezę o istniejących wyraź-

nych preferencjach turystów w zakresie atrakcji bezpośrednio związanych 

z możliwością uprawiania czynnego wypoczynku i realizowanych poza obiek-

tem agroturystycznym. Aktywność fizyczna stała się niejako modą, która prze-

nika również branżę agroturystyczną. Taki trend urlopowy obserwowany jest 

zwłaszcza wśród osób pochodzących z terenów silnie zurbanizowanych, którzy 

w miejscach zamieszkania nie mają dobrych warunków do uprawiania aktywnej 

rekreacji. Zainteresowanie aktywnością fizyczną wynika także z obecnego mo-

delu życia przeciętnej polskiej rodziny, która w ciągu roku intensywnie pracuje 

i coraz mniej wypoczywa
7
. Dysponując ograniczonymi zasobami wolnego cza-

                                                      
7 Według danych Eurostatu przeciętny tygodniowy czas pracy polskich pracowników 

obejmuje 40,4 godzin (dane za 2008 r.) i jest dłuższy o trzy godziny od średniego jednostkowego 

czasu pracy rejestrowanego w 27 krajach Unii Europejskiej. W ślad za tym zmniejsza się wyraź-

nie liczba wyjazdów realizowanych przez Polaków w ogóle. W roku 2000 wartość wskaźnika 
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su, turyści pragną więc wykorzystać go jak najbardziej intensywnie i ciekawie. 

Agroturystyka stanowi zatem dobry pomysł do realizowania tych planów wy-

poczynkowych. 

Tabela 6 

Oczekiwania wobec agroturystycznego produktu poszerzonego  

– możliwość nauki 

Atrakcje - możliwość nauki 

 – produkt poszerzony 

Liczba wskazań 

respondentów 

Udział (%) 

N=729 

Jazda konna 68 9,3 

Malarstwo 1 0,1 

Stolarstwo 2 0,3 

Garncarstwo 6 0,8 

Żeglarstwo 2 0,3 

Wyplatanie koszy 1 0,1 

Hodowla pszczół 6 0,8 

Pieczenie chleba/wypiek ciast/własna produkcja 

serów 
39 5,3 

Robienie przetworów 51 7,0 

Rękodzielnictwo 7 1,0 

Przygotowanie potraw regionalnych 49 6,7 

Inne, jakie? 0 0,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Chęć intensywnego spędzania wolnego czasu w trakcie wypoczynku prze-

jawia się także w zainteresowaniu turystów aktywnym uczestniczeniem w życiu 

codziennym gospodarzy. Jak wynika z badań, blisko 
1
/3 respondentów zadekla-

rowała zainteresowanie obserwacją zwierząt gospodarskich. Deklaracje takie 

składały przede wszystkim młode małżeństwa z dziećmi wywodzące się z du-

żych miast. Ich przedstawiciele podkreślali, że bezpośredni aktywny kontakt 

z naturą gwarantuje młodym ludziom zdobycie niezbędnej wiedzy o wsi i przy-

rodzie. Ponad 6% badanych wskazywała również na preferencje odnośnie ak-

tywnej pomocy w obsłudze zwierząt i pracach polowych. Ich zdaniem uczestni-

czenie całej rodziny w typowo „wiejskich, gospodarskich” przedsięwzięciach 

może być cenne zwłaszcza dla dorastających dzieci. Daje im możliwość zdoby-

                                                                                                                                  
uczestnictwa Polaków w wyjazdach kształtowała się na poziomie 60% ogółu mieszkańców, pod-
czas gdy w roku 2007 zmalała do 47%; www.intur.com.pl, 15.08.2011. 
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cia wiedzy na temat zachowań zwierząt, zrozumienia funkcjonowania przyrody. 

Wiąże się także z edukacją wychowawczą, utrwalaniem i pogłębianiem więzi 

rodzinnych oraz zdobywaniem tzw. umiejętności miękkich, ważnych we współ-

czesnym świecie (np. docenienie ciężkiej pracy, odpowiedzialność za powie-

rzone zadania, umiejętności pracy zespołowej, współpracy z rówieśnikami 

i dorosłymi itp.). 

Tabela 7 

Oczekiwania wobec produktu poszerzonego – uczestnictwo w życiu gospodarzy 

Atrakcje – możliwość uczestniczenia w życiu 

codziennym gospodarzy 

– produkt poszerzony 

Liczba wskazań 

respondentów 

Udział (%) 

N=729 

Pomoc w pracach polowych 46 6,3 

Obsługa zwierząt gospodarskich 49 6,7 

Obserwacja zwierząt gospodarskich 222 30,5 

Możliwość zakupu produktów z gospodarstwa 474 65,0 

Spanie na sianie 41 5,6 

Inne, jakie? 33 4,5 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza potrzeb w zakresie atrakcji agroturystycznych zwraca uwagę na 

jeszcze jedną tendencję. Większość zadeklarowanych oczekiwań wobec pro-

duktu poszerzonego wiąże się z aktywnym i jednocześnie zdrowym wypoczyn-

kiem. Warto zauważyć, że duża część wymagań dotyczy atrakcji specyficznych 

wyłącznie dla obszarów wiejskich. Tym niemniej uwzględniając rozkład odpo-

wiedzi udzielonych przez indagowanych, nie należy zapomnieć o tych oczeki-

waniach urlopowych, które wprawdzie wiążą się bezpośrednio z wsią i jej walo-

rami, jednak mogą być spełniane właściwie wszędzie. Dotyczy to zwłaszcza 

preferencji w zakresie aktywnego wypoczynku na rowerze. Wobec takich 

wskazań właściciele obiektów agroturystycznych powinni zastanowić się nie 

tylko nad nadaniem atrakcjom wiejskiego charakteru, ale także uwzględnić 

uniwersalne wymagania rynku. Jak udowodniły wyniki uzyskane w prezento-

wanym postępowaniu badawczym, takie czynniki bowiem także silnie oddziału-

ją na przyszłe zachowania urlopowe. 
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Uwagi końcowe 

Prowadzone w artykule rozważania potwierdzają występowanie wśród tu-

rystów zróżnicowanych wymagań wobec produktu agroturystycznego. W ostat-

nim okresie wśród turystów na wsi można zaobserwować chęć spędzania urlopu 

wiejskiego w jakościowo komfortowych warunkach połączonego z różnorod-

nymi propozycjami związanymi z nauką i poprawą kondycji fizycznej. Jak pod-

kreślają J. Majewski i B. Lane tradycyjny pasywny model wypoczynku wiej-

skiego utracił swoją dawną siłę przyciągania, i właściciele gospodarstw agrotu-

rystycznych chcący odpowiednio reagować na potrzeby współczesnego turysty 

powinni o tym pamiętać
8
. 

Uzyskane wyniki analizy strony popytowej rynku agroturystyki wskazują 

na konieczność tworzenia i doskonalenia agroturystycznej oferty wzbogaconej 

na wsi. Jednak ze względu na dość szeroki zakres wymagań zgłaszanych przez 

turystów, gospodarze powinni racjonalnie włączać w ofertę różne typy usług. 

Dobrze jest, jeśli proponowane atrakcje mieszczą się albo w ramach ich możli-

wości zasobowych, albo też wynikają z zastosowania przez gospodarzy tzw. 

koopetycji. Istotne jest także odpowiadanie na konkretne wymagania zgłaszane 

przez odpowiednio zdefiniowane grupy zainteresowanych agroturystów. 

Widać zatem, że gospodarze działający na rynku agroturystyki, ze względu 

na heterogeniczne jego wymagania, powinni rozważyć z jednej strony możliwo-

ści współpracy z innymi podmiotami w regionie, z drugiej – dokonywać seg-

mentacji rynku. Wydaje się bowiem, że tylko takie działanie pozwoli im na 

proponowanie konkretnego i spójnego z oczekiwaniami turystów produktu. 

Taka aktywność jest dzisiaj nie tylko oczekiwana, ile konieczna. 

THE REQUIREMENTS OF TOURISTS TO THE 

AGROTOURISTIC PRODUCT. EMPIRICAL STUDY 

Summary 

The purpose of this paper is to present the data surveys realized among tourists 

who were vacationing in agrotouristic farms located on rural areas of West Pomeranian 

                                                      
8 J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demo-

kracji, Wydawnictwo Prodruk w Poznaniu, Warszawa 2003, s. 108. 
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region. The main accent is put on needs and expectations of the tourists‟ groups on the 

market in the context of marketing activity realized in such enterprises. Fundamental 

part of this article concentrates on selected results of empirical research conducted in 

the area of West Pomeranian region in the years 2006–2009. 

Translated by Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz 
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MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ROZWOJU 

UZDROWISKA WIEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE 

DŁUGOPOLA-ZDROJU 

Wprowadzenie 

Długopole-Zdrój to dolnośląska wieś, najmniejsze i stosunkowo mało zna-

ne uzdrowisko Ziemi Kłodzkiej. Położone jest ono w gminie Bystrzyca Kłodz-

ka, malowniczo usytuowane u stóp Gór Bystrzyckich w osłoniętej od wiatrów 

i nasłonecznionej dolinie Nysy Kłodzkiej, w tzw. Rowie Górnej Nysy w pobliżu 

rzeki Dzikiej Orlicy na wysokości 370 do 400 m n.p.m. Miejscowość ta posiada 

typowy dla dolin sudeckich klimat górski, umiarkowanie bodźcowy
1
. Występu-

ją tu duże różnice dobowe temperatur i wilgotności. Panujące warunki klima-

tyczne sprzyjają wypoczynkowi, rehabilitacji i leczeniu. Urbanistycznie miej-

scowość rozciąga się na długości ok. 1,0 km, głównie wzdłuż lewego brzegu 

Nysy Kłodzkiej. Graniczy bezpośrednio z zabudowaniami Długopola Dolnego 

na północy i Długopola Górnego na południu. Powierzchnia wsi Długopole- 

-Zdrój wynosi 78,6 ha, a zamieszkuje ją 610 stałych mieszkańców. Stałe za-

trudnienie mają jedynie 183 osoby, w tym w branży uzdrowiskowej 98 osób 

                                                      
1 M. i R. Łazarkowie, Zestawienie bardziej znanych uzdrowisk, w: Uzdrowiska w Europie. 

Teraźniejszość i rys historyczny, s. 70, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno- 
-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2007. 
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(dane z roku 2010). W Długopolu-Zdroju znajdują się: uzdrowiskowe szpitale, 

sanatoria i pensjonaty, park zdrojowy, apteka, poczta, restauracje, kawiarnie, 

stacja PKP, przystanek PKS, Muzeum Długopola-Zdroju, korty tenisowe i inne 

boiska sportowe, sklepy i różne punkty usługowe. Wody lecznicze (szczawy 

żelaziste i ziemno-żelaziste) odkryte w XVI wieku w miejscu po kopalni ałunu 

stosowane są w leczeniu chorób serca, chorób nerwowych, niedokrwistości, 

chorób reumatycznych, chorób układu trawienia oraz stanów osłabienia. 

Uzdrowisko nie jest tak bardzo popularne jak sąsiednie miejscowości, np. Ku-

dowa-Zdrój, Polanica-Zdrój czy Duszniki-Zdrój i dzięki temu nie jest tak zatło-

czone, zwłaszcza w sezonie urlopowym, i można tu dobrze wypocząć. 

1. Początek XIX wieku okresem intensywnego rozwoju uzdrowiska 

Już w 1798 roku oficjalnie powstało uzdrowisko Długopole-Zdrój (niem. 

Bad Langenau) i odkryto pierwsze źródło „Emilia”. Pierwszą analizę składu 

chemicznego wód wykonał na początku XIX wieku znany śląski geolog dr 

Ohm. W 1817 roku pojawiły się w Długopolu pierwsze poważne inwestycje 

uzdrowiskowe. Powstał dom kąpielowy z 16 pokojami i jadalnią. Dwa lata póź-

niej (1819 r.) wybudowano drewnianą altanę, pijalnię wód nad źródłem „Emi-

lia”. Z inicjatywy Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej wybudowano pierwszy 

zakład kąpielowy, łazienki z 12 kabinami i drewnianymi wannami. W miejscu 

dzisiejszego sanatorium „Dąbrówka” założono park zdrojowy na wysokości 

ulicy Leśnej. W 1927 roku wybudowano drugi dom dla kuracjuszy. W roku 

1834 w miejscu dawnych łazienek wybudowano murowany dom zdrojowy 

z pomieszczeniami zabiegowymi, pokojami mieszkalnymi, jadalnią, salą ta-

neczną, winiarnią, pokojem bilardowym. W roku 1835 chemik Fiszer wykonał 

analizę chemiczną wody ze źródła „Emilia”, określając ją jako szczawę żelazi-

stą. Od roku 1839 wraz z przejęciem uzdrowiska przez dr Juliusa Hancke nastał 

jego intensywny rozwój. W roku 1840 wzniesiono nową pijalnię w stylu neogo-

tyckim, rozbudowano też park zdrojowy. W roku 1846 wybudowano nową ko-

lumnadę spacerową. W latach 1850–1851 wybudowano nowe łazienki z sze-

ścioma marmurowymi wannami (obecnie zakład przyrodoleczniczy „Karol”). 

W tym czasie powstało równocześnie kilka pensjonatów. W 1875 roku popro-

wadzono kolej z Kłodzka do Międzylesia i powiększono park zdrojowy. W roku 
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1878 po raz kolejny powiększono park zdrojowy, przedłużono dolną, lipową 

promenadę.  

W roku 1903 w Długopolu wydano już 7089 zabiegów, w roku 1904  

– 8410 zabiegów i przyjęto ogółem 1870 osób. W roku 1905 wydano 9571 ką-

pieli mineralnych, przyjęto 2140 osób, zaś w roku 1906 do Długopola przyje-

chało na kurację 2896 osób. W roku 1909 odwiercono kolejne źródło „Renata”, 

które okazało się najwydajniejszym.  

W okresie międzywojennym we wsi uruchomiono dodatkowo inhalato-

rium i rozwinięto inne usługi uzdrowiskowe. Do roku 1945 uzdrowisko czynne 

było wyłącznie w sezonie letnim (od kwietnia do listopada) ze względu na brak 

ogrzewania w większości budynków. Pojemność uzdrowiska obliczono wów-

czas na 700 miejsc w sezonie. Ta liczba kuracjuszy, którzy jednorazowo przy-

jeżdżali do Długopola, całkowicie wykorzystywała jego bogactwa naturalne. Na 

stałe w uzdrowisku pracowało dwóch lekarzy, a w sezonie letnim pięciu. 

W czasie II wojny światowej uzdrowisko zamieniono na szpital wojskowy. 

Pod koniec wojny urządzenia zdrojowe i wyposażenie pensjonatów zostały 

zdewastowane i rozgrabione. W dniu 10 maja 1945 roku Długopole-Zdrój zo-

stało zajęte przez wojska radzieckie (po wcześniejszej kapitulacji hitlerowskich 

Niemiec w dniu 8 maja 1945 roku). W latach 1945–1946 miejscowość funkcjo-

nowała pod nazwą Dłużewo. Od roku 1946 uzdrowisko dysponowało 40 miej-

scami sanatoryjnymi. Leczono w nim choroby układu krążenia, choroby kobie-

ce i reumatyzm, nadto wprowadzono rehabilitację po wirusowym zapaleniu 

wątroby. W latach 1958–1964 odrestaurowano i zmodernizowano zakład przy-

rodoleczniczy „Karol”, wykonano remonty obiektów i rozbudowano sanatoria. 

W latach 1965–1970 poddano renowacji park zdrojowy. W roku 1966 połączo-

no uzdrowisko Długopole-Zdrój z uzdrowiskiem Lądek-Zdrój w jeden zespół 

organizacyjno-administracyjny Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Lą-

dek-Długopole”, który funkcjonuje do chwili obecnej, a od roku 1999 jako 

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. NZOZ. 

Należy zauważyć, że liczba kuracjuszy oraz tzw. osobodni w lecznictwie 

uzdrowiskowym Długopola-Zdroju zwiększa się – zwłaszcza w ostatnich latach 

(rysunki 1 i 2). Jedynie w latach 1999 i 2000 (lata przemian polityczno-

gospodarczych) notowano znaczne spadki względem np. roku 1998. Wszystkie 

te dane świadczą o rozwoju uzdrowiska, jak i całej miejscowości, oraz o zapo-

trzebowaniu na usługi turystyczne, w tym uzdrowiskowe. 
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Rys. 1 Lecznictwo uzdrowiskowe Długopola-Zdroju w latach 1995–2009, leczeni 

kuracjusze (osoby)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Rys. 2. Lecznictwo uzdrowiskowe Długopola-Zdroju w latach 1995–2009, osobodni  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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2. Problem badawczy 

W przeprowadzonych badaniach zwrócono uwagę na możliwości i ograni-

czenia rozwoju uzdrowiska wiejskiego na przykładzie Długopola-Zdrój, ich 

rodzaj, charakterystykę poszczególnych elementów oraz ich wpływ na obecne 

jego funkcjonowanie.  

3. Metody badań 

Badania przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji bezpośredniej i po-

średniej. Bezpośrednia polegała na pracach w terenie, podczas których wykona-

no inwentaryzacje urbanistyczne, budowlane oraz zdjęcia i szkice. Zwrócono 

baczną uwagę na walory środowiskowe uzdrowiska stanowiące przedmiot moż-

liwości rozwoju, na możliwości adaptacyjne poszczególnych obiektów, a także 

elementy związane z szeroko pojmowaną turystyką, w tym uzdrowiskową.  

Inwentaryzacja pośrednia obejmowała zebranie informacji o historii po-

wstania uzdrowiska i funkcjonowania poszczególnych obiektów leczniczych. 

W tej części badań oparto się na materiałach uzyskanych w gminie, wywiadach 

środowiskowych oraz informacjach zawartych w wykazanym piśmiennictwie. 

Zgromadzone informacje potwierdzone zostały dokumentacją fotograficzną. 

Podczas przeprowadzanych analiz wskazano najważniejsze elementy środowi-

skowe jako te, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju uzdrowiska 

w kontekście funkcji uzdrowiskowej, ale także szeroko rozumianej funkcji wy-

poczynkowej. 

4. Możliwości rozwoju uzdrowiska Długopole-Zdrój 

Do czynników decydujących o możliwościach rozwoju każdego uzdrowi-

ska zarówno miejskiego, jak i wiejskiego należą przede wszystkim czynniki 

środowiskowe, wśród których szczególnego podkreślenia wymagają takie ele-

menty, jak: lecznicze wody mineralne, borowiny, klimat, infrastruktura uzdro-

wiskowa, lesistość terenu, krajobraz, środowisko kulturowe.  
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4.1.  Lecznicze wody uzdrowiska Długopole-Zdrój mocną stroną miejscowości 

Wody podziemne występujące w uzdrowiskach są uznawane za lecznicze 

na podstawie stałych badań chemicznych i farmakologicznych oraz stwierdzo-

nej skuteczności leczniczej
2
. Podział i klasyfikacja wód leczniczych oparte są 

na ogólnej mineralizacji wody i stężeniu makroskładników, ciśnieniu osmo-

tycznym uzależnionym od stopnia mineralizacji, temperaturze wody przy jej 

wypływie, obecności i stężeniu składników leczniczych. Dla obszaru Sudetów 

charakterystyczne i najczęściej występujące są wody szczawne, wodorowęgla-

nowo-wapniowe, magnezowe, termalne, geotermalne oraz radoczynne. 

Długopole-Zdrój od lat słynie z naturalnych wód mineralnych. Historia 

Zdroju sięga drugiej połowy XVI wieku. W tamtych czasach we wsi znajdowała 

się kopalnia ałunu (ałun to uwodniony siarczan glinowo-potasowy, który sto-

sowano w farbiarstwie, garbarstwie, papiernictwie i lecznictwie). Po zawaleniu 

się pokopalnianych wyrobisk w ich miejscu trysnęły źródła wód mineralnych.  

Długopole-Zdrój pod względem geologicznym położone jest w obrębie 

jednostki tektonicznej rowu Górnej Nysy. Występowanie wód leczniczych jest 

związane z dyslokacją w obrębie prekambryjskich łupków łyszczykowych. 

Eksploatowane źródła traktować należy jako jedno złoże wód mineralnych na 

skutek obecności uskoku serii łupków krystalicznych. Występujące tu źródła nie 

tworzą naturalnych wycieków, lecz są sztucznie osłonięte przy pomocy robót 

górniczych (sztolnie, szybiki). 

W Długopolu-Zdroju znajdują się trzy źródła wody leczniczej ujęte w sta-

rej sztolni kopalnianej o głębokości 17 m. Są to ujęcia: „Emilia”, „Kazimierz” 

i „Renata”. Źródła eksploatowane są samoczynnie. Woda ze źródła „Renata” 

jest mineralna 0,13% wodorowęglanowa, wapniowa, magnezowa, sodowa, 

krzemowa, żelazista (zasoby dyspozycyjne wynoszą 0,84 m³/h, zasoby eksplo-

atacyjne 1,07 m³3/h). W źródle „Emilia” woda jest słabo zmineralizowana 

0,08% wodorowęglanowa, wapniowa, magnezowa, radonowa, żelazista (zasoby 

dyspozycyjne 0,96 m³/h, zasoby eksploatacyjne 0,43 m³3/h). W źródle „Kazi-

mierz” woda jest mineralna 0,11% wodorowęglanowa, wapniowa, magnezowa, 

sodowa, żelazista (zasoby dyspozycyjne 0,15% m³/h, zasoby eksploatacyjne 

0,41% m³/h). 

                                                      
2 E. Węcławowicz-Bilska, Uzdrowiska polskie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 

Kraków 2008. 
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Zasoby wód leczniczych w Długopolu-Zdroju należy uznać za praktycznie 

niewyczerpane. Są to wody stale uzupełniające się i mineralizujące przy udziale 

wciąż wydobywającego się z głębi CO2. Chemizm tych wód i wydajność źródeł 

mogą jednakże ulegać niewielkim okresowym zmianom w zależności od wa-

runków atmosferycznych. 

4.2.  Klimat Długopola-Zdroju ważnym czynnikiem rozwoju wsi 

Długopole–Zdrój leży w rejonie bioklimatycznym VI „podgórskim i gór-

skim”
3
. Występuje tu typ bioklimatu umiarkowanie bodźcowy, okresowo silnie 

bodźcowy. Średnie roczne usłonecznienie wynosi 1547 godzin (dla uzdrowisk 

ta średnia wynosi 1500 godzin). Największe wartości (ponad 200 godzin) ob-

serwuje się w maju, lipcu i sierpniu, a najmniejsze poniżej 50 godzin w grudniu. 

Najbardziej zachmurzone są miesiące listopad i grudzień (poniżej 70%). Mie-

siącem najpogodniejszym jest sierpień (54%). Średnia roczna temperatura wy-

nosi 7,2 °C. Miesiąc najcieplejszy to lipiec (16,1 °C), a najzimniejszy to styczeń 

(-2,2°C). Absolutne maksimum temperatury wystąpiło w lipcu 1983 roku – 34,6 

°C, a absolutne minimum w styczniu 1985 roku – -29,7 °C. Średnia temperatura 

dobowa powyżej 15 °C (dni letnie) występuje od maja do września. Liczba dni 

letnich w roku wynosi 65. Średnia liczba dni gorących w roku wynosi 18. Dni 

mroźnych w roku średnio jest 15. Średnia wieloletnia wilgotność względna 

powietrza największa w jesieni i zimie i wynosi 72% do 79% w miesiącu. Naj-

mniejsza wilgotność względna występuje od kwietnia do sierpnia. Stany parno-

ści notuje się średnio w roku 5 razy. Największe opady koło 100 mm notuje się 

w miesiącach czerwcu i lipcu. Średnia roczna suma opadów wynosi 812 mm. 

Na lato przypada 36% opadów rocznych a w zimie 20%. Roczna liczba dni 

z opadami zawiera się w granicach od 139 w roku 1982 do 203 w roku 1981. 

Średnio w roku występuje 20 dni z burzą. Mgły występują głównie w styczniu 

i lutym (około dziewięciu dni w miesiącu). Pokrywa śnieżna zalega średnio 64 

dni w roku. Przeważające wiatry w Długopolu-Zdroju to wiatry południowe 

(25,8%) i północne (21,0%). Reasumując powyższe dane, można stwierdzić, że 

klimat Długopola-Zdroju stanowi ważny czynnik jego rozwoju. 

                                                      
3 T. Kozłowska-Szczęsna, K. Błażejczyk, B. Krawczyk, D. Limanówka, Bioklimat uzdro-

wisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN, Warszawa 2002, s. 99–111. 
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4.3.  Infrastruktura uzdrowiskowa Długopola-Zdrój potencjałem turystycznym 

Infrastrukturę uzdrowiskową Długopola-Zdroju uznać można za jego po-

tencjał turystyczny. Wśród jej zabytkowych elementów należy wymienić: Za-

kłady lecznictwa uzdrowiskowego w Długopolu-Zdroju, takie jak: „Mieszko”  

– szpital uzdrowiskowy (100 miejsc); „Ondraszek” – szpital uzdrowiskowy (54 

miejsca); „Dąbrowka” – szpital uzdrowiskowy (70 miejsc); „Fortuna” – sanato-

rium uzdrowiskowe (46 miejsc). Razem w uzdrowisku znajduje się 270 stałych 

miejsc kuracyjnych. We wsi działa Zakład Przyrodoleczniczy „Karol” oraz 

Przychodnia Uzdrowiskowa „Ondraszek”. Obiekty te stanowią własność Skarbu 

Państwa, administrowane są przez Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.  

Nad źródłem „Emilia” (niem. Brunnenfuhlhaus) znajduje się pijalnia wód 

leczniczych. Stanowi ona jeden z najważniejszych składników infrastruktury 

uzdrowiskowej. Wybudowana została w roku 1840 w miejscu drewnianej po-

chodzącej z roku 1817. Był to mały budynek (w rzucie sześciobok) zbudowany 

w stylu gotyckim. Znajdowały się w nim ujęcia trzech źródeł mineralnych  

– „Emilii”, „Renaty” i „Elizy”. Z nieznanych przyczyn rozebrano ją w roku 

1964. 

Na uwagę zasługuje również Pensjonat „Elisenhof”, Ośrodek Wypoczyn-

kowy „Zbyszko” (dawny pensjonat „Merkury”), dawna kolumnada spacerowa 

„Piekielna Dolina” („Piekiełko”), budynek poczty, kawiarnia „Horus”, kawiar-

nia „Zdrojowa”, pensjonat „Dwór Elizy”. W centrum wsi zlokalizowany jest 

park zdrojowy – piękne miejsce do spacerów, podstawowy element przestrzen-

ny uzdrowiska. Posiada on piękne okazy starodrzewu (buki, sosny, cisy, jawory, 

lipy i klony), 600-metrową aleję lipowo-klonową. W parku zachowały się ele-

menty małej architektury ogrodowej, takie jak: alejki, podmurowane skarpy, 

schody terenowe, altanki, sadzawki, fontanna.  

Współczesny Zakład Przyrodoleczniczy „Karol” usytuowany jest w miej-

scu, w którym przed 1830 rokiem wybudowano pierwsze łazienki dla kuracju-

szy, a w roku 1850 na ich miejscu powstały nowe łazienki borowinowe z sze-

ścioma pomieszczeniami i murowanymi wannami. W roku 1870 rozbudowano 

je do obecnej wielkości. Znajduje się tam 27 pomieszczeń do kąpieli żelazi-

stych, siedem do borowinowych, trzy natryski, dwa oddzielne pomieszczenia 

dla dodatkowych kąpieli oraz łaźnia parowa.  

Szpital Uzdrowiskowy „Dąbrówka” (dawny „Dom Zdrojowy”) to jeden 

z pierwszych budynków uzdrowiskowych. Został on wybudowany w roku 1834 



 Możliwości i ograniczenia rozwoju uzdrowiska wiejskiego… 257 

na miejscu starego drewnianego z roku 1819. Przyjmował on gości „kąpielo-

wych”, oferując im inne dodatkowe atrakcje uzdrowiska, jak m.in.: salę bilar-

dową, skład win Richarda Greera z Wrocławia oraz czytelnię dysponującą 24 

tytułami czasopism. 

Pod „Domem Zdrojowym” znajdowała się pierwsza promenada spacero-

wa. To tutaj po południu grała orkiestra zdrojowa. Obiekt gruntownie przebu-

dowano w 1964 roku.  

Szpital Uzdrowiskowy „Mieszko” („St. Margaretha”) wzniesiony został 

w roku 1881 jako „Villa Urban”. W latach 20. XX wieku przejął go zakon 

ss. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wówczas został on poważnie rozbudowa-

ny o boczne skrzydła i dwukondygnacyjne poddasze, którego część spłonęła 

w pożarze w 1969 roku. Spalony dach zastąpiono później dodatkowym piętrem.  

Sanatorium „Fortuna” wybudowano około roku 1830 jako „Zakład kąpie-

lowy”. Znajdowały się tu pomieszczenia zabiegowe. Obiekt przebudowano 

wewnątrz w roku 1872 na komfortowy pensjonat z 32 pokojami. Współczesne 

sanatorium „Fortuna” zachowało swój dawny wygląd i nazwę. 

Pensjonat „Elisenhof” zbudowano w roku 1875 przez Georga, syna wła-

ściciela uzdrowiska dr. Juliusa Hancke. Niegdyś był to luksusowy i znany 

w uzdrowisku obiekt. Po wojnie funkcjonował jako Sanatorium nr I. Później 

nosił nazwę „Piast”. W latach 80. XX wieku rozpoczęto jego remont, którego 

jednak nie dokończono. Obiekt popadł w ruinę. Niedawno został on wykupiony 

przez prywatnego inwestora i być może zostanie odbudowany.  

Ośrodek Wypoczynkowy „Zbyszko” (dawny pensjonat „Merkury”) wybu-

dowany został w roku 1826 przez Zarząd Uzdrowiska jako „das Gelbe Haus”. 

Przebudowany został w roku 1881 przez późniejszego właściciela Georga 

Hancke. Ten wysoki budynek posiadał specjalny balkon widokowy dla podzi-

wiania krajobrazów w kierunku Wronki. W nim znajdowały się 32 pokoje, re-

nomowana cukiernia, apteka oraz skład wina Kampfmayera z Berlina. Kilka lat 

po II wojnie światowej nie był użytkowany. Potem został wyremontowany 

i zaadaptowany na sanatorium „Metalowiec”. Dziś funkcjonuje jako prywatny 

Ośrodek Wypoczynkowy „Zbyszko”.  

Dawna kolumnada spacerowa to pierwszy tego typu budynek, który po-

wstał w uzdrowisku w 1830 roku w stylu neoklasycystycznym. W niepogodne 

dni służył kuracjuszom do spacerów. Przebudowany został w roku 1846. Po 

wzniesieniu drugiej hali spacerowej (obecnie kawiarnia „Zdrojowa”) stracił swą 

popularność i w roku 1880 został założony tu bazar. Po wojnie przebudowano 
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go na kino-teatr „Długopolanka”, który mieścił 240 widzów. Działał do lat 90. 

XX wieku, a obecnie stanowi własność prywatną.  

„Piekielna Dolina” („Piekiełko”) to od lat jedno z ulubionych miejsc spa-

cerów kuracjuszy. Tą malowniczą doliną przebiega droga łącząca Długopole 

Dolne i Długopole-Zdrój z Ponikwą. W połowie doliny znajduje się chętnie 

odwiedzana piękna słupowa kapliczka maryjna, spod której – według miesz-

kańców wsi – wypływa cudowne źródełko.  

Budynek poczty wybudowano w roku 1876 i do dziś spełnia on swoją 

funkcję. Kawiarnia „Horus” to dawny kościół ewangelicki wzniesiony w Parku 

Wschodnim w 1893 roku ze środków fundacji „Związku Gustawa Adolfa i hra-

biny von Richthofen” z przeznaczeniem dla kwangelików licznie odwiedzają-

cych uzdrowisko. Należał on do parafii bystrzyckiej, a po wojnie wykorzysty-

wany był jako magazyn środków chemicznych, później popadł w ruinę. W la-

tach 80. XX wieku został wykupiony, wyremontowany i przebudowany na sty-

lową kawiarnię „Horus”. 

Kawiarnia „Zdrojowa” jest to dawna Hala Spacerowa otwierająca się ku 

parkowi, wybudowana w roku 1840 z inicjatywy dr Juliusa Hancke. Przebudo-

wano ją na początku XX wieku. W niepogodne dni służyła kuracjuszom do 

spacerów. Założono tam także cukiernię i pijalnię. Po wojnie front został cał-

kowicie zabudowany oknami. W jej północnej części urządzono kawiarnię, 

a w południowej bibliotekę z czytelnią oraz świetlicę. To flagowy budynek 

uzdrowiska. W kawiarni „Zdrojowa” odbywają się dancingi i koncerty Orkie-

stry Zdrojowej. Część południowa znajduje się obecnie w remoncie.  

„Dwór Elizy” to były obiekt Uzdrowiska Lądek-Długopole – aktualnie 

znajdujący się w remoncie, modernizacji, rozbudowie. Przygotowywany jest do 

rejestracji jako NZOZ. Będzie to obiekt komercyjny o wysokim standardzie 

z basenem rehabilitacyjno-rekreacyjnym (110 miejsc). Łącznie obiekt dyspo-

nować będzie 380 miejscami. 

Wymienione wyżej obiekty stanowią potencjał uzdrowiskowy (szerzej tu-

rystyczny) Długopola-Zdroju. W miejscowości występuje w większości zabu-

dowa willowa – typowa dla miasta-ogrodu, charakterystyczna dla uzdrowisk. 

Większość budynków w uzdrowisku zasługuje na ochronę konserwatorską, 

ponieważ tworzą dość jednolity zespół o cechach charakterystycznych dla bu-
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downictwa kurortowego z przełomu stuleci
4
. W uzdrowisku zachowały się licz-

ne pensjonaty i domy mieszkalne z II połowy XIX i początku XX wieku.  

5. Obszar ochrony uzdrowiskowej Długopola-Zdroju 

Wybór lokalizacji miejscowości o funkcji lecznictwa balneologicznego 

najczęściej związany był z występowaniem dużych kompleksów leśnych. Zna-

cząca liczba obszarów zielonych (lasów, parków) istotnie wpływa na jakość 

i rodzaj warunków klimatycznych i leczniczych. Nadto oddziałuje na człowieka 

w kontekście aspektu estetycznego, stanowiąc tło założenia leczniczego. 

W wielu przypadkach w strukturze miejscowości uzdrowiskowej zieleń parko-

wa i leśna stanowi atrakcyjne zamknięcie ciągów pieszych danego układu urba-

nistycznego. Zachowane duże areały zieleni wysokiej stopniowo i systematycz-

nie obejmowane były różnymi formami ochrony wartości przyrodniczych, 

a także przyrodniczo-krajobrazowych. W miejscowości uzdrowiskowej bogata 

sieć szlaków turystycznych, tras rowerowych, dróg lokalnych itd. umożliwia 

penetrację przez kuracjuszy i turystów atrakcyjnych przyrodniczo terenów są-

siadujących z uzdrowiskiem. W Długopolu-Zdroju występująca zieleń okala 

niejako ze wszystkich stron uzdrowiskową część miejscowości. 

W celu ochrony czynników leczniczych i naturalnych surowców leczni-

czych oraz walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych wyznaczane są 

strefy ochronne uzdrowiska. W Polsce są to tzw. strefy ochronne „A”, „B”, 

„C”
5
.  

Obszar chroniony uzdrowiska Długopole–Zdrój wynosi 2206,2 ha i obej-

muje sołectwa: Długopole-Zdrój, Długopole Dolne, Ponikwa, Wyszki. W celu 

ochrony naturalnych elementów niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecz-

nictwa uzdrowiskowego oraz kształtowania innych czynników środowiskowych 

dla uzdrowiska Długopole–Zdrój ustalono trzy obszary ochrony uzdrowisko-

wej, które w zależności od przeznaczenia i rodzaju czynności zastrzeżonych 

obejmują następujące strefy: Obszar (strefa) „A” ochrony uzdrowiskowej; Ob-

                                                      
4 W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 

5 W. Kurek, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 279–291. 
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szar (strefa) „B” ochrony uzdrowiskowej; Obszar (strefa) „C” ochrony uzdrowi-

skowej
6
.  

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej zajmuje powierzchnię 40,1 ha, w tym 

powierzchnia terenów zielonych stanowi 75% obszaru. Obszar ten jest zarezer-

wowany jedynie dla urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego. Głów-

nym celem ochrony obszaru uzdrowiskowego jest takie kształtowanie urbani-

styczne, aby warunki naturalne uzdrowiska nie uległy zniszczeniu, ograniczeniu 

lub zniekształceniu. Obszar „A” ochrony uzdrowiskowej stanowi funkcjonalne 

przedłużenie najbliższego otoczenia zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowi-

skowego. W obszarze tym intensywność zabudowy jest niska. W bilansie wy-

konanym dla tego terenu przewidziano co najmniej 500 m² terenów zieleni na 

jednego kuracjusza i turystę (zarówno dla dziecka, jak i dla osoby starszej). 

Oprócz terenów zajętych pod szpitale uzdrowiskowe i sanatoria przewidziano 

tereny pod potencjalne lokalizacje nowych sanatoriów. Rezerwy terenowe 

uwzględniają możliwość rozbudowy bazy uzdrowiskowej w zachodniej części 

obszaru ochrony uzdrowiska. W obszarze „A” ochrony uzdrowiskowej Długo-

pola-Zdrój nie przewiduje się nowej zabudowy mieszkaniowej. 

Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej zajmuje powierzchnię 592,0 ha, dla 

której procentowy udział terenów zielonych (biologicznie czynnych) wynosi 

95%. Obejmuje ona swym zasięgiem obszar przyległy do strefy „A” i stanowi 

jej otoczenie. Obszar ten jest przeznaczony dla niemających negatywnego 

wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowi-

skowej oraz nieuciążliwych w procesie leczenia obiektów usługowych, tury-

stycznych, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa mieszka-

niowego. Obszar „B” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną dla obszaru „A”, 

stanowiąc jednocześnie teren zabudowy usługowej, turystycznej i mieszkanio-

wej. 

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną dla obszaru „B” i „A”. 

Zajmuje ona powierzchnię 1574,1 ha, a wyliczony teren zielony (biologicznie 

czynny) stanowi 96%. Strefa „C” obejmuje obszar mający wpływ na zachowa-

nie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych 

surowców leczniczych. Granica strefy „C” ochrony uzdrowiska Długopo-

                                                      
6 K. Pawłowska, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu, 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 23–68.  
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le-Zdrój przebiega po granicach administracyjnych miejscowości Długopole 

Dolne, Długopole-Zdrój, Ponikwa, Wyszki. 

6. Perspektywy rozwoju uzdrowiska Długopole-Zdrój 

Możliwości i perspektywy rozwoju uzdrowiska zostały określone w: Pla-

nie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bystrzyca Kłodzka; Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowiska 

Długopole-Zdrój; Planie Zagospodarowania Przestrzennego Długopole-Zdrój; 

Strategii rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2008–2013 z podkreśle-

niem podstawowej funkcji, tj. lecznictwa uzdrowiskowego, podporządkowując 

mu pozostałe funkcje miejscowości. 

Z wymienionych wyżej dokumentów wynika, iż rozwój uzdrowiska powi-

nien polegać na: modernizacji istniejących obiektów szpitalnych i sanatoryj-

nych; dostosowaniu obiektów lecznictwa uzdrowiskowego do standardów UE; 

doposażeniu w specjalistyczny sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny; modernizacji 

i estetyzacji zaniedbanych obiektów otoczenia lecznictwa uzdrowiskowego; 

zmodernizowaniu systemów grzewczych obiektów uzdrowiskowych wyelimi-

nowaniem opału stałego (węgla, koksu, miału węglowego) wraz z przejściem na 

czyste ekologicznie ogrzewanie elektryczne lub gazowe; wyeliminowaniu cięż-

kiego ruchu samochodowego z uzdrowiska; całkowitym skanalizowaniu miej-

scowości ze 100% odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni; urządzeniu 

miejsc postojowych dla samochodów kuracjuszy i turystów poza strefą „A”; 

ochrony uzdrowiskowej w strefie dojścia pieszego; doposażeniu uzdrowiska 

w urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacji, (lecznicze i rehabilitacyj-

ne baseny uzdrowiskowe). 

7. Ograniczenia rozwoju uzdrowiska 

Na chwilę obecną (czas pisania artykułu) do słabych stron uzdrowiska za-

liczyć należy: niski standard części bazy hotelowej, bacząc zwłaszcza na 

wspólne węzły sanitarne, brak nowoczesnego wyposażenia; małą liczbę miejsc 

parkingowych zlokalizowanych w otoczeniu budynków sanatoryjnych; niewy-

starczający poziom oferty rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej i rozrywkowej 
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na terenie miejscowości (kawiarnie, restauracje, sklepy); niską estetykę infra-

struktury miejscowości (park, elewacje budynków, sklepy, stacja PKP, przysta-

nek PKS, chodniki). Bez problemu wskazać można mocne strony tego wiej-

skiego uzdrowiska. Należą do nich: cenne zasoby, tj. naturalne wody lecznicze 

i suche kąpiele CO2; różnorodność profili leczniczych, specjalistyczne profile 

leczenia. To jedyne w Polsce uzdrowisko specjalizujące się w leczeniu wybra-

nych chorób zakaźnych. Cieszy się ono dobrą opinią o walorach leczniczych, 

skuteczności i jakości terapii wśród klientów indywidualnych i instytucjonal-

nych. Pracuje tu doświadczona kadra medyczna. W uzdrowisku znajduje się 

częściowo zmodernizowana i przystosowana dla osób niepełnosprawnych baza 

hotelowa, zmodernizowana baza zabiegowa oraz specjalistyczny sprzęt zabie-

gowy. Cenne dla turystów są walory małej miejscowości gwarantujące kame-

ralność pobytu, ciszę, bliski kontakt z przyrodą. W miejscowości znajdują się: 

poczta, kaplica, apteka, wypożyczalnia rowerów, połączenia PKP i PKS. 

Mieszkańcy Długopola-Zdroju odznaczają się aktywnością społeczną. 

Wśród zagrożeń negatywnie oddziałujących na rozwój miejscowości wy-

mienić należy: opóźnienia i zbyt wolną likwidację zanieczyszczeń środowiska 

naturalnego, a w tym brak oczyszczalni ścieków; ruch ciężkich samochodów 

w centrum miejscowości (konieczne przyspieszenie budowy nowego wiaduktu 

drogowo-kolejowego w celu eliminacji ciężkiego ruchu samochodowego z cen-

trum uzdrowiska); nieekologiczne kotłownie CO opalane opałem stałym (wę-

glem, miałem węglowym). Miejscowość posiada niewystarczającą ilość środ-

ków finansowych na inwestycje, modernizacje i skuteczną promocję. Poważną 

sprawą są zagrożenia powodziowe. Nysa Kłodzka jest rzeką groźną – w lipcu 

1997 roku wystąpiła powódź „stulecia”, wyrządzając znaczne szkody. Zagroże-

nia powodziowe są realną groźbą i mogą się powtórzyć w przypadku zaistnienia 

podobnych katastrofalnych opadów. Podjęte po powodzi prace zabezpieczające 

nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa dla uzdrowiska, gdyż nie jest do prze-

widzenia wielkość ewentualnej przyszłej nawałnicy.  

8. Dyskusja 

Rozwój uzdrowiska postrzegany jest w kontekście m.in.: inwestycji gminy 

w rozwój infrastruktury miejscowości z wpływów z opłaty uzdrowiskowej 

i równoważnej dotacji budżetowej uzyskiwanych na np.: aktualnie realizowany 
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projekt rewitalizacji parku zdrojowego; modernizację bazy hotelowej i zabie-

gowej; uzupełnienia dotychczasowej oferty leczniczej i okołouzdrowiskowej 

przez uruchomienie nowoczesnego ośrodka hotelowo-leczniczego „Dwór Eli-

zy”, a w szczególności dostępność w nim basenu rehabilitacyjnego; wysokiej 

specjalizacji uzdrowiska w terapii wybranych schorzeń (choroby wątroby, cho-

roby układu krążenia, choroby metaboliczne i schorzenia narządu ruchu); 

wzrost popytu na leczenie w uzdrowisku o profilu hepatologicznym; rozwój 

oferty około uzdrowiskowej, m.in. tras rowerowych, tras nordic walking, narto-

strad biegowych; możliwości pozyskania dotacji lub refundacji na modernizację 

i remonty budynków uzdrowiskowych wpisanych do rejestru zabytków; po-

rządkowaniu wysypiska i regularnego usuwania nieczystości stałych. Czy są to 

wszystkie wykorzystane pomysły na rozwój tej wsi uzdrowiskowej, bacząc na 

występujący w niej potencjał? A może bardziej należałoby zwrócić uwagę na 

najbliższą okolicę, występujące w niej dobra materialne i niematerialne, krajo-

brazy, dziedzictwo kulturowe? 

Uwagi końcowe 

Wieś Długopole-Zdrój położona bezpośrednio w otoczeniu wielkich kom-

pleksów zieleni posiada dobre warunki i możliwości leczenia uzdrowiskowego, 

a tym samym spełnia warunki do posiadania statusu uzdrowiska. Leczenie 

uzdrowiskowe w uzdrowisku obejmuje swoją działalnością profilaktykę zdro-

wotną, rehabilitację pourazową i poszpitalną, lecznictwo chorób przewlekłych. 

Obszar uzdrowiska obejmujący trzy strefy ochrony uzdrowiskowej posiada 

odpowiednią powierzchnię 2206,2 ha, gwarantując bezkolizyjne prowadzenie 

lecznictwa uzdrowiskowego z równoczesnym rozwojem przestrzennym całej 

miejscowości. Powierzchnia strefy ochrony uzdrowiskowej pozwala na lokali-

zację nowych obiektów sanatoryjnych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowisko-

wego. Miejscowość dysponuje dużym potencjałem w kierunku rozwoju tury-

styki wiejskiej. Czynnikiem sprzyjającym jest także lokalizacja innych ośrod-

ków uzdrowiskowych i wypoczynkowych w bliskim sąsiedztwie oraz istnienie 

rezerw siły roboczej powstałych na skutek bezrobocia, a które mogą być wyko-

rzystane w obsłudze ruchu turystycznego. Czynnikami ograniczającymi możli-

wości rozwoju tej miejscowości są m.in.: niedorozwój infrastruktury technicz-

nej, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; zły stan dróg powiato-

wych i gminnych; niedorozwój infrastruktury społecznej zwłaszcza w zakresie 
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kultury, sportu i rekreacji; brak silnych ośrodków usługowych dla ludności 

i obsługi ruchu turystycznego; niedostateczne zagospodarowanie istniejących 

szlaków turystycznych. 

Popyt turystyczny, w tym uzdrowiskowy będący sumą towarów, dóbr 

i usług turystycznych (uzdrowiskowych), które turyści (kuracjusze) są skłonni 

nabyć w Długopolu-Zdrój przy określonym poziomie cen, nie jest porównywal-

ny z popytem w tak popularnych miejscowościach uzdrowiskowych, jak: Ku-

dowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Cieplice-Zdrój, Świeradów-Zdrój. 

Jest on zdecydowanie niższy – pomimo że obserwuje się wzrost popytu na 

usługi lecznicze i turystyczne uzdrowisk, to w skali europejskiej szacowany jest 

on na ok. 3% w skali roku.  

THE POSSIBILITIES FOR AND THE RESTRAINTS TO THE 

DEVELOPMENT OFA RURAL SPA – THE CASE OF 

DŁUGOPOLE-ZDRÓJ 

Summary 

The study shows the results of research conducted in the small Lower Silesian spa 

village of Długopole-Zdrój. It allowed to indicate the possibilities for and the restraints 

to the further development of the town, with special regard to its high tourism potential, 

including spa tourism. The local climate conditions and therapeutic mineral springs 

(ferruginous acidic waters and ferruginous hydrogen carbonate-calcium-sodium-

magnesium acidic waters) foster rest, rehabilitation and treatment. The curative infra-

structure (sanatoriums, hospitals, resorts, the Spa Park and other facilities) provide the 

spa with its characteristic atmosphere. The spa itself is not as popular as other nearby 

towns, such as Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój or Duszniki-Zdrój, which makes it less 

crowded, especially during the holiday season. That is why it is the perfect place for rest 

and rejuvenation. 

Translated by Ryszard Chytrowski 
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Wprowadzenie 

Wśród wielu czynników kształtujących systemy społeczno-gospodarcze 

ogromne znaczenie należy przypisać środowisku przyrodniczemu, w tym takim 

jego komponentom, jak: klimat, ukształtowanie powierzchni, bliskość cieków 

wodnych. Współczesne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego nadal ma 

wpływ na miejsce i charakter prowadzonej działalności (osadnictwo, rolnictwo, 

przemysł, transport, turystyka i inne), jej skalę, a często oddziałuje na ekono-

miczną efektywność przedsięwzięć. Zmienność środowiska o charakterze cy-

klicznym wyznacza dobowy i roczny rytm życia i funkcjonowania człowieka
1
. 

Klimat lokalny odgrywa zasadnicze znaczenie w lokalizacji stacji narciar-

skich, a co za tym idzie – decyduje o ostatecznym sukcesie podjętego przedsię-

wzięcia.  

Rozwój turystyki prowadzony z zachowaniem zasad zrównoważonego 

rozwoju posiada wiele aspektów ekologicznych, w tym wpływa na zachowanie 

równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych związanych 

                                                      
1 B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno – funkcjonalnych przez turystykę, Wy-

dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 61. 
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z rozwojem i z trwałym zakorzenieniem się turystyki
2
. Podporządkowanie roz-

woju gminy funkcjom turystyki i wypoczynku może ratować ciekawe przyrod-

niczo i krajobrazowo tereny przed ekspansją przemysłu i urbanizacji. Zdaniem 

M. Woźniaka
3
 agroturystyka może mieć także istotny wpływ na kształtowanie 

krajobrazu poprzez przywracanie obszarom wiejskim ich pierwotnego charakte-

ru, zgodnego z lokalnymi tradycjami i dziedzictwem kulturowym
4
. Przyroda 

stanowi motyw decydujący o wyborze miejsca pobytu, zmusza zatem do ochro-

ny środowiska przyrodniczego. Nowe elementy środowiska zaczynają odgry-

wać rolę dominującą (czyste środowisko), a niektóre (jeszcze do niedawna sil-

nie przyciągające działalność gospodarczą) powoli tracą swoje znaczenie loka-

lizacyjne (surowce mineralne). Nawet te same kompleksy środowiskowe ze 

względu na zmieniające się wymagania społeczno-gospodarcze mogą pełnić 

w różnych okresach różne funkcje
5
. 

Niestety nadmierny ruch turystyczny może wywoływać także negatywne 

skutki dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym m.in. niszczenie 

drobnej roślinności, a także nieumiejętne zbieranie runa leśnego, zaśmiecanie 

terenu w obrębie szlaków turystycznych, a także zwiększone zużycie wody, 

zwiększona ilość odpadów bytowych i nierozkładalnych, zwiększone zużycie 

energii, zwiększony ruch pojazdów samochodowych pociągający za sobą hałas, 

zwiększoną emisję zanieczyszczeń i przeznaczanie dodatkowych terenów na 

infrastrukturę komunikacyjną w obrębie miejscowości turystycznej.  

Celem pracy jest analiza i diagnoza stanu środowiska przyrodniczego oraz 

określenie wpływu funkcjonowania środowiska przyrodniczego na rozwój pro-

duktu turystycznego w gminie Bukowina Tatrzańska. 

                                                      
2 M. Hełdak, J. Szczepański, Wpływ rozwoju turystyki na transformację krajobrazu wsi 

Białka Tatrzańska. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział 

w Krakowie. Komisja „Techniczna Infrastruktury Wsi” 2011, nr 1, Kraków 2011, s. 151–162; 

K. Kasprzak, B. Raszka, Polski ład przestrzenny szansą dla agroturystyki, „Przegląd Komunalny” 
1998, dodatek do nr 5. 

3 M. Woźniak, Agroturystyka jako element kształtujący krajobraz obszarów wiejskich, Ma-

teriały ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Kształtowanie środowiska, uwarunkowania 

przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie, Olsztyn 2001, s. 251–252. 

4 Tamże.  

5 Tamże. 
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W pracy zidentyfikowano przyrodnicze walory turystyczne, przyrodnicze 

bariery rozwoju przestrzennego miejscowości oraz określono rolę środowiska 

przyrodniczego w tworzeniu produktu turystycznego.  

Podjecie tematu jest uzasadnione wzrostem zainteresowania wypoczyn-

kiem w miejscowości Białka Tatrzańska i związanym z tym wzrostem inten-

sywności zagospodarowania turystycznego analizowanego obszaru. Popyt tury-

styczny w miejscowości rośnie w ślad za rozwojem oferty turystycznej i od-

wrotnie – duże zainteresowanie wypoczynkiem w miejscowości wymusza pod-

noszenie standardu świadczonych usług turystyczno-wypoczynkowych. Do-

godna odległość od Krakowa (ok. 100 km) pozwala na korzystanie z oferty 

turystycznej podczas jednodniowego pobytu, co także przyczynia się do zwięk-

szenia popytu turystycznego. 

1. Przyrodnicze zasoby turystyczne 

Zasoby naturalne, do których zalicza się warunki klimatyczne, wodne, 

glebowe, fizjograficzne i biotyczne oraz surowce mineralne, są w turystyce 

określane mianem przyrodniczych zasobów turystycznych. Te spośród nich, 

które stają się przedmiotem zainteresowania turystów, stanowią przyrodnicze 

walory turystyczne
6
. 

Miejscowość Białka Tatrzańska położona jest w gminie Bukowina Ta-

trzańska, na południu woj. małopolskiego, w powiecie tatrzański. Część wsi 

zainwestowana zabudową mieszkaniową i usługowo-mieszkaniową, położona 

jest w dolinie na lewym brzegu rzeki Białki. Teren analiz znajduje się w zlewni 

rzeki Białki stanowiącej prawy dopływ Dunajca. Białka przepływa przez teren 

wsi wzdłuż jej wschodniej granicy administracyjnej.  

Wieś charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazo-

wymi. W bliskim sąsiedztwie wsi – na terenie gminy Bukowina Tatrzańska  

– zlokalizowany jest Tatrzański Park Narodowy (TPN), a w niedalekiej odle-

głości znajdują się także Pieniński Park Narodowy (PPN) oraz Gorczański Park 

Narodowy (GPN). Granice Tatrzańskiego Parku Narodowego pokrywają się 

z granicami obszaru Natura 2000 – obszar Tatry PLC 120001. Z wierchów zlo-

                                                      
6 Tamże. 



268 Maria Hełdak, Beata Raszka  

kalizowanych po stronie zachodniej wsi Białka Tatrzańska roztacza się wspa-

niała panorama na Tatry, Pieniny i Gorce.  

Dolina Białki posiada bardzo wysokie walory krajobrazowe. Wśród czyn-

ników wpływających na wyjątkową atrakcyjność krajobrazową można wymie-

nić m.in.: wspaniałe kamieńce, bystrzyce i roślinnością nadrzeczną oraz wystę-

powanie w sąsiedztwie rozległych przestrzeni leśnych i rolno-zadrzewionych 

tworzących wspaniałą mozaikę z charakterystycznym dla regionu rozłogiem 

pól
7
. 

Wyniesienia zlokalizowane na terenie wsi z mozaiką pól i nieregularną li-

nią lasu z jednej strony wpływają na malowniczość krajobrazu, z drugiej – po-

siadają doskonałe warunki dla rozwoju narciarstwa zjazdowego. Zadrzewienia 

śródpolne występujące na ogół „wyspowo” wzbogacają mozaikę krajobrazu 

oraz stanowią biotop dla różnorodnej gatunkowo fauny. Południowo-zachodnią 

część wsi stanowią Wierchy wyniesione na wysokość ponad 900 m n.p.m.: 

Wierch Koszarków (969 m n.p.m.), Wysoki Wierch (947 m n.p.m), Wierch 

Jankulakowski (934 m n.p.m.), Kustwański Wierch oraz Kotelnica (917 

m n.p.m.). Tworzą one szeroki i zaokrąglony grzbiet należący do Pogórza Bu-

kowińskiego (fragment Pogórza Spisko-Gubałowskiego). Nachylenia zboczy 

przekraczają 5%
8
. Wschodnia wystawa zboczy predysponuje obszar do rozwoju 

sportów zimowych. 

Rejon Białki Tatrzańskiej charakteryzuje się chłodnym i wilgotnym klima-

tem górskim, znacznie jednak łagodniejszym w stosunku do obszaru Tatr. Naj-

wyższe temperatury notuje się w lipcu i sierpniu (średnio ok. 15°C), najniższe 

występują w styczniu (średnio nieco ponad -5°C, maksymalnie w styczniu  

-30°C)
9
. Zimy są chłodne z obfitymi opadami śniegu, co sprzyja rozwojowi 

sportów zimowych. Dodatkowo pokrywa śniegowa zalega tu bardzo długo, 

miejscami nawet do 120–130 dni na grubości ok. 40–80 cm. Śnieg utrzymuje 

się od końca grudnia do końca marca, szczególnie na północnych stokach 

wzgórz oraz w formach erozyjnych rozcięć górskich zboczy.  

                                                      
7 M. Hełdak, Rzeka Białka w krajobrazie wsi podhalańskich, „Architektura krajobrazu” 

2010, nr 2 (27), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 39–46. 

8 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bu-

kowina Tatrzańska dla obszaru obejmującego wieś Białka Tatrzańska, Uchwała 

nr XXXVII/295/2006 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dn. 21 kwietnia 2006 r.  

9 Tamże. 
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Warunki prowadzenia produkcji rolniczej są o wiele trudniejsze niż w in-

nych rejonach kraju. Rzeźba terenu wpływa znacząco na wzrost kosztów upra-

wy roślin poprzez zwiększone koszty eksploatacji sprzętu rolniczego oraz 

utrudnioną organizację prac polowych, w niejednokrotnym przypadku eliminu-

jąc możliwość stosowania maszyn. Warunki fizjograficzne i klimatyczne 

w znacznym stopniu ograniczają rolniczą przydatność gleb. Opłacalność pro-

dukcji rolniczej jest o wiele niższa niż w innych regionach kraju. Trudności 

uprawy i towarzyszące wysokie koszty produkcji rolniczej skłaniają społecz-

ność lokalną do przechodzenia na łąkowo-pastewny sposób użytkowania tere-

nów rolniczych. Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej na terenie wsi 

był chów bydła i owiec, jednak obecnie odchodzi się od wszelkich form gospo-

darowania na rzecz świadczenia usług turystycznych.  

W rejonie gminy Bukowina Tatrzańska stwierdzono występowanie wód 

geotermalnych zalegających w wapieniach środkowego eocenu i w dolomitach 

triasu na głębokości od 3000 m do 5000 m. Prowadzone badania mające na celu 

udokumentowanie zasobów wód geotermalnych, określenie zasięgu występo-

wania i stopnia geotermicznego przyczyniły się do ich eksploatacji i wykorzy-

stania dla celów rekreacyjnych. 

Wydobycie wody termalnej odbywa się zgodnie z warunkami określonymi 

w projekcie zagospodarowania złoża wód termalnych z utworów podfliszowych 

niecki podhalańskiej w miejscowości Białka Tatrzańska w granicach obszaru 

górniczego „Białka”, pokrywającego się jednocześnie z terenem górniczym. 

Wydobycie kopaliny prowadzone jest metodą otworów wiertniczych.  

2. Bariery i ograniczenia przyrodnicze rozwoju turystyki  

Najistotniejszą barierę rozwoju przestrzennego miejscowości, w tym roz-

woju zagospodarowania turystycznego po stronie wschodniej miejscowości 

stanowi rzeka Białka. Zasięg zalewu wód powodziowych ustalony w „Studium 

powodziowym”, nie wskazuje jednak na istnienie zagrożenia powodziowego 

dla terenów już zabudowanych miejscowości Białka Tatrzańska. Obecnie zasięg 

wylewu wody Q1% nie wkracza praktycznie na tereny osiedleńcze wsi i jest 

ściśle związany z obszarami bezpośrednio związanymi z przebiegiem koryta 

rzeki Białki. Z drugiej strony należy podkreślić, że mieszkańcy czując respekt 

przed żywiołem górskiej rzeki, nie realizują zabudowy w obniżeniu terenowym 
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związanym z przebiegiem rzeki. Nieznane są także naciski społeczności lokal-

nej na etapie formułowania polityki przestrzennej dotyczące wskazywania pod 

takie inwestowanie terenów zagrożonych podtapianiem bądź wodami powo-

dziowymi.  

Nurt rzeki potrafi być nieobliczalny i to ludzie zmuszeni byli dostosować 

się do niej. Na uwagę zasługują jednak ściśle związane z hodowlą owiec półna-

turalne i naturalne zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, których obecność nadaje 

temu terenowi niezaprzeczalne wartości: przyrodnicze, kulturowe i gospodar-

cze
10

.  

Innym ograniczeniem rozwoju zagospodarowania turystycznego miejsco-

wi są osuwiska oraz tereny o budowie wskazującej na możliwość występowania 

zjawiska osuwania się głębokich mas skalnych i zwietrzeliny zboczowej. Naj-

większe tereny osuwisk i rozcięć erozyjnych zlokalizowane są na południowym 

zboczu Wysokiego Wierchu po północnej stronie Kaniowskiego Potoku oraz na 

południowym zboczu Kotelnicy w rejonie Księżej Pasieki w górnym biegu po-

toku Czerwonka. Główna lokalizacja osuwisk to rejon zachodnich wzniesień. 

Osuwiska te stanowią barierę dla przebiegu tras zjazdowych. Trasy zjazdowe 

oraz trasy przebiegu kolei linowych i wyciągów narciarskich funkcjonujące 

w ramach stacji narciarskich muszą uwzględniać zagrożenia wynikające z osu-

wania się mas ziemnych 

Pewnym ograniczeniem w formułowaniu polityki rozwoju przestrzennego 

miejscowości jest ustanowienie na terenie wsi form ochrony przyrody określo-

nych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU nr 92, 

poz. 880, ze zmianami). Rzeka Białka przepływająca przez miejscowość objęta 

jest ochroną w ramach obszaru Natura 2000 – „Dolina Białka” PLH120024, 

Specjalny Obszar Ochrony (SOO), typ ostoi B. Na terenie obszaru Natura 2000 

„Dolina Białki” występują siedliska chronione, w tym m.in.: 91E0 – łęgi wierz-

bowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum alba-

e, Alnenion glutinoso-incanae), olsy źródliskowe zajmujące powierzchnię ok. 

20,20%. Wzdłuż rzeki występuje siedlisko nr 3220 – pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich potoków zajmująca ok. 13,00% powierzchni.  

Obszar całej wsi objęty jest ochroną w ramach Południowomałopolskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego Rozporządzeniem nr 92/06 

Wojewody Małopolskiego z dn. 24 listopada 2006 roku. Obszar ten – obejmu-

                                                      
10 Tamże. 
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jąc atrakcyjne krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów – powstał 

w celu zapewnienia równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, 

trwałości ekosystemów oraz zwiększenia różnorodności biologicznej.  

Rzeka Białka wraz z jej obudową biologiczną jest bogatym siedliskiem 

zwierząt. W jej rejonie spotkać można gatunki charakterystyczne dla potoków 

górskich o małym stopniu przekształcenia – o wysokiej klasie czystości wód 

oraz o nieprzekształconej linii brzegowej. Występuje tu wiele gatunków ryb, 

m.in.: pstrągi i lipienie oraz bogactwo bezkręgowców i mikroorganizmów den-

nych, w tym kilka gatunków rzadkich. Rzadkim drapieżnikiem związanym tyl-

ko z czystymi wodami jest penetrująca ten odcinek rzeki wydra podlegająca 

ochronie. Obszar rzeki stanowi ostoję dla gatunków rodzimych, w tym zwłasz-

cza rzadkich i zagrożonych wyginięciem
11

. 

Planowane zainwestowanie wsi musi respektować fakt występowania na 

jej trenie form ochrony przyrody. W toku tworzenia polityki przestrzennej oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także w toku prowa-

dzenia postępowania o wydanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, 

władze gminy muszą uzyskać stosowne uzgodnienia organów właściwych do 

spraw ochrony środowiska. 

3. Rola środowiska przyrodniczego w tworzeniu produktu turystycznego 

Produkt turystyczny tworzą: podstawowe dobra turystyczne (walory przy-

rodniczo-krajobrazowe) i dobra komplementarne (infrastruktura turystyczna) 

oraz dobra materialne i usługi świadczone przez wytwórców i udogodnienia
12

. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe obszaru wsi sprzyjają rozwojowi re-

kreacji, a także turystyki aktywnej, przyrodniczej i weekendowej oraz turystyki 

wiejskiej. 

Warunki terenowe, klimat, topografia terenu sprzyjają rozwojowi zago-

spodarowania turystycznego związanego z rekreacją. Na zboczach zachodnich 

                                                      
11 Tamże. 

12 K. Rogoziński, Marketing na rynku turystycznym, „Handel Wewnętrzny” 1977, nr 4; 

J. Krupa, T. Soliński, Rola samorządu lokalnego w tworzeniu produktu turystycznego, III Konfe-
rencja naukowo-techniczna „Błękitny San”, Dubiecko 21–22 kwietnia 2006 roku, s. 309–333. 
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wierchów funkcjonuje kilka stacji narciarskich z bogatą ofertą kolei linowych 

i wyciągów narciarskich. Obecnie w miejscowości działa ok. 30 wyciągów nar-

ciarskich i kolei linowych. Przy stacjach narciarskich świadczone są usługi 

z zakresu gastronomii (bary, kawiarnie, restauracje), handlu (sklepy z odzieżą 

sportową) oraz wypożyczalnie sprzętu narciarskiego.  

Poczynione obserwacje pozwalają stwierdzić, że oferowane usługi charak-

teryzują się coraz wyższym standardem. Wyciągi zorganizowane są na ogół 

kompleksowo, a turyści mają do dyspozycji nie tylko stok do zjeżdżania, z tara-

sami o różnym stopniu trudności, ale parking i zaplecze gastronomiczne
13

. Po-

nadto wierchy białczyńskie są wspaniałym miejscem uprawiania narciarstwa 

biegowego.  

Poza terenami przeznaczonymi do uprawiania sportów zimowych rejon 

Białki Tatrzańskiej posiada wspaniałe warunki dla rozwoju turystyki aktywnej 

w środowisku naturalnym (wędrówki rowerowe, wędrówki piesze). Sprzyjają 

temu przede wszystkim walory krajobrazowe i klimatyczne w postaci górskich 

widoków, kompleksów leśnych, malowniczej doliny rzeki Białki czy regionalny 

charakter wsi z urwiskiem Litwinowej Grapy w tle. Przez szczyty wierchów 

położonych na zachodzie miejscowości wiedzie Wierchowa Droga – stanowiąca 

jeden z piękniejszych szlaków turystycznych. W okresie letnim funkcjonuje 

także kolej linowa w ramach stacji narciarskiej Kotelnica.  

Rozwój turystyki przyrodniczej i weekendowej związany jest m.in. z wy-

poczynkiem nad wodą, wycieczkami krajoznawczymi, edukacją ekologiczną, 

pobytem w gospodarstwie agroturystycznym czy pobytem w gospodarstwie 

ekologicznym. Walory przyrodnicze wsi stwarzają możliwość rozwoju wszyst-

kich wskazanych form turystyki.  

Rzeka Białka stanowi obecnie ważny element w rozwoju turystyki w miej-

scowości, szczególnie w okresie letnim. Ze względu na zachowany wysoki sto-

pień naturalności rzeka cieszy się szczególną popularnością. Woda w niej jest 

jednak bardzo chłodna. Niestety skutki rozwoju turystyki w rejonie rzeki stwa-

rzają zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, w tym wpływają na wzrost jej 

zanieczyszczenia oraz stwarzają zagrożenie dla chronionych siedlisk przyrodni-

czych.  

W okresie zimowym woda z Białki wykorzystywana jest do naśnieżania 

stoków narciarskich, co zwiększa atrakcyjność tras zjazdowych, utrzymuje 

                                                      
13 Tamże. 
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i wydłuża sezon narciarski. Pobór wody dla celów zasilania armatek śnieżnych 

ustawianych na stoku odbywa się dla celów naśnieżania prawie wszystkich tras 

zjazdowych w Białce Tatrzańskiej.  

Występujące na obszarze Podhala, a także wsi Białka Tatrzańska zasoby 

wód geotermalnych wykorzystano dla poszerzenia oferty turystycznej dostępnej 

nie tylko w okresie zimowym, ale także przez całym roku. W ostatnim roku do 

użytku oddano Aquapark w Białce Tatrzańskiej (Terma Bania). Na potrzeby 

zespołu termalnego oraz świadczenia kompleksowych usług turystycznych 

i rekreacyjno-rehabilitacyjnych prowadzi się eksploatację złoża wody geoter-

malnej. Jak podają właściciele obiektu, stanowi on naturalne uzupełnienie zi-

mowej oferty Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska i Bania, realizując 

jednocześnie samodzielną ofertę turystyczno-rekreacyjno-leczniczą w pozosta-

łych porach roku. 

Lokalny klimat oraz dostępne materiały budowlane przyczyniły się do 

ukształtowania regionalnego stylu architektonicznego. Budownictwo było nie-

gdyś ściśle związane i dostosowane do warunków naturalnych oraz oparte na 

materiałach miejscowych (drzewno, kamień).  

Tradycyjne budownictwo podhalańskie – mieszkalne i gospodarcze, szała-

sy, zakłady przemysłu wiejskiego, kościoły – było niemal całkowicie drewnia-

ne, najczęściej ze świerkowych płazów o szerokości dochodzącej niekiedy do 

60–70 cm, łączonych w narożnikach (węgłach) na zamek. Szpary pomiędzy 

płazami utykano mchem lub gliną. Przed I wojną światową wprowadzono weł-

niankę – cienko splatane wióry, które spłatano w ciasne warkocze i ubijano 

w szparach, możliwie najciaśniej
14

.  

Obecnie – głównie poprzez ukształtowane dachów, zastosowany detal ar-

chitektoniczny i okładziny budynków – nadal hołduje się lokalnym tradycjom 

architektonicznym. Bogata oferta noclegowa dodatkowo zyskuje na atrakcyjno-

ści za sprawą lokalizacji w stylizowanych budynkach. Dla realizacji kompleksu 

basenów termalnych dość eksperymentalnie zastosowano naturalne pokrycie 

roślinnością oraz elementy architektury lokalnej wpisujące obiekt w otaczający 

krajobraz.  

Szacuje się, że w Białce Tatrzańskiej funkcjonuje łącznie ponad 30 pen-

sjonatów i hoteli. Kwatery prywatne wynajmowane są właściwie w każdym 

domu. Liczba miejsc noclegowych może wynosić nawet 4000.  

                                                      
14 A. Kroh, Tatry i Podhale, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002, s. 5, 280. 
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Uwagi końcowe 

Identyfikacja przyrodniczych walorów turystycznych miejscowości Białka 

Tatrzańska wskazała na duże bogactwo zasobów naturalnych. Warunki klima-

tyczne, wodne, glebowe, fizjograficzne i biotyczne oraz surowce mineralne, są 

wykorzystywane dla wytwarzania zagospodarowania turystycznego miejscowo-

ści. 

Obfite opady śniegu oraz zaleganie pokrywy śnieżnej, przy odpowiedniej 

wystawie stoków pozwalają na rozwój narciarstwa zjazdowego, a zasoby wody 

w rzece Białce wykorzystywane do zaśnieżania stoków pozwalają dodatkowo 

na maksymalne wydłużanie sezonu narciarskiego. Poza sezonem zimowym 

stoki mogą być wykorzystywane dla rozwoju wędrówek pieszych i rowero-

wych. O powodzeniu przedsięwzięcia decydują tutaj także walory krajobrazo-

we, w tym wspaniała panorama Tatr, Pienin i Gorców, którą można podziwiać 

z górnych stacji kolei i wyciągów narciarskich wszystkich zachodnich wier-

chów.  

Warunki glebowe ograniczające intensyfikację rolnictwa na obszarze wsi 

skłoniły rolników do rezygnacji z upraw rolniczych i szukania nowych źródeł 

zarobkowania właśnie w świadczeniu usług turystycznych. Społeczność lokalna 

doskonale wykorzystuje przyrodnicze walory turystyczne dla poszerzania oferty 

turystycznej. Surowce mineralne występujące na obszarze wsi (wody geoter-

malne) wykorzystano dla realizacji basenów termalnych.  

Rozwój zagospodarowania turystycznego miejscowości napotyka na barie-

ry w postaci zagrożenia powodziowego związanego z rzeką Białką oraz zagro-

żenia osuwania się mas ziemnych w rejonie wierchów zlokalizowanych w pasie 

zachodnim miejscowości. Pewne ograniczenie rozwoju zagospodarowania tury-

stycznego wynika z konieczności ochrony siedlisk przyrodniczych oraz terenów 

o różnych typach ekosystemów. Działania te są niezbędne dla zapewnienia 

równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, trwałości ekosystemów 

oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. 

Jak podano na wstępie pracy za Meyer
15

, współczesne zróżnicowanie śro-

dowiska przyrodniczego nadal ma wpływ na miejsce i charakter prowadzonej 

działalności (osadnictwo, rolnictwo, przemysł, transport, turystyka i inne). Ska-

la rozwoju zagospodarowania turystycznego we wsi Białka Tatrzańska jest po-

                                                      
15 Tamże. 
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dyktowana zasobami środowiska, a nieprzeciętne walory przyrodniczo-

krajobrazowe oddziałują na ekonomiczną efektywność podejmowanych przed-

sięwzięć.  

Wieś przeżywa prawdziwy rozkwit gospodarczy podyktowany wzmożo-

nym popytem turystycznym – szczególnie w sezonie zimowym, a sukces go-

spodarczy społeczności lokalnej w dużej mierze można przypisać uwarunkowa-

niom przyrodniczym.  

THE ROLE OF THE NATURAL ENVIRONMENT IN 

DEVELOPING TOURISM IN RURAL AREAS 

Summary 

The study discussed in the paper focused on the significance of nature for devel-

oping tourism in the town of Białka Tatrzańska. The author identified natural tourist 

attractions and natural barriers to the spatial development of the town and defined the 

role that nature plays in designing and developing tourist products. Growth of rural 

tourism goes hand in hand with mounting anthropogenic impact on rural areas having 

valuable natural and landscape assets. Over the years, the area saw substantial growth in 

tourist infrastructure. Without a doubt, local natural attractions are a key driver of tour-

ism development contributing to the development of rural tourist infrastructure.  

Translated by Aleksandra Podborowska 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

METODA SERVQUAL JAKO NARZĘDZIE POMIARU 

JAKOŚCI USŁUG OFEROWANYCH 

W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH  

Wprowadzenie 

Jakość usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych jest jed-

nym z ważnych czynników decydujących o rozwoju tej działalności. Dlatego 

niezbędne staje się badanie stanu zadowolenia klientów, ich oczekiwań i po-

trzeb. Systematyczne zbieranie i analizowanie opinii turystów pozwala bowiem 

na poznawanie ich ciągle zmieniających się oczekiwań oraz na ustawiczne do-

stosowywanie się do nich usługodawców. W konsekwencji wzrasta poziom 

świadczonych usług oraz poprawia się konkurencyjność gospodarstw agrotury-

stycznych na rynku. 

Do pomiaru jakości usług agroturystycznych można m.in. wykorzystać 

metodę Servqual. Przedstawia ona wielostopniową skalę, za pomocą której 

można dokonać pomiaru jakości usług z punktu widzenia turysty, uzyskując 

wiele cennych wskazówek, co do kierunków poprawy jakości w działalności 

agroturystycznej. W tym przypadku należy dokonać analizy różnic, jakie mogą 

występować pomiędzy jakością postrzeganą przez turystę a jakością, której od 

danej usługi on oczekuje. 

W artykule przybliżono istotę jakości, sposoby pomiaru jakości usług tury-

stycznych oraz ocenę jakości usług oferowanych w badanych gospodarstwach 
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agroturystycznych położonych na terenie województwa podlaskiego. W opra-

cowaniu wykorzystano źródła pierwotne i literaturę przedmiotu. 

1. Cel i metodyka badań 

Celem poznawczym badań było dokonanie oceny poziomu jakości usług 

świadczonych w gospodarstwach agroturystycznych położonych w gminach 

wiejskich województwa podlaskiego
1
. 

Aby zrealizować cel badań, wykorzystano metodę sondażu diagnostyczne-

go z techniką ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Badania em-

piryczne przeprowadzono w roku 2010 wśród 226 turystów wypoczywających 

w badanych gospodarstwach agroturystycznych położonych na terenie woje-

wództwa podlaskiego, w takich gminach wiejskich, jak: Białowieża, Giby, Gra-

jewo, Gródek, Janów, Jaświły, Jeleniewo, Mielnik, Narewka, Nowinka, Płaska, 

Sokoły, Trzcianne, Turośl, Wizna. Do oceny poziomu jakości usług świadczo-

nych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych wykorzystano zmodyfi-

kowaną metodę Servqual.  

W badanej populacji było 60,2% kobiet i 39,8% mężczyzn. Zdecydowaną 

większość respondentów (75,7%) stanowiły osoby powyżej 35. roku życia. 

Głównie byli to pracownicy umysłowi (2/5), na drugim miejscu uplasowali się 

pracownicy fizyczni (¼ badanej populacji), natomiast grupę pozostałych bada-

nych stanowili emeryci, renciści, przedsiębiorcy handlowi i osoby bezrobotne. 

Z wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych korzystali bardziej za-

możni turyści (69,9% respondentów określiło miesięczny dochód rozporządzal-

ny przypadający na jedną osobę w rodzinie powyżej 1000 zł). Osoby odpoczy-

wające w badanych obiektach agroturystycznych pochodziły w znacznej części 

z miast powyżej 50 tys. mieszkańców (71,8%). Najmniej liczną grupą stanowili 

turyści mieszkający na wsi i w małych miejscowościach (6,6%). Prawie wszy-

scy badani byli obywatelami Polski i w większości pochodzili z województwa 

podlaskiego (35%) i mazowieckiego (23%). Turyści z takich krajów, jak: Litwa, 

Łotwa, Niemcy, Holandia i Białoruś stanowili 7,5% populacji. Zachętą do wy-

boru miejsca wypoczynku w Polsce przez obcokrajowców może być atrakcyjny 

                                                      
1 Badania realizowane były w ramach szerszego tematu związanego z ekonomiczno-

społecznymi uwarunkowaniami rozwoju agroturystyki w gminach wiejskich województwa podla-
skiego. 
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teren, bogata oferta turystyczna i relatywnie niski poziom cen za świadczone 

usługi w gospodarstwach agroturystycznych. 

2. Metoda Servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług turystycznych 

Kategoria jakości jest definiowana w różny sposób. Według A. Panasiuka 

„jakość to stopień zaspokojenia potrzeb”
2
. Natomiast J.M. Juran określa to po-

jęcie jako „stopień, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określonego 

nabywcy lub stopień, w jakim określony wyrób znajduje u konsumenta pierw-

szeństwo przed innym wyrobem, w wyniku przeprowadzonych badań porów-

nawczych”
3
. Zdaniem W.E. Deminga jakość można zdefiniować jako „przewi-

dywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach 

i dopasowaniu do wymagań rynku”
4
. 

Jednym ze sposobów określenia oceny jakości świadczonych usług jest 

metoda Servqual
5
. Została ona opracowana przez A. Parasuramana, V.A. Ze-

ithamla, L. Berrego
6
 w latach 1983–1985. Za pomocą tej metody usługodawcy 

mogą przewidzieć oczekiwania klientów oraz identyfikować poziom oceny 

swoich usług przez usługobiorców. Jest ona metodą służącą do weryfikowania 

                                                      
2 A. Panasiuk, Podstawowe zagadnienia dotyczące jakości usług turystycznych, w: A. Pana-

siuk, Jakość usług turystycznych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, 

s. 12. 

3 J.M. Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill Book Comp. Inc., New York-

Toronto-London 1962,  s. 1–2. 

4 R.L. Flood, Beyond TQM, John Wiley & Sons, Chichester 1993, s. 42. 

5 Szerzej na temat metody Servqual i oceny jakości usług turystycznych: V.A. Zeithaml, 

A. Parasuraman,  L.L. Berry, A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for 

Future Research, “Journal of Marketing”, 1985, nr 49, s. 45; E. Głowacka, Servqual – metoda 

oceny subiektywnych odczuć użytkowników w zakresie jakości obsługi biblioteczno-informacyjnej, 

Zeszyt Naukowy nr 4/2000, s. 335–339; E. Głowacka, Studium zastosowania kompleksowego 

zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej, Wyd. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000, s. 188; S. Borkowski, T. Corejowa, Instrumenty 

rozwiązywania problemów w zarządzaniu, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu 

w Sosnowcu, Sosnowiec 2006, s. 92; A. Panasiuk i inni, Analiza i ocena kształtowania jakości 

usług w oddziale regionalnym biura podróży w Szczecinie, w: Jakość usług turystycznych, red. 

A. Panasiuk. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 194–202; 

W.B. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekonomiczna 

Wolters Kluwer, Kraków 2006. 

6 Autorami metody są wykładowcy Texas A&M University College Station w Texasie. 
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oceny jakości przez różnicę pomiędzy oczekiwaniami klientów a ich faktycz-

nymi doznaniami podczas procesu świadczenia usług. Dzięki jej wykorzystaniu 

istnieje konieczność stosowania ciągłego procesu doskonalenia, włączania 

w ten proces całej organizacji, wszystkich jej pracowników oraz budowania 

otwartego i sprawnego systemu komunikacji. Metoda Servqual polega na po-

miarze różnicy między poziomem zaspokojenia oczekiwań a postrzeganiem 

usług przez klienta. Przyjmując określone założenia można badać jakość usług 

zgodnie z wytycznymi TQM
7
. 

Metoda uznawana jest za najpopularniejszy sposób badania rozbieżności 

między poziomem świadczonych usług a oczekiwaniami klientów. W literatu-

rze przedmiotu metoda ta uznawana jest za uniwersalne narzędzie przeznaczone 

do badania postrzeganej jakości wszystkich rodzajów usług. Autorzy tej metody 

przyjęli założenie, że jakość usługi określana jest przez rozbieżności pomiędzy 

doznaniami (percepcją) konsumenta, a jego oczekiwaniami wobec oferowanych 

usług
8
. 

Autorzy metody zdefiniowali pięć luk dotyczących jakości usług, które 

powodują niezadowolenie klienta i skutkują niską oceną jakości
9
: 

– pierwsza określana jest jako różnica pomiędzy oczekiwaniem klienta 

a postrzeganiem tych wymagań przez kierownictwo organizacji; 

– druga stanowi różnicę między postrzeganiem oczekiwań klientów przez 

kadrę zarządzającą a specyfikacją jakości usług; 

– trzecia luka to różnica między specyfikacją jakości usług a jakością 

świadczenia usługi; 

– czwarta luka określa różnicę między jakością świadczenia usługi a in-

formacjami, jakie klient uzyskał na jej temat; 

– piąta luka przedstawia różnicę między poziomem spełnienia oczekiwań 

a postrzeganiem usługi przez klienta. 

Wysoka jakość zadowalająca klienta to sytuacja, w której nie ma luk. Im 

większe rozbieżności, tym niższa będzie ocena. W efekcie tylko wprowadzenie 

jakości totalnej (TQ) może zaowocować pełną satysfakcją konsumenta. Ko-

                                                      
7 V.A. Zeithaml, A. Parasuraman, L.L. Berry, Delivering Quality Service, The Free Press, 

New York 1990, s. 19. 

8 S. Borkowski, E. Wszendybył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 100. 

9 R. Karaszewski, Servqual – metoda badania jakości świadczonych usług, „Problemy Ja-

kości” 2001, nr 5,  s. 9. 
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nieczne jest zatem osiągnięcie doskonałości na trzech poziomach: jakości pro-

jektowanej, jakości wykonania i przede wszystkim jakości zgodnej z wymaga-

niami klienta. Luki są charakteryzowane przez rozbieżności pomiędzy poszcze-

gólnymi poziomami. 

Badanie z wykorzystaniem metody Servqual przeprowadzane powinno być 

z zastosowaniem stałej skali zróżnicowania oraz na podstawie badania ważności 

poszczególnych kryteriów, tj.
10

: 

– oczekiwania klienta; 

– ocena percepcji usługi; 

– ocena ważności kryteriów dla klienta. 

Wynikiem badania powinien być przede wszystkim rangowany zestaw 

specyficznych kryteriów badanej usługi, uwzględniający wszystkie jej płasz-

czyzny będące podstawą modelu Servqual, ale przede wszystkim czynniki ma-

jące istotne znaczenie w wypadku danej usługi
11

. Badany klient ocenia punkto-

wo w skali od 1 do 7 adekwatność określonego stwierdzenia w odniesieniu do 

własnych odczuć na temat usług świadczonych przez konkretną organizację
12

. 

W badaniach metodą Servqual podstawowym narzędziem badawczym 

powinien być kwestionariusz ankiety. Składa się on z dwóch części
13

: 

– w pierwszej – respondenci przekazują swoje oczekiwania w stosunku do 

danej usługi. Do każdego pytania dołączona powinna być siedmiopunk-

towa skala pozwalająca stopniować poziom oczekiwań klienta wzglę-

dem usług (gdzie 7 oznacza, że klient w pełni zgadza się z daną cechą, 

a 1 – jeśli uważa, że jest ona zbędna; w sytuacji, kiedy klient nie ma 

pewności, powinien zaznaczyć liczbę pośrednią); 

– część druga, w której badane osoby przekazują swoje oświadczenia do-

tyczące percepcji poziomu wykonania tej usługi. Do tej części również 

dołączona powinna być siedmiopunktowa skala ocen. Pozwoli ona stop-

                                                      
10 E. Wszendybył, S. Borkowski, Servqual the Method of Figures, Analysis in a Research 

of Service Quality, w: VII Medzinarodne vedecke symposium. Kvalita a spol’ahlivost strojov. 
Spievodna akcia Medzinarodneho strojarskeho vel’trhu 2002 v Nitre, Nitra 2002, s. 65–67. 

11 K. Karbowiak, Metoda Servqual – narzędzie do pomiaru jakości usług w agroturystyce, 

w: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Warszawa 
2007, s. 478–491. 

12 J. Dziadkowiec, Wybrane metody badania i oceny jakości usług, „Zeszyty Naukowe 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 717, Kraków 2006, s. 26. 

13 R. Karaszewski, TQM – teoria i praktyka, Wydaw. TNOiK, Toruń 2001, s. 201. 
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niować percepcję usługi.  W przypadku wpisania liczby 7 należy rozu-

mieć, że klient jest w pełni usatysfakcjonowany i zgadza się, że usługa 

posiada cechę podaną w pytaniu. Natomiast ocena na poziomie 1 ozna-

cza, że respondent nie wyraża aprobaty wobec danej usługi. 

W badaniu Servqual najważniejsza jest liczba, która określa poziom ocze-

kiwań i percepcję wobec danej usługi. Przeprowadzenie badania w dwóch eta-

pach pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników, gdyż określenie postrze-

ganej jakości usługi polega na obliczeniu różnicy między percepcją a jej pożą-

danym poziomem – według poniższego wzoru
14

: 

 

gdzie: 

S – stopień spełnienia oczekiwań klientów (Servqual), 

P – postrzegana jakość usługi, 

O – oczekiwana jakość usługi, 

n – uzależniona od szczegółowości prowadzonego pomiaru, 

m – stopień szczegółowości (liczba pytań). 

Metoda Servqual przez swój uniwersalny charakter i możliwość zastoso-

wania specyficznych kryteriów dla każdej branży stanowi skuteczne narzędzie 

badania cech oferowanych klientom usług. Zdaniem autorów artykułu metodę 

Servqual można zmodyfikować i wykorzystać ocenie jakości usług agrotury-

stycznych. Działalność agroturystyczna podlega permanentnej ocenie, dlatego 

niezwykle istotne jest mierzenie jakości usług. Informacje dotyczące satysfakcji 

turystów można uzyskiwać w dwojaki sposób, a mianowicie podejmując dzia-

łania pasywne polegające na analizie zgłaszanych informacji, które pozwalają 

poznać przyczynę utraty klientów, nie zapobiegając jej lub też poprzez działania 

aktywne opierające się na badaniu satysfakcji klientów, monitorowaniu zmian 

oraz przewidywaniu i eliminacji zagrożeń. 

Systematyczne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących oczeki-

wań turystów umożliwi dostosowanie oferty do potrzeb klientów, a w konse-

kwencji osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działalności agroturystycznej. 

                                                      
14 M. Klimczyk-Bryk, Ogólne zasady stosowania skal w procesie badania jakości usług, 

w: X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych, Krynica  
24–26 września 1996, s. 73–79. 



 Metoda SERVQUAL jako narzędzie pomiaru jakości usług oferowanych… 283 

3. Zastosowanie zmodyfikowanej metody Servqual w ocenie jakości usług 

agroturystycznych 

W agroturystyce jakość stanowi integralny składnik procesu tworzenia 

produktu agroturystycznego, który warunkuje zaspokojenie oczekiwań i potrzeb 

turystów. W dalszej części artykułu do zmierzenia jakości usług agroturystycz-

nych wykorzystano zmodyfikowaną metodę Servqual. W tym przypadku nie 

było możliwości zbadania wypoczywających turystów przed świadczoną usłu-

gą, dlatego turyści wypełnili kwestionariusz ankiety w dniu przyjazdu do go-

spodarstwa agroturystycznego oraz ostatniego dnia pobytu w kwaterze agrotu-

rystycznej. Turyści dwukrotnie wyrazili opinię na temat jakości takich elemen-

tów usług oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne, takich jak: baza 

noclegowa i żywieniowa, otoczenie gospodarstwa agroturystycznego, zaplecze 

rekreacyjno-wypoczynkowe, cechy i umiejętności usługodawcy.  

Wartości ocen turystów wystawione pierwszego i ostatniego dnia pobytu 

w gospodarstwie agroturystycznym umieszczone zostały w tabeli 1. 

Z zestawienia wynika, że największą lukę ujemną wykryto w wyposażeniu 

technicznym (-0,34). Większe były oczekiwania turystów niż rzeczywisty od-

biór wyżej wymienionej cechy. Duża ujemna luka powstała również w przy-

padku takiej cechy, jak możliwość skorzystania ze sprzętu rekreacyjno- 

-sportowego (-0,26). 

Natomiast duża dodatnia luka wystąpiła w ocenie walorów smakowych 

serwowanych potraw (0,26) oraz w ocenie cech osobowych (np. uprzejmość, 

życzliwość) właścicieli gospodarstw agroturystycznych (0,25). Smak serwowa-

nych dań oraz uprzejmość usługodawców wypoczywający turyści ocenili na 

bardzo wysokim poziomie. Mniejszą, ale także dodatnią lukę odnotowano 

w ocenie miejsca przeznaczonego na ognisko i grill (0,24).  
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Tabela 1 

Wyniki analizy metodą Servqual uzyskane przez porównanie średnich 

arytmetycznych wartości oczekiwanych i postrzeganych przez klientów 

badanych gospodarstw agroturystycznych 

L.p. Charakterystyka 

Średnia ocen 

przyznana pierwszego 

dnia pobytu 

w gospodarstwie 

agroturystycznym 

Średnia ocen 

przyznana ostatniego 

dnia pobytu 

w gospodarstwie 

agroturystycznym 

Różnica 

SERVQUAL 

1 2 3 4 5 

Baza noclegowa i żywieniowa 

1. Estetyka pokoju 5,22 5,26 0,04 

2. 
Funkcjonalne 

umeblowanie 
5,42 5,57 0,15 

3. Komfort łóżka 5,19 5,10 -0,09 

4. 

Poczucie 

bezpieczeństwa 

w pokoju 

i gospodarstwie 

5,52 5,59 0,07 

5. 

Wyposażenie 

techniczne – RTV, 

AGD 

5,00 4,66 -0,34 

6. Standard łazienki 5,15 5,12 -0,03 

7. 
Wyposażenie 

aneksu kuchennego 
5,31 5,35 0,04 

8. 
Wyposażenie sali 

jadalnej 
5,22 5,24 0,02 

9. 

Walory smakowe 

serwowanych 

potraw 

5,62 5,99 0,26 

10. 
Urozmaicenie 

posiłków 
5,56 5,61 0,04 

11. 

Uwzględnienie 

preferencji gości 

przy ustalaniu 

jadłospisu 

5,40 5,42 0,02 

Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego 

12. 

Ogród 

przydomowy 

i estetyka 

podwórka 

5,05 5,02 -0,04 

13. 
Plac zabaw dla 

dzieci 
5,23 5,06 -0,17 

14. Meble ogrodowe 4,94 5,04 0,11 

15. 
Miejsce na ognisko 

lub grill 
5,47 5,71 0,24 
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1 2 3 4 5 

16. Parking 5,15 5,13 -0,02 

Zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe 

17. 

Urządzenia 

rekreacyjno-

sportowe (np. 

rakiety do tenisa, 

piłki, rowery, 

kajaki itp.) 

5,20 4,94 -0,26 

18. 

Zaplecze 

wypoczynkowe 

(np. leżaki, 

hamaki, stoliki 

ogrodowe, ławy 

itp.) 

4,96 4,97 0,01 

Cechy osobowe, umiejętności właściciela i personelu gospodarstwa agroturystycznego 

19. 
Uprzejmość, 

życzliwość 
5,86 6,11 0,25 

20. 

Łatwość 

nawiązywania 

kontaktów 

5,45 5,65 0,20 

21. 
Pogodne 

usposobienie 
5,28 5,28 0,00 

22. 
Dbałość o schludny 

wygląd 
4,98 5,04 0,06 

23. Cierpliwość 5,40 5,41 0,01 

24. 
Otwartość na 

krytykę 
5,04 4,91 -0,14 

25. Pewność siebie 5,17 5,29 0,12 

26. 

Umiejętność 

zainteresowanie 

turystów 

atrakcjami 

turystycznymi 

w regionie 

5,65 5,60 -0,05 

Źródło: opracowanie własne. 

Rezultaty badań za pomocą zmodyfikowanej metodą Servqual w badanych 

gospodarstwach agroturystycznych oszacowano na poziomie 0,01. Wartość ta 

została obliczona przez zsumowanie różnic Servqual i podzielenie przez liczbę 

26 cech uwzględnionych w badaniu. Ogólny wynik świadczy o tym, że oczeki-

wania turystów dotyczące jakości usług w gospodarstwach agroturystycznych 

w większości zostały spełnione. Odnoszenie się w podsumowaniach tylko do 

końcowego wyniku nie jest właściwe, gdyż może wprowadzać w błąd. Dlatego 
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też przy dokonywaniu jakichkolwiek ocen jakości usług świadczonych w go-

spodarstwach agroturystycznych należy przyjrzeć się szczegółowo obszarom 

krytycznym, które budzą niezadowolenie turystów, poddając je wnikliwej anali-

zie. 

Z pomiarów jakości usług oferowanych przez badane gospodarstwa agro-

turystyczne wynika, że 17 usług świadczonych było na poziomie satysfakcjonu-

jącym klienta (powyżej progu linii zero), natomiast dziewięć nie spełniało 

oczekiwań turystów. Szczegółowe dane na ten temat przedstawiono na rysun-

ku 1. 

 

Rys. 1. Poziom jakości usług oferowanych przez badane gospodarstwa agroturystyczne 

Źródło: badania własne. 
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Luki ujemne wskazują na potrzebę doskonalenia oferty agroturystycznej 

w badanych gospodarstwach agroturystycznych. Powszechnie wiadomo, że 

niezadowolony turysta nie powróci już do tego gospodarstwa agroturystycznego 

oraz skłonny będzie powiadomić przynajmniej kilkanaście osób. Z przeprowa-

dzonej analizy wynika, że zmiany w ofercie agroturystycznej powinny koncen-

trować się wokół takich obszarów, jak: 

– zakup lub wymiana sprzętu RTV i AGD; 

– zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego (np. rakiety do tenisa, piłki, ro-

wery, kajaki); 

– przygotowanie dobrze wyposażonego placu zabaw dla dzieci czy też 

miejsca parkingowego; 

– podwyższanie standardu bazy noclegowej; 

– kształtowanie umiejętności aktywnego przysłuchiwania się usługodaw-

ców; 

– wyposażenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych w wiedzę o re-

gionie i umiejętności jej przekazywania.  

Uwagi końcowe 

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że jakość usług ofe-

rowanych w gospodarstwach agroturystycznych ma bardzo duże znaczenie, 

ponieważ to od jej poziomu zależy decyzja turysty o wyborze kwatery oraz 

zadowolenie z usługi. Pomiar jakości świadczonych usług w gospodarstwie 

agroturystycznym, w tym przypadku zmodyfikowaną metodą Servqual, pomaga 

w wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych braków w usłudze, pozwala rów-

nież poznać oczekiwania turystów i dostosować poziom usług do ich wymagań. 

W agroturystyce – podobnie jak w każdej działalności turystycznej – istotne jest 

zadowolenie turysty, gdyż taka osoba usatysfakcjonowana standardem usług 

ponownie może wybrać wypoczynek w kwaterze agroturystycznej, a także za-

rekomendować innym potencjalnym klientom. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że na 26 testowanych kryteriów usług 

oferowanych w badanych gospodarstwach agroturystycznych 17 zostało oce-

nionych pozytywnie, natomiast braki dostrzeżono w dziewięciu pozostałych 

obszarach. Turyści bardzo wysoko ocenili m.in. cechy osobowe i umiejętności 

interpersonalne usługodawców oraz ofertę żywieniową i sposób jej realizacji, 

natomiast braki dostrzegali głównie w wyposażeniu pokoi i otoczeniu kwatery; 
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w ich opinii niezadawalający był również poziom wiedzy i umiejętności rolni-

ków w zakresie przekazywania informacji o atrakcjach turystycznych regionu. 

Istniej potrzeba doskonalenia oferty w badanych gospodarstwach agrotury-

stycznych. Pomoc i wsparcie w tym zakresie rolnicy mogą uzyskać, współpra-

cując z doradcami ośrodków doradztwa rolniczego oraz przedstawicielami sto-

warzyszeń agroturystycznych. 

SERVQUAL METHOD AS A TOOL FOR MEASURING THE 

QUALITY OF SERVICES OFFERED IN AGROTOURISM 

FARMS 

Summary 

The article brought closer the essence of quality, methods of measuring the quality 

of tourist services and the results of measuring the quality of services provided in the 

agrotourism farms located in rural communities of Podlaskie province. The Servqual 

method was used for evaluation where one could calculate the difference between the 

perception of the service, and its desired level. The analysis shows that of the expecta-

tions on the quality of tourist services in the agro-tourism facilities have been met. Posi-

tive gaps were recorded in seventeen out of twenty-six services provided in rural tour-

ism accommodation. 

Translated by Krystyna Krzyżanowska and Michał Roman 
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ROLA KWATERODAWCÓW W KSZTAŁTOWANIU 

RELACJI Z AGROTURYSTAMI  

Wprowadzenie 

Wielowymiarowość turystyki sprawia, że w literaturze przedmiotu jest ona 

analizowana w wielu aspektach, często wzajemnie przenikających się (społecz-

nym, kulturowym, psychologicznym, etycznym, ekonomicznym czy też prze-

strzennym). Coraz ważniejszym wymiarem turystyki, a zwłaszcza agroturystyki 

bazującej na bliskim kontakcie turystów nie tylko z kwaterodawcami, ale także 

z lokalną społecznością jest tworzenie wzajemnych relacji. Jest to efektem sze-

regu zmian zachodzących w otoczeniu podmiotów turystycznych, w tym 

zwłaszcza zapoczątkowanej w latach 70. i 80. XX w. koncepcji łagodnego roz-

woju turystyki, w wyniku której pojawiły się nowe propozycje będące alterna-

tywą wobec skomercjalizowanej i zorganizowanej turystyki masowej. Analizu-

jąc ich oddziaływanie na rozwój agroturystyki, należy podkreślić znaczenie 

koncepcji „Hard&Soft Tourism” opracowanej przez J. Krippendorfa
1
, w której 

autor dokonał analizy zmian, jakie można zauważyć w sferze potrzeb i prefe-

rencji dawnych i obecnych turystów, wskazując zasadnicze różnice pomiędzy 

turystyką twardą (masową) a turystyką łagodną. Rozwój turystyki łagodnej 

kształtuje obraz nowego i „idealnego” turysty, którego cechy nie tracą na swojej 

                                                      
1 J. Krippendorf, Die Landschaftfresser. Tourismus und Erholungslandschaft – Verderben 

oder Segen? – Bern, Stuttgart 1975. 
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aktualności i znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno we współczesnej teorii, 

jak i praktyce. Koncepcja turystyki łagodnej zakłada m.in. bliskie, często przy-

jacielskie kontakty z obsługą, dostosowanie się do wzorców życia ludności 

miejscowej czy też nastawienie na przeżycie nowych doświadczeń. Cechy te 

przeniesione na grunt usług agroturystycznych znajdują odzwierciedlenie 

w przyjaznych relacjach: turysta – właściciel gospodarstwa i jego rodzina 

– lokalna społeczność.  

Tworzenie pozytywnych relacji turysta – kwaterodawca – społeczność lo-

kalna stanowi ważny element determinujący poziom satysfakcji przyjeżdżają-

cych na wieś gości, decydując tym samym o ich powrocie w dane miejsce 

w kolejne lata oraz polecaniu go swoim znajomym. Warunkiem kreowania ta-

kich postaw jest przyjęcie przez podmioty zaangażowane w świadczenie usług 

agroturystycznych, w tym zwłaszcza kwaterodawców marketingowej orientacji, 

której przejawem jest kreatywność, zaangażowanie czy też otwartość na potrze-

by i pragnienia turystów. 

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów kształtowa-

nia relacji pomiędzy turystami a właścicielami gospodarstw agroturystycznych 

w kontekście oddziaływania na postawy przyjeżdżających na wieś gości. Na tle 

rozważań teoretycznych zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przepro-

wadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród 96 właścicieli gospo-

darstw agroturystycznych działających w woj. podkarpackim. Badania prze-

prowadzono w czwartym kwartale 2010 roku przy pomocy terenowych pra-

cowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.  

1. Cechy specyficzne agroturystyki i ich znaczenie w kreowaniu relacji 

turysta – kwaterodawca 

Podobnie jak w turystyce wiejskiej, także w odniesieniu do agroturystyki 

brak jest jednomyślności w definiowaniu pojęcia – szczególny problem odnosi 

się do rozumienia kategorii „rolniczego charakteru gospodarstwa”. Analizując 

proponowane w literaturze przedmiotu definicje agroturystyki, zauważa się, że 

na przestrzeni lat stopniowo zmniejsza się aspekt rozumienia agroturystyki jako 

dodatkowego źródła dochodu, co było mocno podkreślane w latach 90. XX 

wieku, z kolei wzrasta na znaczeniu aspekt powiązania z czynnym gospodar-
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stwem rolnym, co ma tworzyć specyficzny klimat „wiejskości” i bliskości rela-

cji turysty z gospodarzem i jego rodziną.  

Agroturystyka jest rodzajem usług ściśle związanych z pobytem turystów 

w gospodarstwie rolnym oraz produkcją rolniczą i funkcjonowaniem gospodar-

stwa i jego członków – jako jednej z głównych atrakcji. Pobyt w gospodarstwie 

może być połączony z pełnym wyżywieniem czy też możliwością zakupu świe-

żych produktów żywnościowych. Agroturystyka to także możliwość skorzysta-

nia z wielu usług uzupełniających, stanowiących elementy produktu poszerzo-

nego w złożonej strukturze produktu agroturystycznego, jak np.: jazda konna, 

organizowanie kuligów, spotkań przy ognisku, sprzedaż wyrobów rzemiosła 

ludowego, umożliwienie wędkowania itp. Tego rodzaju działalność, często 

o charakterze oryginalnym, nastawiona jest na oferowanie usług dla turystów 

indywidualnych, rodzin z małymi dziećmi, ludzi starszych, niepełnosprawnych, 

o niekonwencjonalnych wymaganiach w zakresie oferowanych form wypo-

czynku, do których stosunkowo łatwo może dopasować się gospodarstwo wiej-

skie.  

Rosnące znaczenie agroturystyki jako formy spędzania wolnego czasu 

skłania do sformułowania pytania, co stanowi o jej unikalności na tle innych 

form turystyki z punktu widzenia postaw i oczekiwań aktualnych i potencjal-

nych turystów. Odpowiedź na to pytanie jest złożona, gdyż wynika ze złożono-

ści zjawisk zachodzących w szeroko pojętym środowisku człowieka – nabywcy 

usług agroturystycznych.  

Zmiany zachodzące w ofercie agroturystycznej na przestrzeni ostatnich lat, 

podobnie jak w innych formach turystyki zmierzają w kierunku stopniowego 

odchodzenia od paradygmatu „mieć” ku paradygmatowi „przeżywać”. O wyjąt-

kowości agroturystyki z punktu widzenia przyjeżdżających na wieś gości sta-

nowi odmienność warunków, w jakich świadczona jest usługa agroturystyczna 

w stosunku do warunków, z którymi turysta ma do czynienia w życiu powsze-

dnim. Przeciwwagę dla wsi stanowią duże miasta, stąd też korzystającymi 

z oferty gospodarstw agroturystycznych są głównie mieszkańcy miast chcący na 

jakiś czas odmienić swoją egzystencję pod względem przyrodniczym i społecz-

nym. Z punktu widzenia turysty decydującego się na wypoczynek na wsi istotna 

wydaje się być przede wszystkim szeroko rozumiana „wiejskość”, turyści po-

szukują wiejskich klimatów, przestrzeni oferujących ucieczkę od nowoczesno-

ści, znajdującej odzwierciedlenie nie tylko w atrakcyjnej przyrodzie, ale także 
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w bliskich kontaktach z innymi ludźmi, zwłaszcza właścicielem gospodarstwa 

agroturystycznego i jego rodziną.  

2. Relacje turystów z kwaterodawcami i społecznością lokalną 

Problem relacji turystów z kwaterodawcami i mieszkańcami w kontekście 

społecznych i kulturowych funkcji turystyki prezentowany jest w literaturze za 

pomocą różnych teorii i modelów, u podstaw których leży koncepcja turystyki 

jako spotkania, które można rozpatrywać nie tylko w wymiarze indywidualnym, 

ale także społecznym – pomiędzy grupami ludzi. Podczas spotkania dochodzi 

do pośrednich bądź bezpośrednich relacji turystów z lokalną społecznością, 

interakcji i dialogu. Wzajemne oddziaływanie spotykających się ludzi jest jed-

nym z powodów przemian zachodzących wśród samych turystów, jak i spo-

łeczności odwiedzanych, kształtując ich postawy społeczne rozumiane jako 

względnie stała struktura procesów poznawczych, emocjonalnych lub tendencji 

do zachowań, w których wyraża się określony stosunek do wybranego obiektu
2
. 

Jak wskazuje K. Przecławski, poprzez uprawianie turystyki mogą kształtować 

się postawy altruistyczne, postawy życzliwości, sympatii a nawet przyjaźni
3
. 

Postawy społeczne uwarunkowane są wieloma czynnikami, w tym o charakte-

rze kulturowym. Każda osoba reprezentuje własną kulturę i wartości, których 

odzwierciedleniem są określone postawy i zachowania. Interakcje pomiędzy 

spotykającymi się stronami można rozpatrywać w szerokim kontekście kultu-

rowym i mogą się one odnosić do relacji pomiędzy: 

– poszczególnymi osobami; 

– osobą a grupą społeczną; 

– rożnymi grupami społecznymi; 

– rożnymi kulturami
4
.  

Proces zetknięcia uczestników ruchu turystycznego reprezentowanych 

przez przyjeżdżających turystów z lokalną społecznością powoduje określone 

skutki społeczne i kulturowe dla jednej i drugiej strony. Zetknięcie to może 

                                                      
2 S. Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1981, s. 111. 

3 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 

2004, s. 100. 

4 Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 33–34. 
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mieć charakter bezpośredni, to znaczy wejście w stosunki społeczne przyby-

szów z gospodarzami lub też pośredni, co oznacza tylko samą obecność tury-

stów, bez wchodzenia w stosunki społeczne z gospodarzami. Proces „wejścia 

w stosunki społeczne” może mieć zróżnicowany zakres, to znaczy może spro-

wadzać się jedynie do nawiązywania stosunków rzeczowych – przede wszyst-

kim o podłożu ekonomicznym lub też do nawiązywania stosunków osobistych. 

Problem ten został szczegółowo scharakteryzowany przez K. Przecławskiego
5
, 

który podkreśla, że stosunki osobiste nawiązywane są przede wszystkim wtedy, 

gdy istnieją warunki sprzyjające bezpośrednim kontaktom turystów z ludnością 

odwiedzaną, co jest charakterystyczne między innymi dla wielu form turystyki 

wiejskiej, gdzie turyści zakwaterowani są w domach wspólnie z mieszkańcami 

i ich relacje z tego tytułu są szczególnie bliskie (np. pokoje gościnne w gospo-

darstwach agroturystycznych). W takim przypadku znacznie wzrastają możli-

wości obustronnego oddziaływania na kształtowanie postaw i zachowań zarów-

no ludności miejscowej pod wpływem turystów, jak też odwrotnie.  

Specyfika potrzeb agroturystów polega na tym, że poza głównym moty-

wem, jakim jest najczęściej pragnienie przestrzeni, spokoju czy kontaktu z przy-

rodą, osoby wybierające gospodarstwo agroturystyczne na miejsce wypoczynku 

potrzebują często także relacji z innymi ludźmi. Wynika to z faktu depersonifi-

kacji oraz instrumentalizacji mieszkańców dużych miast, życie w dużej zbioro-

wości pociąga za sobą anonimowość, nierozpoznawalność. Wielu ludzi trakto-

wanych jest zarówno przez bliskich, jak i przez pracodawców instrumentalnie, 

co może powodować frustrację, obniżenie samooceny, uczucie zbędności. Prze-

bywanie w środowisku wiejskim może spowodować istotne zmiany tego stanu 

rzeczy.  

W świetle zachodzących zmian w postawach i oczekiwaniach przyjeżdża-

jących na wieś gości ważną rolę w kształtowaniu ich satysfakcji pełnią osoby 

zaangażowane w obsługę turystów, a zwłaszcza właściciele gospodarstwa agro-

turystycznego, których powinna charakteryzować przede wszystkim: otwartość, 

uprzejmość, szacunek i przyjazne nastawienie względem gości. Ponieważ za-

dowolenie nabywcy jest funkcją zbieżności między oczekiwaniami konsumenta 

                                                      
5 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 

1996, s. 76–95. 
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a postrzeganym „sprawowaniem się” produktu
6
, dużą rolę w kształtowaniu sa-

tysfakcji turystów pełni poznanie przez kwaterodawców potrzeb gości, ich 

oczekiwań, wymagań i indywidualnych życzeń.  

W teorii marketingu podkreśla się, że o przyszłym zachowaniu konsumen-

ta decyduje satysfakcja lub rozczarowanie dokonanym zakupem
7
. Jeśli konsu-

ment odczuwa satysfakcję, to prawdopodobieństwo, że nabędzie on dany pro-

dukt w przyszłości jest większe. Ponadto zadowoleni klienci będą wyrażać po-

zytywne opinie o wytwórcy i jego produkcie. Im większa luka między oczeki-

waniami a sprawowaniem się produktu, tym większe rozczarowanie turysty, 

który nie skorzysta więcej z danej oferty wypoczynkowej.  

3. Otwartość na tworzenie relacji kwaterodawców z turystami na 

przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa 

podkarpackiego 

Wśród około 1100 gospodarstw prowadzących działalność w zakresie tu-

rystyki wiejskiej w woj. podkarpackim ponad 600 ma charakter gospodarstw 

typowo agroturystycznych, które ściśle współpracują z Podkarpackim Ośrod-

kiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Łącznie oferują one ponad 2300 

pokoi, w których znajduje się ponad 6000 miejsc noclegowych. Tendencje 

zmian w liczbie gospodarstw agroturystycznych na przestrzeni ostatnich 10 lat 

przedstawiono w tabeli 1. 

Dane zawarte w tabeli wskazują na stałą tendencję wzrostową w zakresie 

oferty agroturystycznej w woj. podkarpackim na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

Jedynie w 2009 roku odnotowano spadek liczby gospodarstw, co jest związane 

z wycofaniem się kilku właścicieli małych gospodarstw agroturystycznych, 

którzy osiągnęli już podeszły wiek. Jednak liczba miejsc noclegowych ulega 

systematycznemu wzrostowi, jest to konsekwencją zwiększania skali działania 

oraz rozpoczęcia świadczenia usług przez nowych, zazwyczaj młodych kwate-

rodawców, którzy działają na szerszą skalę. Należy przy tym podkreślić, że 

                                                      
6 P.A. La Barbera, D. Mozursky, Longitudional Assessment of Consumer Satisfac-

tion/Dissatisfaction. The Dynamic Aspect of the Cognitive Process, „Journal of Marketing” 1983, 
s. 339. 

7 Ph. Kotler, Marketing, Analiza, Planowanie, Wdrożenie i Kontrola, Gebethner i spółka, 

Warszawa 1994, s. 31–54. 
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w woj. podkarpackim przeważają gospodarstwa świadczące usługi o charakte-

rze całorocznym (blisko 90%).  

Tabela 1 

Zmiany ilościowe gospodarstw agroturystycznych w woj. podkarpackim na 

przestrzeni ostatnich lat 2000–2011* 

Wyszczególnienie 2000 2002 2004 2006 2009 2011** 

Liczba gospodarstw 

agroturystycznych 

418 510 577 617 628 627 

Liczba miejsc noclegowych 3520 4329 5175 5748 6006 6029 

* wartości odnoszą się do gospodarstw współpracujących czynnie z Podkarpackim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

**stan na dzień 31.06. 2011 roku 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale 

Jakość świadczonych usług agroturystycznych w kontekście kreowania re-

lacji z przejeżdżającymi na wieś gośćmi uwarunkowana jest w dużej mierze 

cechami właścicieli gospodarstw oraz ich motywami decydującymi o rozpoczę-

ciu prowadzonej działalności. Cechy te w odniesieniu do badanych gospodarstw 

z uwzględnieniem wieku kwaterodawców przedstawiono w tabeli 2.  

Na dobre relacje właścicieli gospodarstw agroturystycznych ze swoimi go-

śćmi bez wątpienia na wpływ fakt, że blisko połowa respondentów wskazała 

zamiłowanie do licznych kontaktów z ludźmi jako jeden z dwóch najważniej-

szych czynników mających wpływ na rozpoczęcie działalności agroturystycz-

nej. Wraz z wiekiem obserwuje się nieznaczny wzrost takich deklaracji. Kształ-

towaniu satysfakcji turystów służą także kolejne deklarowane cechy decydujące 

o świadczeniu usług, w tym zwłaszcza pomysłowość i kreatywność, którą 

wskazał średnio co trzeci badany. Analizując wpływ wieku na wskazywane 

cechy, zauważa się, że wraz z wiekiem badanych zmniejsza się chęć wprowa-

dzania zmian w swoim życiu oraz przekonanie o wsparciu ze strony osób naj-

bliższych. Wpływ wykształcenia na deklarowane cechy przedstawiono w tabe-

li 3.  
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Tabela 2 

Cechy osobowe kwaterodawców determinujące decyzję o podjęciu działalności 

agroturystycznej z uwzględnieniem wieku badanych (%) 

 

Wyszczególnienie 

 

Ogółem 

Wiek 

do 39  40–59 60 i 

więcej 

zamiłowanie do licznych kontaktów z ludźmi 47,9 41,2 47,8 50,0 

pomysłowość i kreatywność 35,4 29,4 40,6 30,0 

optymizm w działaniu 29,2 27,4 28,9 30.0 

pracowitość 25,0 35,3 20,3 20,0 

chęć wprowadzania zmian w swoim życiu 22,9 35,3 18,8 - 

zdolność do podejmowania ryzyka 13,5 17,6 10,1 20,0 

przekonanie o pomocy i wsparciu ze strony 

najbliższych 
10,2 23,5 7,2 - 

x 
- suma ≠ 100%, gdyż ankietowani mogli wskazać jednocześnie dwa warianty  

Źródło: opracowanie własne.  

Tabela 3 

Cechy osobowe kwaterodawców determinujące decyzję o podjęciu działalności 

agroturystycznej z uwzględnieniem wykształcenia badanych (%) 

 

Wyszczególnienie 

Wykształcenie 

podst./ 

zawod. 

średnie wyższe 

zamiłowanie do kontaktów z ludźmi 50,0 48,0 30,8 

pomysłowość i kreatywność 31,3 39,2 46,2 

optymizm w działaniu 31,3 17,6 69,2 

pracowitość 25,0 21,6 23,1 

chęć wprowadzania zmian w swoim życiu 15,6 21,6 23,1 

zdolność do podejmowania ryzyka 15,6 9,8 15,4 

przekonanie o pomocy i wsparciu ze strony 

najbliższych 

6,3 11,8 7,7 

Źródło: opracowanie własne 

Dane zawarte w tabeli wskazują, że wraz ze wzrostem wykształcenia re-

spondenci częściej wskazywali na pomysłowość i kreatywność, optymizm 

w działaniu, chęć wprowadzenia zmian w swoim życiu, natomiast rzadziej na 

zamiłowanie do licznych kontaktów z ludźmi. Można zatem stwierdzić, że nie-
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co większą otwartość na przyjeżdżających do gospodarstwa gości wykazują 

osoby starsze z niższym wykształceniem. Z kolei najbardziej kreatywni i pomy-

słowi są właściciele gospodarstw w średnim przedziale wiekowym i z wyższym 

wykształceniem. 

Miarą wysokiej satysfakcji agroturystów wynikającej z oferty badanych 

gospodarstw jest fakt, że blisko połowa gości (43,6%) wraca do danego gospo-

darstwa w kolejnych latach. Jak podkreślają kwaterodawcy, w dużej mierze jest 

to zasługa wytworzonych relacji między gospodarzami a przyjeżdżającymi na 

wieś turystami. Wyniki badań wskazują, że ponad połowa respondentów 

(60,4%) oceniła relacje z gośćmi jako przyjazne, średnio co trzeci (31,3%) 

uznał je za poprawne, a jedynie 8,3% kwaterodawców określiło je mianem 

„obojętne”. Poddani badaniu respondenci zgodnie podkreślają, że zadowoleni 

turyści są najlepszą formą promocji, która sprawia, że nie tylko sami powracają 

w dane miejsce w kolejnych latach, ale – zdaniem badanych – polecają także 

ich usługi swoim znajomym (tabela 4).  

Tabela 4 

Zgodność ze stwierdzeniem, że najważniejszą formą promocji gospodarstw są 

zadowoleni goście  

Wyszczególnienie Średnia ocena w 

skali 1–7* 

W tym odsetek ocen  

(%) 

7 6 5 

Ogółem  6,36 64,5 31,3 4,2 

Wiek  

25–39 lat 

40–59 lat  

60 i więcej lat  

 

6,41 

6,68 

6,70 

 

44,4 

68,9 

70,0 

 

47,1 

29,9 

30,0 

 

9,5 

1,2 

- 

Wykształcenie  

podstawowe/zawodowe 

średnie 

wyższe 

 

6,62 

6,84 

6,54 

 

62,5 

68,6 

53,8 

 

34,4 

27,5 

46,2 

 

3,1 

4,9 

- 

* gdzie 1 oznacza całkowity brak zgodności, 7 – całkowitą zgodność ze stwierdzeniem 

Źródło: opracowanie własne.  

Zaprezentowane w tabeli dane wskazują, że średnio dwóch na trzech ba-

danych zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że najważniejszą formą 

promocji gospodarstw agroturystycznych są zadowoleni goście. Opinie takie 
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najsilniej podkreślają zwłaszcza najstarsi kwaterodawcy o średnim poziomie 

wykształcenia – w grupie tej odnotowano najwięcej maksymalnych wskazań. 

Ogólnie wszyscy badani właściciele gospodarstw agroturystycznych są zgodni 

ze stwierdzeniem, że satysfakcja klientów jest najlepszą formą promocji. Fakt 

ten potwierdza brak ocen przyznających 4 bądź mniej punktów, co jest jedno-

znaczne z ogólną akceptacją poddanego weryfikacji empirycznej założenia.  

Uwagi końcowe 

Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia we współczesnej turystyce, 

w tym także w usługach agroturystycznych wpływają na zmiany postaw i za-

chowań turystów w zakresie oferowanych usług sprowadzających się do wzro-

stu oczekiwań jakościowych nie tylko względem elementów „twardych” zwią-

zanych z jakością infrastruktury, ale także w odniesieniu do relacji międzyludz-

kich, w tym zwłaszcza interakcji turysta – kwaterodawca. Chociaż to przyroda 

i wiejski krajobraz stanowiły przez wiele lat główny motyw wyboru gospodar-

stwa agroturystycznego na miejsce wypoczynku, to jednak zjawiskiem wyzna-

czającym kierunki zmian turystyki na najbliższe lata jej rozwoju jest ekspansja 

czynników kulturowych na obszary pierwotnie przypisane turystyce „przyrod-

niczej”
8
, a także postępujące różnicowanie motywacji turystycznych i form 

uprawiania turystyki. Wśród pojawiających się w ostatnich latach motywów 

wpływających na zainteresowanie usługami agroturystycznymi coraz ważniej-

szą rolę odgrywa depersonifikacja oraz instrumentalizacja jednostki. Turysta 

wybierając wieś jako miejsce wypoczynku, pragnie stać się kimś rozpoznawal-

nym, zawiera nowe znajomości z gospodarzami i innymi mieszkańcami wsi, po 

części uczestniczy w ich życiu rodzinnym. Spotkanie się z ogromną życzliwo-

ścią gospodarzy, rodzinną atmosferą, akceptacją oraz zainteresowaniem swoją 

osobą ze strony lokalnej społeczności sprawia, że turyści czują się dobrze 

w danym miejscu, do którego chętnie powracają w następnych latach. 

Przeprowadzone badania wśród kwaterodawców wskazują, że blisko po-

łowa gości powraca do danego gospodarstwa w kolejnych latach, co świadczy 

o wysokim poziomie satysfakcji i zawiązujących się długotrwałych relacjach 

pomiędzy gospodarzami a turystami. Właściciele gospodarstw agroturystycz-

                                                      
8 M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym para-

dygmatem, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 121. 
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nych zgodnie twierdzą, że najlepszą formą promocji ich usług są wyjeżdżający 

goście, którzy nie tylko sami powracają do nich w kolejnych latach, ale także 

polecają ich gospodarstwo swoim znajomym.  

ROLE OF RELATIONS WITH LODGING PROVIDERS IN 

SHAPING ATTITUDES TOWARDS TOURISTS WITH THE USE 

OF TOURIST OFFERS 

Summary 

In the study, certain aspects of shaping the relations between tourists  and owners 

of agritourist guesthouses and their families were selected. The significance of the rela-

tions between providers and customers is the effect of the changes performed both in 

tourism itself but also in the motifs of tourists while selecting a village as the place of 

resting. In the light of agritourists‟ expectations, there is an increase in the significance 

of personal qualities of lodging providers, their openness and engagement in the process 

of providing services. The questionnaire based survey research performed in 2010 

among 96 owners of agritourist guesthouses acting in the voivodship of podkarpackie 

concludes that almost half of the guests returns to a given guesthouse in the following 

years, which provides a high level of satisfaction and long lasting relations between 

hosts and tourists.  

Translated by Wiesława Kuźniar 
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RENTA POŁOŻENIA JAKO WARUNEK POWODZENIA 

DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ ORAZ 

KSZTAŁTOWANIA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 

NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Wprowadzenie 

Wieś przez wiele wieków utożsamiana była z rolnictwem, które nadal jest 

dominującym elementem kształtującym charakter większości obszarów wiej-

skich i długo pozostanie podstawową częścią wiejskiej ekonomii. Jednak coraz 

wyraźniej widoczny jest proces dezagraryzacji struktur społecznych i gospodar-

czych wsi oraz wkomponowywania w wiejską przestrzeń funkcji pozarolni-

czych. Jest to zgodne z polityką wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich
1
. Ponadto wzrost wymogów efektywnościowych względem 

rolnictwa i trudności w uzyskaniu satysfakcjonującego poziomu dochodów 

przez gospodarstwa rolne wywołują duże zainteresowanie rolników działalno-

ścią pozarolniczą. Jednym z rodzajów pozarolniczej działalności na obszarach 

wiejskich jest turystyka wiejska i agroturystyka
2
. Inicjowanie i rozwój funkcji 

                                                      
1 Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa 2009, (wstęp). 

2 J. Salamon, Efekt opóźnionego oddziaływania wybranych elementów otoczenia obszarów 

wiejskich na poziom rozwoju wielofunkcyjnego, „Inżynieria Rolnicza” 2008, nr 9 (107),  

s. 263–270 za: M. Kłodziński, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach 

Unii Europejskiej, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
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pozarolniczych na obszarach wiejskich zależne jest od czynników lokalizacyj-

nych działalności gospodarczej i determinowane jest tzw. rentą położenia
3
. 

Można ją określić jako potencjalnie mniej lub bardziej wymierne korzyści pły-

nące z usytuowania danej jednostki terytorialnej w przestrzeni, np. powiatu czy 

gminy. Każdy obszar (region, gmina, powiat, miasto) posiada nieco inne zasoby 

przyrodnicze, warunki i możliwości rozwojowe. Różnice dotyczą również od-

rębności kulturowej, historii, obyczajów oraz folkloru. Wymienione elementy 

decydują w głównej mierze o atrakcyjności turystycznej danego regionu i sta-

nowią podstawę do tworzenia produktu turystycznego
4
.  

Celem opracowania jest próba wykazania, że renta położenia gospodar-

stwa agroturystycznego ma zasadniczy wpływ rozwój działalności agrotury-

stycznej, kształtowanie obszarów recepcji turystycznej i w konsekwencji na 

zainteresowanie turystów ofertą gospodarstwa agroturystycznego. W artykule 

zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na terenie powiatu między-

chodzkiego, który ze względu na swoje wysokiej klasy zasoby i walory przy-

rodnicze oraz interesujące zasoby i walory kulturowe posiada duże możliwości 

rozwoju oferty agroturystycznej zarówno w ujęciu formalnym wynikającym 

z prowadzonej polityki turystycznej na poziomie powiatu i gmin, oraz prak-

tyczne wynikające z opinii usługodawców. 

1. Renta położenia gospodarstwa i jej wpływ na rozwój agroturystyki 

Przedsiębiorczość wiejska przejawia się na wiele różnych sposobów, na-

tomiast nie wszędzie i nie każdy rodzaj działalności ma szanse powodzenia. 

Należy dopasować działalność do miejsca lub miejsce do działalności, wyko-

rzystując w ten sposób istniejące możliwości lokalizacyjne (rentę położenia). 

Decyzja o prowadzeniu działalności pozarolniczej, w tym przypadku turystycz-

nej, na obszarach wiejskich jest uwarunkowana, ale i motywowana walorami 

                                                                                                                                  
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Wyd. 

SGGW, Warszawa 1997, s. 41. 

3 A. Czarnecki, Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na 

obszarach wiejskich, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, 
tom VIII, zeszyt 4, 2006, s. 78–82. 

4 M. Marczak, J. Borzyszkowski, Region (obszar) jako produkt turystyczny, Zeszyty Na-

ukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, s. 118–122. 
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środowiska naturalnego oraz jakością krajobrazu, gdyż to właśnie krajobraz jest 

wyrazem występujących na danym terenie uwarunkowań przyrodniczych. Do-

datkowo jakość terenu rozpatrywanego pod kątem atrakcyjności, jak i przydat-

ności rekreacyjnej i turystycznej podnoszą walory krajoznawcze, za którymi 

idzie niezbędna dla uprawiania tych form aktywności infrastruktura. 

Rozwój gospodarstw prowadzących działalność turystyczną i rekreacyjną 

ściśle wiąże się z rentą położenia gospodarstwa. W przypadku działalności tury-

stycznej na wsi rentę położenia określa się jako swego rodzaju premię atrakcyj-

nego umiejscowienia, tzw. rentę środowiskową
5
. Jest to potencjał, który jeśli 

zostanie przez gospodarującego dostrzeżony, stanowić może o powodzeniu tego 

rodzaju działalności. Korzystanie z tzw. dóbr wolnych umożliwia rozwój go-

spodarstwu oraz stanowić może dodatkowe źródło dochodu rodziny rolniczej
6
. 

Warunki naturalne stanowią pierwotny i jednocześnie bierny czynnik wzrostu
7
, 

natomiast sam fakt istnienia korzystnych warunków naturalnych na danym tere-

nie nie przesądza ani o strukturze jego gospodarki, ani o poziomie jej rozwoju. 

Stopień i kierunki wykorzystania zasobów przyrody zależą od działalności lu-

dzi. Do zasobów naturalnych są zaliczane: bogactwa naturalne, siły przyrody 

oraz walory środowiska decydujące o jakości życia człowieka
8
. Natomiast 

wśród powszechnie wykorzystywanych gospodarczo bogactw środowiska natu-

ralnego wymienia się
9
: zasoby mineralne, wodne, biotyczne i glebowe. Zasoby 

naturalne w sposób wielostronny wyznaczają możliwości rozwoju danego ob-

szaru, a wśród nich mieści się także rekreacja i turystyka. Przestrzenne zróżni-

cowanie warunków przyrodniczych wywiera zasadniczy wpływ na lokalizowa-

nie działalności agroturystycznej w wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Przy 

                                                      
5 A. Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak, Rolnictwo Unii Europejskiej. Studium porównaw-

cze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu, Poznań 2004. 

6 S. Iwicki, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wydawnictwa Uczelniane 
WSG, Bydgoszcz 2006, s. 8–16. 

7 I. Fierla, Struktura przestrzenna gospodarki, w: Geografia gospodarcza Polski, red. 

I. Fierla, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1998, s. 9–29. 

8 Z. Jakubczyk, Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi, w: Podsta-

wy ekonomii środowiska zasobów naturalnych, red. I. Fiedor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsza-
wa 2002, s. 120–125. 

9 A. Woś: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1995.  
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czym – jak zauważa Winiarski
10

 – zróżnicowanie rozmieszczenia elementów 

środowiska naturalnego wpływa w sposób istotny na rozmieszczenie poszcze-

gólnych rodzajów działalności gospodarczej w sposób ułatwiający, ograniczają-

cy (utrudniający) lub wykluczający.  

Atrakcyjność lokalizacji przejawia się w różny sposób. W przypadku roz-

woju turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich będą to przede wszystkim 

warunki naturalne, ale także sąsiedztwo dużych miast czy bliskość węzłów ko-

munikacyjnych – ogniwa systemu osadniczego. Zaliczać je będziemy do wa-

runków pozaprzyrodniczych renty położenia gospodarstwa. Dostępność komu-

nikacyjna, jak i dogodne położenie względem aglomeracji miejskiej są czynni-

kami uatrakcyjniającymi przestrzeń wiejską i mogą wywierać pozytywny 

wpływ na rozwój rekreacji i turystyki na obszarach wiejskich
11

. 

Duże znaczenie ma również infrastruktura wsi. Nie bez powodu podkreśla 

się wagę infrastruktury dla rozwoju obszarów wiejskich
12

. Na obecnym etapie 

rozwoju gospodarczego odpowiednie wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 

jak i społeczną jest niezbędnym warunkiem aktywizacji gospodarczej. Rozwój 

turystyki wiejskiej i agroturystyki wymaga większego nasycenia obszarów 

wiejskich infrastrukturą, również rekreacyjną, co – oprócz podniesienia lub 

zachowania jakości środowiska – stwarza podstawy do zainteresowania danym 

terenem. Poziom infrastruktury wykazuje bezpośredni związek z rozwojem 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Właściwa infrastruktura obniża 

koszty przedsięwzięcia, decyduje o jego efektywności oraz możliwościach 

sprostania wymaganiom turystów czy odwiedzających. Ponadto uwarunkowa-

nia krajoznawcze stanowią dodatkowy walor przyciągający turystów. 

                                                      
10 B. Winiarski, Polityka regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1976. 

11 K. Kuciński, Osadnictwo, w: Geografia gospodarcza… 

12 K. Duczkowska-Małysz, Rolnictwo – wieś – państwo. Wokół interwencji państwa w sferę 

wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 79–81; M. Jasiulewicz, Prze-

miany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Politechnika Koszaliń-

ska, Koszalin 1999, s. 41–60; B. Pięcek, Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości 

wiejskiej, w: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. M. Kłodziński, 

B. Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 303–304, M. Zarębski, Bariery 

i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego), 
UMK, Toruń 2002, s. 98–107. 
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Turystyka wiejska, jak i agroturystyka funkcjonują w oparciu o walory 

środowiska naturalnego
13

. Uwarunkowania przyrodnicze charakterystyczne dla 

danego regionu warunkują określony zestaw potencjalnych typów wykorzysta-

nia rekreacyjnego. Warunkiem jest dostrzeżenie występującego potencjału za-

równo rekreacyjnego oraz turystycznego gospodarstwa i jego najbliższej okoli-

cy. Potencjał turystyczny to nic innego, jak wszystkie te elementy środowiska 

przyrodniczego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane 

do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką
14

. Składniki poten-

cjału turystycznego dzielone są na dwie grupy: zasoby strukturalne i funkcjo-

nalne. Do pierwszej zaliczamy wszystko to, co bezpośrednio użytkuje i z czego 

korzysta turysta, czyli: walory przyrodnicze, walory antropogeniczne, infra-

struktura rekreacyjna (szlaki rowerowe, piesze, konne, wypożyczalnie sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego, obiekty sportowe i rekreacyjne), infrastruktura tury-

styczna (baza noclegowa, gastronomiczna, sieć i środki transportu oraz infra-

struktura towarzysząca) i infrastruktura paraturystyczna
15

. Infrastruktura tury-

styczna nazywana jest często zagospodarowaniem turystycznym
16

. Do drugiej 

grupy należą zasoby ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społeczno-

demograficzne, psychologiczne, technologiczne, ekologiczne regionu. 

2. Produkt obszaru recepcji turystycznej a działalność agroturystyczna 

Walory rekreacyjne i turystyczne to wszystkie osobliwości przyrody, jak 

też dobra kultury i wartości istniejące na danym obszarze, które utworzyła natu-

ra, ukształtowała historia i tworzy współczesność. O ile są obiektywnie istnieją-

cymi cechami występującymi w terenie, to atrakcyjność rekreacyjna i tury-

styczna jest ściśle związana z odczuciem subiektywnym znaczenia danego wa-

                                                      
13 W. Krupińska, Rozwój turystyki na obszarach wiejskich z uwzględnieniem obszarów 

chronionych, w: Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, red. M. Kłodziński, 
IRWiR PAN, Warszawa 2001, s. 120–140. 

14 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-

znawanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 31 

15 Obiekty stanowiące wyposażenie rejonu i miejscowości mogące obsługiwać różne działy 

gospodarki narodowej, w tym również służyć obsłudze ruchu turystycznego (urzędy pocztowe, 
ośrodki zdrowia, szpitale, komisariaty policji, straż miejska, centra handlowe, sklepy itp.). 

16 A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 

s. 36. 
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loru przez poszczególnych uczestników rekreacji czy turystyki. Walory te nale-

ży traktować jako nośniki atrakcyjności rekreacyjnej czy turystycznej, pamięta-

jąc natomiast, że w odczuciu każdego innego człowieka równie dobrze odebra-

ne mogą zostać jako obojętne czy negatywne. Występowanie walorów rekre-

acyjnych i turystycznych może więc świadczyć o atrakcyjności danego obszaru, 

a właściwe ich wykorzystanie i zagospodarowanie może z kolei decydować 

o powodzeniu wszelkiej, zorganizowanej działalności rekreacyjnej czy tury-

stycznej. Walorów turystycznych klient nie nabywa, ale korzysta z nich w cza-

sie podróży i w większości przypadków stanowią one główny jej cel. Same 

natomiast walory nie stanowią jeszcze produktu turystycznego, a zaledwie jego 

komponent. Produkt turystyczny rozumiany jako zestaw dóbr i usług (obok 

walorów turystycznych) umożliwiających turyście przybycie do miejsca wystę-

powania atrakcji turystycznych, pobyt w nich i ich wykorzystanie obejmuje 

zarówno miejsce (obszar recepcji turystycznej), usługę (pojedynczą lub pakiet 

turystyczny składający się z kilku usług), jak i produkty materialne
17

. Produkt 

turystyczny obejmuje zatem wszystkie atrakcje, świadczenia i usługi użytkowa-

ne bądź odwiedzane podczas przebywania w miejscu recepcji.  

Jedną z prób właściwego określenia produktu turystycznego uwzględniają-

cą jego aspekt przestrzenny jest koncepcja produktu obszaru recepcji turystycz-

nej (ORT). Zgodnie z nią produkt ORT można zdefiniować jako całość składa-

jącą się z elementów materialnych i niematerialnych, stanowiących podstawę 

istniejącego w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań związanych z pobytem 

w danym miejscu
18

. Obszar recepcji turystycznej (miejsce docelowe ruchu tury-

stycznego) oznacza miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny i może 

w zależności od sytuacji odnosić się do gminy, regionu lub kraju
19

. Zanim za-

czniemy mówić o produkcie recepcji turystycznej, jego poszczególne elementy 

powinny być podporządkowane wspólnej koncepcji, zmierzającej do zaspoko-

jenia potrzeb turystów. Oznacza to, że ten sam obszar może oferować kilka 

produktów skierowanych do różnych grup odbiorców, a jednym z najważniej-

                                                      
17 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2005. 

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

„Monografie i Opracowania” 1998, nr 442, Szkoła Główna Handlowa, s. 23.  

19 K. Cieślikowski, M. Żemła, Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z wykorzysta-

niem map percepcji, „Marketing i Rynek” 2002, nr 2, s. 20–21. 
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szych problemów zarządzania jest właściwy dobór ich asortymentu
20

. Kon-

sumpcja turystyczna natomiast składa się z kilku zasadniczych składników, 

takich jak
21

: walory turystyczne, które po przystosowaniu do potrzeb ruchu 

turystycznego stanowią atrakcje turystyczne; usługi świadczone przez urządze-

nia obsługowe, usługi infrastruktury ogólnej oraz dostępność komunikacyjna. 

Jeśli te składniki występują, można dany obszar rozpatrywać pod kątem obszaru 

recepcji turystycznej.  

Obszar turystyczny jako produkt może zostać poddany analizie na kilku 

poziomach, do których należą
22

:  

– dziedzictwo – zasoby obszaru niezwiązane genetycznie z rozwojem tu-

rystyki, istniejące „od zawsze”, przekazywane z pokolenia na pokolenie, 

ale tworzące tę część potencjału obszaru, dzięki któremu w ogóle moż-

liwy jest rozwój turystyki, np. przyroda, kultura, historia, gospodarka, 

potencjał ludzki;  

– infrastruktura – zasoby obszaru związane z rozwojem turystyki, uzu-

pełniające elementy pierwotne, uatrakcyjniające ofertę turystyczną ob-

szaru, np. baza noclegowa, gastronomiczna, paraturystyczna, a także 

różnego rodzaju inwestycje będące pośrednim efektem napływu tury-

stów (poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, muzea, wystawy, 

wydarzenia);  

– wartość dodana – atrybuty obszaru przynoszące określone satysfakcje 

psychiczne turystom, w przypadku braku unikalnego dziedzictwa czy in-

frastruktury umożliwiają odróżnienie obszaru od sąsiednich terenów, 

których oferta jest bardzo podobna lub wręcz identyczna (np. miejsco-

wości nadmorskie);  

– organizacja i zarządzanie – wszelkie struktury i działania pozwalające 

funkcjonować powyższym elementom jako produkt turystyczny
23

. 

                                                      
20 E. Dziedzic, op. cit., s. 23. 

21 Tamże, s. 20–21. 

22 A. Stasiak, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, w: Polityka turystyczna, 

praca zbiorowa pod red. A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Kopenhaga 2005, 
s. 333. 

23 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 wymienione cechy, komponenty oraz poziomy stanowiące pod-

stawy tworzenia produktu obszaru recepcji turystycznej muszą być dopasowane 

do przyjętej idei, filozofii całego obszaru, wzajemnie się dopełniać i wzbogacać 

tworząc wizerunek obszaru i funkcjonujące o nim stereotypy, pomysł na pro-

dukt, główną ideę spajająca wszystkie działania w zakresie turystyki na danym 

terenie, elementy programu identyfikacji produktu, zakres i kontekst działań 

promocyjnych, tożsamość marki – wyjątkowe wartości, cechy, które powinny 

być trwale kojarzone z obszarem, stanowiące docelowo element wizerunku 

całego produktu obszaru recepcji turystycznej
24

.  

3. Możliwości rozwoju oferty agroturystycznej w powiecie 

międzychodzkim wynikające z prowadzonej polityki turystycznej na 

poziomie powiatu i gmin 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na terenie powiatu 

międzychodzkiego w latach 1998–2009 liczba gospodarstw agroturystycznych 

systematycznie rosła. W roku 1998 w badanym powiecie znajdowały się zaled-

wie trzy kwatery agroturystyczne, a w roku 2006 na terenie powiatu między-

chodzkiego działało 49 gospodarstw świadczących usługi agroturystyczne. 

W roku 2007 liczba tych obiektów ukształtowała się na poziomie 50, natomiast 

w roku 2008 wzrosła ona do 60 kwater agroturystycznych. W roku 2009 na 

przełomie maja i września na terenie powiatu międzychodzkiego funkcjonowało 

65 gospodarstw agroturystycznych
25

. Połowa (27) zbadanych gospodarstw po-

łożona jest w gminie Międzychód, 12 w gminie Sieraków, 11 w gminie Kwilcz 

i cztery w gminie Chrzypsko Wielkie. Co ciekawe, siedem gospodarstw znajdu-

jących się na terenie gminy Międzychód znajduje się w samym mieście Mię-

dzychód, a dwa gospodarstwa zlokalizowane w gminie Sieraków leżą w mieście 

Sieraków. Wszystkie te gospodarstwa położone są jednak na peryferiach miej-

scowości.  

                                                      
24 M. Marczak, J. Borzyszkowski: Region…, s. 118–122. 

25 Dane zebrane na podstawie inwentaryzacji terenowej gospodarstw agroturystycznych 

przeprowadzonej w trakcie badań w terenie. 
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 Brak warunków niezbędnych do rozwoju 

 Słabe warunki do rozwoju na szerszą skalę, zasoby rangi lokalnej 

 Dobre warunki do rozwoju, zasoby rangi ponadlokalnej lub regionalnej 

 Bardzo dobre warunki do rozwoju, zasoby rangi krajowej lub międzynarodowej 

Rys.1. Ocena zasobów turystycznych województwa wielkopolskiego dla agroturystyki 

– stan aktualny według powiatów 

Źródło: Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2007, s. 89. 

Działaniami w zakresie rozwoju rekreacji i turystyki na terenie powiatu 

międzychodzkiego zajmują się kwaterodawcy prowadzący gospodarstwa agro-

turystyczne oraz władze poszczególnych gmin. Problematyka rozwoju turystyki 

uwzględniona została w większości dokumentów i opracowań strategicznych, 

programowych i planistycznych przygotowanych na szczeblu regionalnym 

i lokalnym. Szczegółowość i zakres tematyki są zróżnicowane. Uzależnione jest 

to często od atrakcyjności turystycznej regionu, ale także od charakteru opra-

powiat międzychodzki 
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cowania. W skali powiatowej kierunki rozwoju turystyki w różnym zakresie 

określają: strategie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów, plany rozwoju 

lokalnego, programy operacyjne do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

i programy rozwoju promocji powiatów
26

. W strategii rozwoju turystyki w wo-

jewództwie wielkopolskim przeprowadzona została ocena zasobów turystycz-

nych województwa wielkopolskiego dla agroturystyki (rysunek 1). 

Na jej podstawie powiat międzychodzki został zakwalifikowany do grupy 

powiatów, w których występują bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki 

wiejskiej oraz prowadzenia działalności agroturystycznej. Uznano, że miedzy 

innymi powiat międzychodzki posiada zasoby rangi krajowej lub międzynaro-

dowej. 

Dla wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu międzychodzkiego 

zostały opracowane strategie rozwoju bądź plany rozwoju lokalnego na najbliż-

sze lata
27

, w których wyznacza się cele bezpośrednio i pośrednio związane 

z rozwojem agroturystyki, turystyki oraz rekreacji. W strategii rozwoju gminy 

Międzychód jednym z celów operacyjnych jest „rozwój usług w zakresie tury-

styki i rekreacji”. Zgodnie z przyjętą strategią dotyczącą rozwoju turystyki na 

tym terenie na lata 2002–2015 zaplanowano rozbudowę istniejącej bazy tury-

stycznej, rozbudowę szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, przygotowa-

nie miejsc wypoczynku z jednoczesnym zachowaniem i poszanowaniem bo-

gactw naturalnych
28

. Gmina Sieraków nie posiada strategii rozwoju na najbliż-

sze lata. Jedynym dokumentem mówiącym o kierunku rozwoju tej gminy jest 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Sieraków na lata 2004–2007. Jednym 

z celów strategicznych tego planu było „kreowanie Sierakowa jako centrum 

kulturalnego, edukacyjnego i ośrodka turystycznego”. W realizacji tego zadania 

miała pomóc m.in.: promocja miasta i gminy Sieraków, zadbanie o estetykę 

i wizerunek tej gminy oraz zachowanie historycznych walorów obszaru. 

                                                      
26 Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, Zarząd Województwa Wiel-

kopolskiego, Poznań 2007, s. 119. 

27 Lokalna strategia rozwoju jest planem (długo- bądź krótkoterminowym), w którym za-

warte są opracowane kierunki rozwoju gminy. Dokument określa także drogi i środki niezbędne 

do osiągnięcia założonych celów strategicznych. Dobrze przygotowana strategia sprzyja racjonal-

nemu gospodarowaniu gminnymi środkami budżetowymi oraz zmusza samorząd i władze gminy 

do gruntownej analizy swego potencjału. Za: M. Kłodziński, Aktywizacja społeczno-gospodarcza 

gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Seria: 

Problemy rozwoju wsi i rolnictwa, Warszawa 2006, s. 26.  

28 Strategia Rozwoju Gminy Międzychód, 2002; www.miedzychod.pl, 10.04.2009. 

http://searchworks.stanford.edu/?q=%22Problemy+rozwoju+wsi+i+rolnictwa+%22
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W strategii rozwoju gminy Kwilcz jeden z celów strategicznych („Rozwój ma-

łych i średnich przedsiębiorstw”) ma być realizowany poprzez cel operacyjny 

odnoszący się do rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie tej gminy. Cel ten 

ma być realizowany w latach 2005–2015
29

. W Strategii zrównoważonego roz-

woju gminy Chrzypsko Wielkie za jeden z celów operacyjnych (w ramach celu 

strategicznego „Aktywizacja działalności gospodarczej”) przyjęto „Rozwój 

turystyki i agroturystyki”, którego zrealizowanie przewidziano na lata  

2000–2015. Do realizacji tego priorytetu założono stworzenie odpowiedniej 

infrastruktury dla turystyki na obszarze opisywanej gminy
30

. 

4. Możliwości rozwoju oferty agroturystycznej w powiecie 

międzychodzkim w opinii usługodawców  

W celu empirycznego zobrazowania prezentowanych rozważań przyto-

czone zostaną wyniki badań przeprowadzonych za pomocą metody sondażu 

diagnostycznego, przy wykorzystaniu kwestionariuszy ankietowych. Analizie 

poddano opinię 54 gospodarzy – właścicieli gospodarstw agroturystycznych 

położonych na terenie powiatu międzychodzkiego. Prowadzone badania pozwo-

liły określić rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w powiecie mię-

dzychodzkim oraz umożliwiły analizę wpływu renty położenia tych gospo-

darstw na ich rozwój i ofertę rekreacji. Pozwoliły także ocenić powiat między-

chodzki w kontekście kształtowania markowego produktu turystycznego opar-

tego o rozwój agroturystyki.  

Poddani badaniu gospodarze zostali zapytani o przesłanki rozpoczęcia 

działalności agroturystycznej (rysunek 2). Aż 48 z nich twierdzi, że była to 

możliwość wykorzystania wolnych zasobów gospodarstwa, przy czym 46 go-

spodarzy zaznacza, iż do przesłanek tych należy również dostępność i możli-

wość wykorzystania walorów krajoznawczo-przyrodniczych gospodarstwa 

i jego najbliższej okolicy. Uwydatnia się w tym miejscu określone zagadnienie 

renty położenia gospodarstwa jako zależności rozwoju funkcji turystycznych na 

obszarach wiejskich od czynników lokalizacyjnych. Okazuje się więc, że korzy-

                                                      
29 Strategia Rozwoju Gminy Kwilcz, 2004, www.kwilcz.pl, 10.11.2009. 

30 Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Chrzypsko Wielkie do 2015 roku, 

www.chrzypsko.pl, 12.12.2009. 

http://www.kwilcz.pl/
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ści płynące z usytuowania danego gospodarstwa są przez badanych kwatero-

dawców dostrzegane. 

 

Rys. 2. Przesłanki prowadzenia działalności agroturystycznej (liczba wskazań)  

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych właścicieli 

gospodarstw agroturystycznych n=54. 

Agroturystyka w literaturze przedmiotu uważana jest za alternatywne źró-

dło dochodu, które służyć może podtrzymaniu gospodarstwa rolnego i częścio-

wo poprawie poziomu życia rodziny rolniczej. Za istotne przesłanki prowadze-

nia działalności turystycznej na wsi uznaje się więc czynniki ekonomiczne. 

Potwierdza to aż 44 spośród ankietowanych gospodarzy, którzy wskazali, że 

działalność tę rozpoczęli dla uzyskania dodatkowego źródła dochodów oraz 33 

gospodarzy, którzy jako motyw podali poprawę poziomu życia rodziny. W celu 

określenia motywów skłaniających właścicieli badanych kwater agroturystycz-

nych do przyjmowania gości poproszono ich o określenie znaczenia poszcze-

gólnych motywów według skali: 5 – bardzo ważny, 4 – ważny, 3 – obojętny,  

2 – mało ważny, 1 – nieważny (rysunek 3). Średnia ważona ocen wskazuje, że 

dla badanych gospodarzy najważniejszym motywem do rozpoczęcia prowadze-

nia działalności agroturystycznej są dogodne warunki krajoznawczo-

przyrodnicze oraz możliwość ich wykorzystania na terenie gospodarstwa i jego 
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najbliższej okolicy (4,26). Drugim określonym jako ważny motywem jest chęć 

umożliwienia aktywnego wypoczynku odwiedzającym gospodarstwo gościom 

(4,02). Kolejnymi motywami okazały się być: chęć przekazywania tradycji 

regionu oraz uzyskanie dodatkowego źródła przychodów i uzyskały wynik na 

podobnym poziomie (3,76 i 3,73). 

 

Rys. 3. Motywy skłaniające gospodarzy do rozpoczęcia prowadzenia działalności 

agroturystycznej (w skali 1–5) 

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań ankietowych właścicieli 

gospodarstw agroturystycznych n=54. 

Dla żadnego z badanych gospodarzy działalność agroturystyczna nie sta-

nowi podstawowego źródła dochodów, co jest potwierdzeniem, iż jest to dodat-
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kowa forma zarobkowania. Potwierdza się w tym przypadku także, że wykorzy-

stanie tzw. premii atrakcyjnego umiejscowienia w prowadzeniu działalności 

turystycznej na wsi w dużej mierze stanowi o powodzeniu tej działalności. 

Z punktu widzenia prowadzonych badań uznanie umożliwiania aktywnego 

wypoczynku za jeden z ważniejszych motywów skłaniających rolników do 

zajmowania się działalnością agroturystyczną jest zadowalające. Świadczyć 

może o tym, że dostrzegają oni znaczenie rekreacji ruchowej w ofercie swoich 

gospodarstw.  

Prawie wszyscy gospodarze (53) promują swoje gospodarstwa. Także dla 

53 ankietowanych występowanie walorów krajobrazowych stanowi element 

promocji. Aż 50 gospodarzy realizując promocję, podkreśla możliwość aktyw-

nego wypoczynku w swoim gospodarstwie, a 23 dodatkowo przedstawia rekre-

ację ruchową jako główną formę wypoczynku w gospodarstwie. Dowodzi to, że 

kwaterodawcy świadomie wykorzystują atrakcyjną lokalizację swoich gospo-

darstw. Brakuje jednak nacisku na rekreację ruchową przy wykorzystaniu uwa-

runkowań krajoznawczo-przyrodniczych. 

Uwagi końcowe 

Przydatność obszarów wiejskich do podejmowania aktywności turystycz-

nej i rekreacyjnej z wykorzystaniem środowiska naturalnego jest bardzo duża. 

Rozwój działalności agroturystycznej zależny jest od renty położenia, w której 

konieczne jest występowanie natężenia uwarunkowań krajoznawczo-

przyrodniczych występujących na obszarach wiejskich.  

Działaniami w zakresie rozwoju rekreacji i turystyki na terenie powiatu 

międzychodzkiego zajmują się kwaterodawcy prowadzący gospodarstwa agro-

turystyczne oraz władze poszczególnych gmin. Problematyka rozwoju turystyki 

uwzględniona została w większości dokumentów i opracowań strategicznych, 

programowych i planistycznych przygotowanych na szczeblu regionalnym 

i lokalnym.  

Powiat międzychodzki jest obszarem, na terenie którego występują takie 

komponenty – zarówno przyrodnicze, krajoznawcze, kulturowe, jak i infrastruk-

turalne – które mogą służyć stworzeniu markowego produktu turystycznego 

opartego o ofertę agroturystyczną. 

W przypadku badanych gospodarzy tzw. premia atrakcyjnego umiejsco-

wienia przyczyniła się do decyzji o prowadzeniu działalności agroturystycznej. 
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Przeprowadzona analiza wskazała, że powiat międzychodzki jako studium 

przypadku uznać można za produkt obszaru recepcji (agro)turystycznej i przy 

odpowiednich działaniach promocyjnych może stać się konkurencyjny dla in-

nych regionów o bogatej ofercie turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce.  

LOCATION RENT AS A CONDITION OF RUNNING AN 

AGROTOURISM BUSINESS AND FORMING THE TOURIST 

PRODUCTS IN RURAL AREAS 

Summary 

The areas of high sightseeing tourist and natural attractiveness, allowing undertak-

ing diversified forms of rest, connected also with physical recreational activity, are 

frequently rural areas. In the period of multifunctional countryside development, where 

tourism is one of the forms of realization, has emerged a research area so far unrecog-

nized, which requires defining and separation of the utility of countryside areas of high 

sightseeing tourist and natural attractiveness. The form of tourism realized in rural areas 

is agrotourism – the activity of providing tourism services by an agricultural family on 

their own farm with the use of their spare housing stock. The subject matter of the re-

search presented in the study was the analysis of the influence of sightseeing tourist and 

natural conditions on the intensity of the occurrence of agrotourism activity. The re-

search showed that the development of agrotourist business depends on the intensity of 

sightseeing and natural conditions occurring in rural areas.  

Translated by Joanna Poczta 
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OFERTA EDUKACYJNA GOSPODARSTW 

AGROTURYSTYCZNYCH W OPINII NAUCZYCIELI 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZCZECINIE 

Wprowadzenie 

Wzrastający popyt na usługi turystyczne na obszarach wiejskich i prze-

obrażenia w rolnictwie związane m.in. z ideą wielofunkcyjnego rozwoju przy-

czyniają się do poszukiwania przez właścicieli gospodarstw rolnych alternatyw-

nych źródeł dochodu. Powstają wioski tematyczne i gospodarstwa agrotury-

styczne, w których oferuje się turystom, oprócz noclegu i wyżywienia, również 

wiele dodatkowych atrakcji. Pobyt na obszarach wiejskich to nie tylko wypo-

czynek i rekreacja, ale również coraz częściej edukacja.  

W obecnych czasach uczniowie i absolwenci szkół powinni posiadać sze-

roką wiedzę nie tylko encyklopedyczną, ale również operatywną. W tym celu 

poszukuje się nowych możliwości wspierających edukację formalną, bowiem  

– jak pokazuje praktyka – proces dydaktyczny nie musi być realizowany wy-

łącznie w placówkach oświatowych
1
. Takim rozwiązaniem mogą być gospodar-

                                                      
1 R. Ballentyne, J. Packer, Introducing a fifth pedagogy: experience-based strategies for fa-

cilitating learning in natural environments, w: „Environmental Education Research” 2009, 15(2), 
s. 243–262. 
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stwa edukacyjne funkcjonujące od wielu lat w Europie oraz w USA. Celem 

przyjazdu dzieci i uczniów do tego rodzaju gospodarstwa jest poznanie pracy na 

wsi, wzbogacenie lub nabycie wiedzy przyrodniczej oraz edukacja ekologiczna 

i prozdrowotna
2
. Gospodarstwo rolne stało się miejscem, które zgodnie z zasa-

dami dydaktycznymi łączy teorię z praktyką
3
, realizuje zasadę poglądowości 

i przystępności w nauczaniu oraz pobudza uczniów do aktywnego udziału 

w procesie nauczania – uczenia się
4
. Również w Polsce powstają edukacyjne 

gospodarstwa rolne (tzw. zagrody edukacyjne), a ich liczba systematycznie się 

zwiększa. Z tego też względu z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi powstał projekt pn. Utworzenie sieci agroturystycznych gospodarstw edu-

kacyjnych w Polsce, którego celem jest opracowanie i upowszechnienie kon-

cepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad jego uczestnic-

twa w ogólnopolskiej sieci. Zagroda edukacyjna powinna być prowadzona 

przez mieszkańców wsi, gdzie realizowane są minimum dwa spośród następują-

cych celów: edukacja w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa 

płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej oraz edukacja 

w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, ręko-

dzieła i twórczości ludowej
5
. W tego rodzaju gospodarstwach muszą być pro-

wadzone uprawy rolnicze lub powinny być utrzymywane zwierzęta gospodar-

skie, które przeznaczone są do prezentacji. Teren musi spełniać także odpo-

wiednie warunki techniczne i zapewniać wymagane prawem przepisy bezpie-

czeństwa
6
. 

Gospodarstwa edukacyjne mogą bezpłatnie przystępować do tzw. sieci 

„Zagrody Edukacyjne” prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego 

Oddział w Krakowie, która ma służyć upowszechnianiu idei edukacji w gospo-

darstwie rolnym oraz promocji działalności tego typu obiektów w kraju i poza 

                                                      
2 B.M. Czarnecka, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach dzia-

łalności agroturystycznej, w: Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, red. 
J. Sikora, Wydawnictwo AR, Poznań 2007, s. 144–154. 

3 Praktyka ma również znaczenie jako źródło poznania, ponieważ wykonując konkretne 

czynności, dzieci odwiedzające gospodarstwo poznają różne aspekty rzeczywistości. 

4 Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, red. W. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 113–120. 

5 Regulamin sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych „Zagrody Edukacyjne”, 

CDR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2011, s. 1. 

6 Tamże. 
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jego granicami. Uczestnicy sieci otrzymają niezbędne wsparcie szkoleniowe 

w systemie doradztwa rolniczego oraz nabędą prawo do identyfikowania go-

spodarstwa logotypem Zagrody Edukacyjnej.  

Funkcje Zagrody Edukacyjnej pełnią gospodarstwa agroturystyczne, które 

łączą w swojej działalności rolnictwo i turystykę. Wraz ze wzrostem zaintere-

sowania wypoczynkiem na wsi wzrastają również oczekiwania turystów w sto-

sunku do jakości oferowanych im usług. Agroturystyka przestaje być tylko for-

mą organizowania pobytu turystów w funkcjonującym gospodarstwie, w któ-

rym oferta noclegowa połączona bywa z całodziennym lub częściowym wyży-

wieniem oraz możliwością zakupu świeżych produktów z gospodarstwa. Zgod-

nie z ideą zrównoważonego rozwoju turyści wybierający wypoczynek na wsi 

chcą również poznawać, doświadczać i przeżywać
7
.  

Rynek gospodarstw edukacyjnych w Polsce rozwija się, jednak aby speł-

niały one pokładane wobec nich oczekiwania, ich oferta musi dotrzeć do odpo-

wiednich odbiorców. W grupie nabywców tego produktu turystycznego będą 

głównie szkoły i przedszkola, a konkretnie nauczyciele-wychowawcy, którzy 

wyszukują wśród licznych ofert podmiotów turystycznych propozycji umożli-

wiających organizowanie wyjazdów dla swoich uczniów (wychowanków) 

w czasie roku szkolnego.  

1. Materiał i metody badań 

Celem publikacji było określenie, czy nauczyciele organizując wycieczki 

szkolne, korzystają z oferty edukacyjnej gospodarstw agroturystycznych. Bada-

nia przeprowadzono wśród nauczycieli szczecińskich szkół podstawowych na 

przełomie października i listopada 2011 roku. Objęto nimi łącznie 120 nauczy-

cieli w 14 szkołach podstawowych (dziewięć publicznych i pięć niepublicz-

nych) gminy Szczecin
8
 (21% wszystkich placówek oświatowych szczebla pod-

                                                      
7 D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 31–36. 

8 Jak wykazują badania, odbiorcami usług agroturystycznych są przede wszystkim turyści 

z większych aglomeracji miejskich (M. Marks, A. Jaszczak, E. Marks, Relacje między agrotury-

styką a edukacją środowiskową, w: Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymia-
ry, red. J. Sikora, Wydawnictwo AR Poznań 2007, s. 39–49.) 
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stawowego)
9
. Kwestionariusz anonimowej ankiety zawierał 16 pytań (10 otwar-

tych, sześć wyboru alternatywnego). W wyniku przeprowadzonych badań uzy-

skano 107 wypełnionych ankiet (89% ogółu). 

2. Wyniki i dyskusja 

Objęci badaniami nauczyciele są pracownikami szkół publicznych (77 na-

uczycieli) i niepublicznych (30 nauczycieli). Staż pracy wynosi od dwóch mie-

sięcy do lat 40 lat [od 0 do 10 lat – 32 osoby (30%), od 11 do 20 lat – 29 na-

uczycieli (27,1%), od 21 do 29 – 40 nauczycieli (37,3%) oraz powyżej 30 lat 

pracy – sześciu respondentów (5,6%)]. Kwestionariusz ankiety skierowany był 

głównie do nauczycieli klas I–III oraz „0”, bowiem – jak wykazują badania  

– dzieci z młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkoli są najczęst-

szymi gośćmi gospodarstw agroturystycznych i edukacyjnych
10

. Z tego też 

względu nauczyciele nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego 

byli najliczniejszą grupą objętą badaniami (88 osób – 82,2%). Respondenci z 

innym przygotowaniem przedmiotowym, którzy jako wychowawcy klas orga-

nizują wyjazdy dla swoich uczniów, również mogli uczestniczyć w badaniu. 

Byli to nauczyciele następujących przedmiotów: przyrody (10 osób – 9,3%), 

języka polskiego (cztery osoby – 3,7%), matematyki (dwie osoby – 1,8%), oraz 

historii, kultury fizycznej, języka angielskiego (łącznie trzy osoby – 3%)
11

.  

Uczniowie szczecińskich szkół podstawowych uczestniczą w wyjazdach 

krajowych i zagranicznych
12

. Jak wykazały badania, 37 nauczycieli (35,2%) 

                                                      
9 W gminie Szczecin zarejestrowanych jest obecnie 67 szkół podstawowych (łącznie z Ze-

społem Szkół Szpitalnych). 

10 A. Sammel, Gospodarstwo agroturystyczne jako środowisko wychowawcze, w: Materiały 

Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej POLAGRA FARM 2004, red. J. Majewski 

i S. Graja, Poznań, Wyd. MTP i AR w Poznaniu 2004, s. 49–55; S. Graja, A. Spychała, Gospo-

darstwa agroturystyczne jako miejsce edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 

w: Turystyka wiejska…, s. 173–184; B.M. Czarnecka, Przygotowanie rolników do prowadzenia 

edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej, w: Turystyka wiejska…, s. 144–154. 

11 Warto również stworzyć ofertę zagród edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i liceal-

nej (B. Sawicki, Perspektywy rozwoju elementów edukacji i wychowania młodzieży licealnej 
w agroturystyce i sylwaturystyce, w: Turystyka wiejska…, s. 79–84. 

12 Dwóch respondentów ze względu na staż pracy nie zorganizowało jeszcze żadnego wy-

jazdu dla swoich uczniów. 
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organizowało wycieczki poza granice Polski, natomiast 68 respondentów 

(64,8%) wybierało do tej pory wyjazdy krajowe. Wycieczki zagraniczne obej-

mują: parki rozrywki (29 wskazań), miasta (25 wskazań), ogrody zoologiczne 

(21 wskazań), obszary przyrodniczo cenne (19 wskazań), obszary wiejskie 

(sześć wskazań) oraz obszary o znaczeniu historycznym – w tym również skan-

seny (trzy wskazania). 

Zdecydowanie odmienny jest kierunek wycieczek krajowych. W Polsce 

wyjazdy obejmują w pierwszej kolejności obszary przyrodniczo cenne (87 

wskazań) i obszary wiejskie (54 wskazania). Mniejsze znaczenie mają miasta 

(31 wskazań), parki rozrywki (21 wskazań), lasy (wraz z centrami edukacji  

– dziewięć wskazań), obszary o wartości historycznej – w tym skanseny (osiem 

wskazań) oraz ogrody zoologiczne (trzy wskazania). Cel wyjazdu to głównie 

integracja zespołu klasowego, edukacja, rekreacja, wypoczynek oraz spora-

dycznie inne cele, jak np. pobyt na obozie sportowym (rysunek 1). 

 

Rys. 1. Cel wyjazdów krajowych i zagranicznych organizowanych przez objętych 

badaniami nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wśród objętych badaniami nauczycieli są takie osoby, które zawsze samo-

dzielnie organizują dla swoich uczniów wyjazd i nigdy nie korzystają z pośred-

nictwa biur turystycznych (34 osoby). Są również nauczyciele, którzy organiza-

cję planowanych wycieczek powierzają profesjonalnym touroperatorom 

(29 osób). Najwięcej jednak osób stwierdza, że w zależności od sytuacji samo-

dzielnie planuje wyjazd lub korzysta z pośrednictwa biur turystycznych (42 

nauczycieli). W ciągu roku szkolnego dzieci wyjeżdżają jeden raz (38%), dwa 

razy (32,3%) lub więcej (29,5%). Jak wynika z badań nauczyciele organizując 

wycieczki na obszary wiejskie, coraz częściej odwiedzają gospodarstwa agrotu-

rystyczne, co deklaruje już 69 respondentów (42 zorganizowało wyjazd samo-

dzielnie, 24 korzystało z pośrednictwa biur turystycznych, trzech organizowało 

wyjazd kilkakrotnie – zarówno samodzielnie, jak i korzystając z gotowej ofer-

ty). Jednodniowy pobyt w gospodarstwie związany był z edukacją w zakresie 

produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości 

ekologicznej i konsumenckiej oraz dziedzictwa kultury materialnej wsi, trady-

cyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej (rysunek 2).  

 

Rys. 2. Aktualna zakres oferty edukacyjnej gospodarstw agroturystycznych w opinii 

objętych badaniami nauczycieli szkół podstawowych w Szczecinie 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dla uczniów prowadzono również zajęcia artystyczne oraz gry i zabawy 

ruchowe na świeżym powietrzu, a także organizowano spacery w okolicy go-

spodarstwa (łąka, obszary leśne). Pokazywano i demonstrowano maszyny 

i urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie oraz istniała możliwość samo-

dzielnego pozyskiwania płodów rolnych przez dzieci z upraw polowych i sa-

dów. Ważnym elementem wizyty na wsi był także poczęstunek przygotowany 

przez gospodarzy
13

. 

Uczniowie szkół podstawowych ze Szczecina najczęściej odwiedzają 

w województwie zachodniopomorskim (ze względu na niewielką odległość) 

gospodarstwo „Najderówka” w Siadle Dolnym, Smętowice oraz Skarbimierzy-

ce. Organizowane są również wyjazdy do: Włodkowic („Wiejski raj”), Ustronia 

Morskiego („Skansen chleba”), Marianowa („Chlebowy dom”), Żelisławca, 

Dłuska, Zatomia, Sławoszewa, Wolina, Starego Kaleńska, Trzeszczyna, 

Wiechowa i wiosek tematycznych: Iwięcina oraz Sierakowa. W województwie 

lubuskim dzieci były w Nowinach Wielkich i uczestniczyły w wypieku chleba 

w piecu chlebowy przy muzeum w Bogdańcu. Niestety nie wszyscy objęci ba-

daniami nauczyciele potrafili podać nazwę miejscowości, w której znajdowało 

się odwiedzane przez nich gospodarstwo agroturystyczne. Dotyczy to 11 re-

spondentów. 

Zdecydowana większość badanych stwierdza, że pobyt w gospodarstwie 

całkowicie spełnił ich oczekiwania (74%), natomiast 26% deklaruje, że czę-

ściowo. Być może z tego powodu 95,3% nauczycieli planuje kolejne wizyty 

w gospodarstwach, 1,9% zdecydowanie tam nie pojedzie, a 2,8% jeszcze nie 

wie, jaką podejmie w przyszłości decyzję. Związane jest to również z oczeki-

waniami respondentów w stosunku do potencjalnej oferty tego typu obiektów 

w zakresie edukacji (rysunek 3).  

                                                      
13 S. Graja, A. Spychała, Gospodarstwa agroturystyczne jako…, s. 173–184. 
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Rys. 3. Oczekiwania w zakresie oferty edukacyjnej objętych badaniami nauczycieli 

szkół podstawowych w Szczecinie w stosunku do potencjalnej oferty 

gospodarstw edukacyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdaniem nauczycieli najbardziej atrakcyjna jest edukacja w zakresie dzie-

dzictwa kultury materialnej wsi
14

, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczo-

                                                      
14 Interesujące jest również postrzeganie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi w świado-

mości społecznej (I. Burkaba-Rylska, Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi – społeczna świado-

mość, społeczne dyskursy, w: Polska wieś w społecznej świadomości. Wiedza i opinie o kulturze 
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ści ludowej
15

, ale należałoby zwiększyć propozycje gospodarstw również 

w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych oraz 

świadomości ekologicznej i konsumenckiej. Pobyt w funkcjonujący gospodar-

stwie rolnym umożliwia bowiem uczniom bezpośrednie poznanie przebiegu 

podstawowych zjawisk biologicznych zachodzących w środowisku i dostrzega-

nie występujących między nimi zależności
16

. Ważne jest także wskazanie miej-

sca i roli człowieka w ekosystemie Ziemi w aspekcie wpływu naszej cywilizacji 

na racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej. 

W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że objęci nimi na-

uczyciele mają niewielką wiedzę na temat ofert gospodarstw agroturystycz-

nych/edukacyjnych w województwie zachodniopomorskim. Najczęściej wska-

zują jedno lub dwa – te do których organizowali wyjazd. Osoby, które nie były 

jeszcze ze swoimi uczniami w tego typu obiektach, nie potrafiły wskazać żad-

nego wartego poznania gospodarstwa
17

. Znane są natomiast wybrane obiekty 

w innych regionach kraju, jak np. popularne w województwie wielkopolskim 

gospodarstwo „Stara Chata u Kowala” w Kluczewie (gmina Przemęt) lub go-

spodarstwa zlokalizowane w górach. Świadczyć to może również o tym, że 

objęci badaniami nauczyciele organizując swój własny wypoczynek w okresie 

urlopowym, nie korzystają z ofert gospodarstw agroturystycznych w wojewódz-

twie zachodniopomorskim, lecz wybierają w tym celu inne regiony Polski. 

Uwagi końcowe 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że istniej duże zain-

teresowanie ze strony nauczycieli szczecińskich szkół podstawowych organi-

zowaniem pobytu dla uczniów w gospodarstwach edukacyjnych
18

. Chętnie wy-

                                                                                                                                  
ludowej, rolnikach i rolnictwie, red. I. Burkaba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 

Warszawa 2004, s. 135–173. 

15 Zgodne jest to z ogólnoświatową tendencją, bowiem około 75% działań, które podejmują 

ludzie w związku z turystyką, dotyczy turystyki kulturowej (I. Kotowicz-Borowy, Antropologicz-
ne dylematy turystyki kulturowej, w: Turystyka w rozwoju lokalnym, op. cit., s. 45–51. 

16 Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, op.cit, s. 385–401. 

17 W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje obecnie około 750–780 obiektów 
związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. 

18 Potencjał gospodarstwa edukacyjnego tworzy środowisko przyrodniczo-rolnicze oraz 

społeczno-kulturowe (B.M. Czarnecka, Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji…, 
s. 144–154. 
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bierają oni oferty tych podmiotów, a propozycje edukacji oferowane w odwie-

dzanych gospodarstwach spełniają ich oczekiwania. Niestety, jak zauważają 

respondenci, obecnie jest zbyt mało informacji na ten temat. Być może należa-

łoby oczekiwać, że lukę tę wypełni projekt rozwoju zagród edukacyjnych.  

Gospodarstwa edukacyjne są interesującym pomysłem na wzbogacenie 

oferty turystycznej obszarów wiejskich. Mogą być także miejscem edukacji 

pozaszkolnej
·, 

w którym realizuje się istotne cele kształcące i wychowawcze 

oraz zachodzi korelacja wewnątrzprzedmiotowa i międzyprzedmiotowa przeka-

zywanych uczniom treści
19

. Turystyka jest bowiem uniwersalnym systemem 

dydaktycznym, w którym uczestniczą ludzie w różnym wieku i o różnym po-

ziomie wykształcenia, a jej funkcje aktualne są nie tylko w okresie dzieciństwa i 

młodości, ale również w odniesieniu do każdego etapu życia człowieka
20

. Jed-

nak jak zauważają dydaktycy kształtowanie świadomości środowiskowej po-

winno rozpoczynać się możliwie jak najwcześniej – w okresie wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ nabywane przez dzieci 

w tym wieku: wiedza, przeżycia i doświadczenia wpływają na ich postawę m.in. 

wobec zagadnień ochrony przyrody i środowiska, opracowywanych w pierw-

szych latach nauki szkolnej
21

. 

THE EDUCATIONAL OFFER OF THE AGRITOURISM FARMS  

IN THE TEACHERS OPINION OF THE ELEMENTARY 

SCHOOL IN SZCZECIN 

Summary 

The increasing demand on touristic services on country areas forces the owners of 

agricultural farms to creating of new attractive offers. This concerns the education too, 

which does not need to be realized in educational posts exclusively. The idea of the 

educational farms was proved in many countries of Europe (France, Switzerland, Aus-

tria, Germanys, Norway) as well as in USA. The aim of children's arrival to farm is 

perception of work in the country, enrichment or purchase natural knowledge as well as 

                                                      
19 Treści muszą być jednak poddane transformacji dydaktycznej, która ma na celu ich do-

stosowanie do oczekiwań i możliwości intelektualnych odbiorców. 

20 I. Sikorska-Wolak, Turystyka jako system…, s. 12–21. 

21 Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, op. cit., s. 385–401. 
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ecological and healthy style of life education. It the agricultural farm stood with place to 

the leadership of didactic occupations, which joint theory with practice. The educational 

agricultural farms be created also in Poland, and their amount enlarges systematically. 

With regard therefore on meaning this kind of tourism the aim of this paper was de-

scription, how teachers, who organize school trips, have the use with educational offer 

of agritourism farms. The investigation was conducted among teachers of the elementa-

ry schools in Szczecin on breakthrough of October and November 2011 year. The inves-

tigations were included 120 teachers at 14 elementary schools. 

Translated by Adam Sammel 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

WITRYNA INTERNETOWA GOSPODARSTWA 

AGROTURYSTYCZNEGO JAKO NARZĘDZIE 

PREZENTUJĄCE JEGO OFERTĘ USŁUGOWĄ 

Wprowadzenie 

Agroturystyka jest definiowana jako forma wypoczynku realizowanego na 

terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej i ak-

tywnościach rekreacyjnych związanych z gospodarstwem rolnym lub równo-

ważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym)
1
. 

Zgodnie z danymi statystycznymi GUS liczba gospodarstw agroturystycz-

nych w Polsce w 2010 roku wynosiła 7692 obiekty, które dysponowały 82,7 

tysiącami miejsc noclegowych. Przeciętna kwatera agroturystyczna oferowała 

możliwość noclegu 11 osobom. Wśród gospodarstw agroturystycznych przewa-

żały obiekty przyjmujące gości przez cały rok – było ich prawie 80%. Blisko 

połowa funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych była zlokalizowana 

w czterech województwach: małopolskim (1291 obiektów), podkarpackim 

(1006), warmińsko-mazurskim (718) oraz dolnośląskim (613)
2
. 

                                                      
1 B. Kożuchowska, Podstawowe pojęcia, cechy, składniki agroturystyki oraz formy samo-

organizacji usługodawców, w: Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Fundacja Programów Po-

mocy dla Rolnictwa, Warszawa, 2000, s. 22–26. 

2 Turystyka w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa, 2011, s. 46. 
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1. Oferta usługowa gospodarstw agroturystycznych  

W ostatnich latach zauważalny jest znacznie szybszy rozwój bazy nocle-

gowej uzupełniającej w stosunku do hotelarskiej, w tym gospodarstw agrotury-

stycznych. Przeciętnie co czwarty Europejczyk spędza swoje wakacje na wsi. 

Usługi oferowane przez gospodarstwa agroturystyczne mają na celu zaspokoje-

nie różnorodnych potrzeb mieszkańców miast, w tym m.in.: snu i schronienia, 

żywienia, przemieszczania się, relaksu i wypoczynku, aktywności fizycznej, 

kulturalne, zdrowotne, poznawcze, są więc siłą napędową popytu turystyczne-

go
3
.  

Wśród czynników wpływających na wzrost popytu na usługi oferowane 

przez gospodarstwa agroturystyczne w ostatnich latach można w szczególności 

wymienić: tendencję do organizowania więcej niż jednego urlopu w ciągu roku, 

z możliwością dodatkowego krótszego urlopu spędzanego na wsi; rosnącą 

świadomość zdrowotną ludności uznającą wartość i atrakcyjność życia wiej-

skiego; rosnące zainteresowanie kulinarnymi specjałami i tradycyjną kuchnią 

wiejską; chęć pokazania dzieciom tradycyjnych zajęć wiejskich (uprawa ziemi, 

rękodzieło); wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym i autentyczno-

ścią; chęć wypoczynku w ciszy
4
. 

Specyfika usług agroturystycznych polega między innymi na powiązaniu 

świadczenia usług dla turystów z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i obo-

wiązującym w nim rytmem życia i pracy, bezpośrednim kontakcie z rodziną 

gospodarzy, umożliwieniu korzystania turystom ze świeżej żywności wyprodu-

kowanej na wsi, kontaktu ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi, wypo-

czynku na świeżym powietrzu. W szczególności wśród podstawowych usług 

świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne należy wymienić: usługi 

noclegowe, żywieniowe, rekreacyjno-sportowe i kulturalne
5
. Istotnym składni-

kiem usług agroturystycznych jest też rzemiosło. Dotyczy to obserwacji 

i uczestniczenia w tradycyjnych technologiach wytwarzania dóbr oraz ręko-

                                                      
3 Ekonomika turystyki, red., A. Panasiuk, PWN, Warszawa, 2008, s. 88–93. 

4 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa, 2007, s. 330–332. 

5 B. Mikuta, B. Sawicka, M. Świątkowska, Usługi hotelarsko-turystyczne, Wyd. Format 

AB, Warszawa, 2007, s. 167. 
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dzielnictwie, tj.: ciesielstwie, płóciennictwie i tkactwie, farbiarstwie, garbar-

stwie, kowalstwie, młynarstwie itd.
6
 

Oferty usługowe gospodarstw agroturystycznych są bardzo różnorodne 

i adresowane do wielu grup turystów. Przykładowo można wśród nich wymie-

nić oferty dla
7
:  

– osób chcących poznać prawdziwą wieś – typowe gospodarstwo rolne, 

w którym istnieje możliwość obserwacji i uczestniczenia w wykonywa-

nych; 

– amatorów rekreacji i wypoczynku nad wodą, w tym wędkarzy – gospo-

darstwa położone nad wodą (morze, jeziora, rzeki, stawy); 

– miłośników koni i osób wymagających hipoterapii – gospodarstwa po-

siadające konie pod wierzch lub zaprzęgowe (wycieczki powozami, wo-

zami); 

– rodzin z dziećmi – gospodarstwa posiadające dodatkowe wyposażenie 

i oferujące rodzicom opiekę nad dziećmi – place zabaw dla dzieci, mini-

zoo; 

– uczestników spotkań okolicznościowych – gospodarstwa posiadające 

duże sale i odpowiednie zaplecze gastronomiczne – organizujące wesela, 

komunie, konferencje, spotkania integracyjne; 

– amatorów żywności ekologicznej, kuchni regionalnych – gospodarstwa 

oferujące całodzienne wyżywienie w oparciu o wyprodukowane przez 

siebie produkty rolnicze i serwujące lokalne potrawy. 

Różnorodność świadczonych usług agroturystycznych pozwala na wyróż-

nienie siedmiu typów gospodarstw
8
: 

– typ U – gospodarstwa uniwersalne (wszechstronne) o ogólnym przezna-

czeniu pod względem rodzaju i specyfiki świadczonych usług agrotury-

stycznych, cechujące się różnorodną działalnością turystyczno-

rekreacyjną, sportową i gospodarczą. W gospodarstwie uprawiane są ro-

                                                      
6 A. Niedziółka, Innowacyjne usługi rekreacyjne jako determinanta rozwoju agroturystyki 

w województwie małopolskim, Prace Naukowe nr 45: Innowacje i innowacyjność w sektorze 

Agrobiznesu, SGGW, Warszawa 2008, s. 231–241. 

7 A. Balińska, Kierunki rozwoju agroturystyki w Polsce i w wybranych krajach europej-

skich, w: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki, red. K. Gutkowska, 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warszawa 2007, s. 34–43. 

8 M. Jalinik, Typologia gospodarstw oraz rozwój usług agroturystycznych, „Roczniki Na-

ukowe SERIA” 2007, tom IX, z. 2, s. 109–116. 
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śliny zbożowe i okopowe, prowadzona jest produkcja zwierzęca, do-

stępna jest infrastruktura turystyczna i sportowo-rekreacyjna; 

– typ D – gospodarstwa dla rodzin z małymi dziećmi zapewniające odpo-

wiednie warunki dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Szcze-

gólnie istotne jest wyposażenie gospodarstwa w sprzęt sportowo-

rekreacyjny, możliwość organizacji imprez rekreacyjnych, różnorodność 

zwierząt gospodarskich i bezpieczny do nich dostęp oraz plac do gier 

i zabaw; 

– typ N – gospodarstwa dla osób niepełnosprawnych z przeprowadzoną 

modernizacją i adaptacją pomieszczeń, podjazdem dla wózków inwa-

lidzkich, poręczami i innymi udogodnieniami; 

– typ S – gospodarstwa dla osób w podeszłym wieku o odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń i ogrodu, zabezpieczeniu pomocy medycz-

nej z jednoczesnym zapewnieniem ciszy i spokoju oraz troski i opieki 

gospodarzy; 

– typy specjalistyczne:  

o typ I sr – gospodarstwa o rozbudowanej infrastrukturze 

sportowo-rekreacyjnej,  

o typ II sb – gospodarstwa o bardzo dobrych warunkach so-

cjalno-bytowych,  

o typ III sp – gospodarstwa specjalistyczne o określonej dzia-

łalności, jak np.: hippika, hodowla koni, królików, kóz, rę-

kodzielnictwo pszczelarstwo, wędkarstwo itp. 

Niezależnie od typu gospodarstwa agroturystycznego, każde z nich świad-

czy usługi noclegowe o różnym standardzie. Są to przykładowo
9
: 

– noclegi w kwaterze agroturystycznej, czyli w domu mieszkalnym go-

spodarzy lub w zaadaptowanym budynku gospodarczym; 

– nocleg samoobsługowy – w odrębnym miniobiekcie, np. domku tury-

stycznym czy kempingowym na terenie gospodarstwa; 

– nocleg przy wykorzystaniu własnego sprzętu turystycznego – umożli-

wienie turyście rozbicia namiotu, postawienia przyczepy kempingowej, 

campera/campobusu na terenie obejścia; 

– noclegi w innych obiektach: w stodole na sianie, w szałasie, bacówce. 

                                                      
9 M. Sznajder, L. Przezbiórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006. 
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Turysta przybywający do gospodarstwa agroturystycznego oczekuje wy-

godnego wyposażenia pomieszczeń, czystości, dostępu do urządzeń higienicz-

no-sanitarnych. Na jedną łazienkę w gospodarstwie agroturystycznym nie po-

winno przypadać więcej niż osiem osób
10

. W obiekcie powinny znajdować się 

informacje na temat: atrakcji turystycznych regionu, pobliskich szlaków tury-

stycznych czy aktualnych imprez kulturalnych
11

.  

Coraz częściej w ramach atrakcji oferowanych przez gospodarstwa agrotu-

rystyczne wymienia się wyżywienie jako przykład oferty specjalnej, której 

przewaga konkurencyjna polega na wykorzystaniu produktów tradycyjnych lub 

ekologicznych w żywieniu turystów. Zakwaterowanie jest rodzajem usługi, 

która może być powtarzalna i naśladowana bez względu na położenie gospodar-

stwa agroturystycznego, natomiast jego oferta gastronomiczna może być ele-

mentem niepowtarzalnym, dać gościom możliwość odkrycia nieznanych lub 

zapomnianych smaków, spożywania produktów regionalnych lub ekologicz-

nych, jest więc walorem, który na długo pozostaje w ich pamięci
12

. W szczegól-

ności można zaoferować turystom całodzienne wyżywienie, serwowanie jedne-

go posiłku np. śniadań lub obiadów czy obiadokolacji, dwóch posiłków – zwy-

kle śniadań i obiadokolacji lub możliwość nabywania surowców i przyrządzania 

potraw samemu, ewentualnie wszystkie posiłki przygotowywane we własnym 

zakresie
13

. 

2. Witryna internetowa gospodarstwa agroturystycznego 

Jedną z bardzo ważnych potrzeb wpływających na wzrost popytu na usługi 

oferowane przez gospodarstwa agroturystyczne jest potrzeba poznawcza oraz 

                                                      
10 B. Mikuta, B. Sawicka, M. Świątkowska, Usługi hotelarsko-turystyczne, Wyd. Format 

AB, Warszawa 2007, s. 167. 

11 J. Berndt-Kostyrzewska, Programy funkcjonalne domów wiejskich dla potrzeb działalno-

ści agroturystycznej, w: Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Fundacja Programów Pomocy dla 
Rolnictwa, Warszawa 2000, s. 168–217. 

12 I. Batyk, Oferta gastronomiczna w gospodarstwach agroturystycznych Warmii i Mazur, 

w: Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, 

WSHiT, Częstochowa 2010, s. 120–138. 

13 J. Berndt-Kostyrzewska, Programy funkcjonalne…, s. 168–217. 
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informacji
14

. W ostatnich latach rozwijana jest możliwość pozyskiwania infor-

macji przez Internet: o atrakcjach turystycznych, bazie agroturystycznej, świad-

czonych usługach
15

. 

Z punktu widzenia potencjalnych turystów Internet to aktualne, tanie i ła-

two dostępne źródło prezentujące ofertę usług agroturystycznych. Z badań pt. 

„Korzystanie z Internetu” opublikowanych w sierpniu 2011 roku przez CBOS 

wynika, iż ponad połowa z ankietowanych Polaków (56%) korzysta przynajm-

niej raz w tygodniu z Internetu
16

. 

Polacy coraz częściej poszukują w Internecie informacji o usługach tury-

stycznych, w szczególności są zainteresowani wiadomościami o miejscach war-

tych odwiedzenia (86% respondentów), czytają opinie na temat oferowanych 

usług (78%) oraz porównują ich ceny (71%). Turyści pragnący wypocząć na 

wsi wykorzystują wyszukiwarki (głównie www.google.pl), za ich pośrednic-

twem oglądają portale agroturystyczne (przykładowo: agroturystyka.pl, 

e-agroturystyka.pl, goscinnawies.pl, agro-turystyka.com.pl, agrowakacje.pl) lub 

witryny poszczególnych gospodarstw agroturystycznych. W ten sposób w 2007 

roku co trzeci internauta poszukiwał informacji o możliwości wypoczynku 

w gospodarstwach agroturystycznych
17

.  

Gospodarstwa te coraz częściej prezentują swoją ofertę w Internecie, a do-

brze przygotowana witryna (strona WWW) znacznie zwiększa szanse na pozy-

skanie klienta. Bardzo ważny jest właściwie zaprojektowany adres witryny po-

przez dobór domeny internetowej, pozycjonowanie adresu w wyszukiwarkach 

(tzw. web positioning), współpraca z serwisami innych podmiotów o zbliżonej 

tematyce (portalami agroturystycznymi) oraz umieszczanie na nich bezpośred-

nich odnośników
18

. 

Witryna gospodarstwa agroturystycznego jest nie tylko cennym źródłem 

informacji o oferowanych usługach, stanowi również skuteczny środek promo-

                                                      
14 Ekonomika turystyki, op. cit., s. 88. 

15 W. Kurek, op. cit., s. 486. 

16 Korzystanie z Internetu, CBOS, w: www.cbos.pl, sierpień 2011.  

17 Raport. Produkty i usługi turystyczne w Internecie (1, 2, 3). Google Polska, w: 
www.travelmarketing.pl, 2008. 

18 K. Stepaniuk, Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem 

działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego, „Oeconomia” 2010, 
nr 9 (4), s. 509–518. 

http://www.google.pl/
http://www.agroturystyka.pl/
http://www.e-agroturystyka.pl/
http://www.goscinnawies.pl/
http://www.agro-turystyka.com.pl/
http://www.cbos.pl,/
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cji, nawiązania i utrzymywania kontaktu z klientem, a także dodaje gospodar-

stwu prestiżu i tworzy jego nowoczesny wizerunek
19

. 

Witryna gospodarstwa agroturystycznego musi być tak skonstruowana, by 

umożliwiać łatwą nawigację pomiędzy poszczególnymi działami (menu). Ko-

nieczna jest też opcja przeglądania witryny w różnych językach, np. angielskim 

czy niemieckim
20

. Witryna musi się atrakcyjnie prezentować i budzić zaufanie 

potencjalnych turystów, a zatem powinna być czytelna, nieprzeładowana treścią 

i kolorem, pokazywać komfort zakwaterowania, zawierać atrakcyjną galerię 

zdjęć obiektu, posiadać opis oferty wszystkich usług, zawierać opis okolicy 

obiektu oraz miejsc wartych odwiedzenia w regionie, proponować atrakcyjne 

ceny usług, udostępniać stale widoczny kontakt do obiektu (telefoniczny oraz 

online) oraz umożliwiać dokonanie rezerwacji
21

. 

3. Cel, materiał i metodyka pracy 

Celem pracy było przeprowadzenie badań pilotażowych mających na celu 

analizę treści witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Do analizy 

wybrano ofertę gospodarstw agroturystycznych położonych w czterech woje-

wództwach, posiadających najliczniejszą zarejestrowaną w GUS grupę gospo-

darstw agroturystycznych, tj. w podkarpackim, dolnośląskim, warmińsko-

mazurskim i małopolskim.  

Badania przeprowadzono w czerwcu 2011 roku. Materiał badawczy uzy-

skano, wpisując do wyszukiwarki Google.pl słowa kluczowe „gospodarstwo 

agroturystyczne” oraz kolejno nazwę województwa, np. „województwo mało-

polskie”. Wyboru obiektów do badań dokonano, analizując wyłącznie adresy 

własnych witryn gospodarstw agroturystycznych pozycjonowane na pierwszej 

i drugiej stronie wyszukiwarki, pamiętając, że zaledwie 1% turystów, przeszu-

kując Internet w celu zdobycia informacji, dochodzi do trzeciej strony wyszu-

                                                      
19 Z. Zontek, E. Lipianin-Zontek, E-commerce na rynku usług turystycznych w opinii kon-

sumentów, w: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą Seria: Studia i materiały 2011, nr 51, 
s. 42–53. 

20 M. Dragan, Funkcjonalność, grafika, technologia, „Hotelarz” 2010, nr 3, s. 36–38. 

21 A. Banach, J. Dąbkowski, Żeby gość nas polecał, „Hotelarz” 2010, nr 11, s. 36–40. 
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kiwarki, a oferty najczęściej oglądane szczegółowo to pierwsze dziesięć ofert 

od góry pierwszej strony wyszukiwarki, tzw. TOP10
22

.  

Uzyskano w ten sposób adresy 26 witryn gospodarstw agroturystycznych, 

w tym po osiem obiektów z województwa małopolskiego i dolnośląskiego oraz 

po pięć z podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego
23

.  

4. Wyniki badań 

Najważniejszym celem funkcjonowania własnej witryny internetowej go-

spodarstwa agroturystycznego powinno być przekazanie potencjalnemu nabyw-

cy podstawowych informacji o obiekcie, tj. wyglądu budynków, ich położenia 

i nazwy, adresu, informacji o drodze dojazdowej, telefonu oraz e-maila kontak-

towego
24

.  

Na wszystkich analizowanych witrynach gospodarstw agroturystycznych 

były udostępnione dane kontaktowe, tj.: nazwiska i imiona właścicieli, numery 

telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy) oraz dokładny adres. Tylko jedno go-

spodarstwo nie zamieściło żadnego zdjęcia budynku, na pozostałych witrynach 

prezentacja fotograficzna obejścia była wyczerpująca, często z podziałem na 

wygląd gospodarstwa w sezonie zimowym i letnim. Trzy gospodarstwa dodat-

kowo umieściły na swojej witrynie film pokazujący obiekt i najbliższą okolicę. 

Jest to bardzo istotne, gdyż umożliwienie potencjalnemu turyście obejrzenia 

wybranego miejsca na zdjęciach czy wirtualnych odwiedzin w obiekcie nocle-

gowym może znacząco wpłynąć na zainteresowanie pobytem w danej miejsco-

wości i w efekcie na wzrost popytu na świadczone usługi
25

. 

Każde gospodarstwo agroturystyczne powinno prezentować na własnej 

stronie www ofertę usługową, w szczególności powinien zostać zaprezentowa-

                                                      
22 Złoty trójkąt Google, www.seokrakow.pl/zloty-trojkat-google.html, 1.1.2006. 

23 www.agrosawa.pl, www.zapotokiem.idl.pl, www.dolina.hg.pl, www.nadisagiem.pl, 

www.zacisznachatka.pl, www.probark.pl, 4-pory-roku.com, www.agrolipnica.pl, www.agro-

lipscy.pl, www.podtuja.ovh.org, www.villagreta.pl, www.cichawoda.pl, www.agrosierpnica.pl, 

www.monika.pl, www.wanczykowka.pl, www.zaczarowanyogrod.com, www.chatamikolaja.eu, 

www.michal_murzyn.republika.pl, www.jaskowice.agro.pl, www.rokoszowka.pl, www.wadera-

beskid.com, www.dobrachata.eu, www.u-kowola.neostrada.pl, lesnastajnia.pl, bialydom.ovh.org, 
www.kolaczow.pl, www.ranczo.e-noclegi.net.pl. 

24 M. Dragan, Funkcjonalność…, s. 36–38.  

25 W. Kurek, op. cit., s. 486. 

http://www.chatamikolaja.eu/
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ny standard zakwaterowania. Spośród analizowanych 26 witryn na 20 pokazano 

zdjęcia pokoi wraz z wyposażeniem. W skład wyposażeniu meblowego ukazy-

wanego na zdjęciach wchodziły zwykle drewniane: łóżka (najczęściej jedno-

osobowe), stolik, krzesła, szafka/szafa. Na dwóch witrynach zamieszczano in-

formację o możliwości wstawienia do pokoju łóżeczka dziecięcego na życzenie 

gościa. Jako ciekawostkę można podać, że jedno z gospodarstw oferowało go-

ściom możliwość skorzystania z pościeli antyalergicznej. Tylko jeden obiekt 

informował o możliwości pobytu osób niepełnosprawnych.  

Potencjalnych klientów interesuje wyposażenie budynku w urządzenia hi-

gieniczno-sanitarne – z reguły oferowano gościom korzystanie ze wspólnych 

łazienek i WC. Zaledwie trzy gospodarstwa posiadały pokoje z łazienką. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, iż na większości witryn, tj. na 22, nie zamieszczono 

żadnych fotografii węzłów higieniczno-sanitarnych (łazienek i WC). 

Żywienie gości stanowi ważną składową oferty agroturystycznej i wiąże 

się najczęściej z produkcją żywności w gospodarstwie. Niektóre obiekty w celu 

rozszerzenia swojej oferty i podniesienia jej atrakcyjności utrzymują drobne 

zwierzęta gospodarskie (owce, kozy, króliki, kaczki, gęsi, kury) oraz specjalnie 

przygotowują zagrodę, uprawiając w części ozdobno-wypoczynkowej: kwiaty, 

krzewy ozdobne, a w części produkcyjnej: zioła, warzywa, owoce z ukierunko-

waniem na potrzeby gości
26

.  

Spośród wszystkich analizowanych gospodarstw agroturystycznych zale-

dwie cztery obiekty proponowały gościom całodzienne wyżywienie. Pozostałe 

gospodarstwa informowały na swoich witrynach o możliwości samodzielnego 

przygotowywania posiłków w ogólnodostępnych kuchniach. Warto zaznaczyć, 

że na jednej ze stron internetowych w zakładce „Kuchnia” zamieszczono cie-

kawe przepisy na dania regionalne, ilustrując je własnoręcznie zrobionymi zdję-

ciami. 

Kolejną ważną z punktu widzenia gościa informacją, jaka powinna być 

zamieszczana na stronie internetowej gospodarstwa agroturystycznego, jest 

cennik świadczonych usług. Cena produktu/usługi jest bowiem jednym z naj-

ważniejszych czynników wpływających na popyt turystyczny oraz decyzje na-

                                                      
26 U. Świetlikowska, Znaczenie i specyfika produkcji żywności w gospodarstwach agrotu-

rystycznych oraz podstawy określania jej wielkości i struktury, w: Agroturystyka, Fundacja Pro-
gramów Pomocy dla Rolnictwa, red. U. Świetlikowska, Warszawa 2000, s. 242–255.  
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bywcze potencjalnych gości.
27

 Niestety, zaledwie na dziesięciu witrynach po-

dawano informacje o cenach noclegów, które oscylowały w granicach 25–45 zł 

od osoby. Opłaty w takiej wysokości można uznać za satysfakcjonujące poten-

cjalnych klientów, gdyż jednym z czynników rozwoju agroturystyki w Polsce 

był fakt, że ceny noclegów w gospodarstwach agroturystycznych były niższe 

niż w innych typach obiektów noclegowych, co powodowało, że mogli z nich 

korzystać klienci o niższych zasobach finansowych
28

. Trzeba jednak wskazać, 

że gospodarstwa agroturystyczne posiadające osobne domy dla gości lub pokoje 

z łazienkami, określane nazwą „mini-apartamentu” oferowały noclegi w cenach 

porównywalnych do cen miejsc noclegowych w hotelach ekonomicznych, tj. 

w wysokości – 100 zł/ dobę/osobę. 

Turysta, który zdecyduje się na wyjazd do danego gospodarstwa agrotury-

stycznego, poszukuje informacji o atrakcjach przyrodniczo-krajoznawczych, 

historycznych i kulturalnych w najbliższej okolicy. Na prawie wszystkich, bo na 

25 analizowanych witrynach, zamieszczono opisy najciekawszych obiektów, 

ilustrując je zdjęciami zabytków, walorów przyrodniczych, flory i fauny.  

Gospodarstwa agroturystyczne oferują turystom nie tylko usługi noclego-

we czy gastronomiczne, ale również inne związane z życiem gospodarstwa 

i samej wsi
29

. Dwie witryny internetowe zachęcały do nabywania wyrobów 

rękodzieła ludowego (np. drewnianych, malowanych półeczek ze słoiczkami na 

przyprawy, małych rzeźb, wyrobów wikliniarskich). W kolejnych dwóch go-

spodarstwach oferowano rodzinom opiekę dla dzieci, huśtawki dla najmłod-

szych, przygotowanie zabaw i gier w domu i na świeżym powietrzu, możliwość 

zabawy z psem, kotem czy poznania innych małych zwierząt gospodarczych. 

Dodatkowo proponowano turystom przejażdżki końmi, bryczkami, wozami, 

samochodem prywatnym właściciela. Gospodarze mogą towarzyszyć gościom 

w spacerach do lasu lub wypożyczać wędki do połowu ryb w stawach czy po-

bliskich jeziorach.  

Jedno z gospodarstw oferowało możliwość organizacji wesel, komunii 

i imprez okolicznościowych, kolejne zapraszało uczestników konferencji i spo-

                                                      
27 Ekonomika turystyki, op. cit., s. 81. 

28 Geneza powstania agroturystyki w Polsce, www.ecoportal.com, 1.1.2010. 

29 J. Wojciechowska, Agroturystyka – signum polskiej turystyki, „Oeconomia” 2010, nr 

9 (4), s. 597–606. 
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tkań integracyjnych, inny obiekt organizował zajęcia edukacyjne dla dzieci 

przedszkolnych. 

Działalność agroturystyczna umożliwia uzyskiwanie dodatkowych przy-

chodów z tytułu sprzedaży produktów żywnościowych, takich jak: sery, jaja, 

wędliny, nalewki, konfitury, miód, owoce, warzywa, herbaty ziołowe. Dlatego 

na uwagę zasługują trzy analizowane gospodarstwa, które specjalizują się 

w produkcji herbat ziołowych, serów czy nalewek. Z kolei jedno z gospodarstw 

prowadziło szkółkę ogrodniczą i oferowało zakup sadzonek drzew i krzewów 

owocowych i ozdobnych.  

Bardzo ważną opcją witryny internetowej każdego nowoczesnego gospo-

darstwa agroturystycznego powinna być możliwość dokonania bezpośredniej 

rezerwacji przez Internet
30

. Niestety, żadna z analizowanych witryn nie ofero-

wała takiej możliwości. 

Wiedząc o tym, że nowocześni turyści lubią umieszczać opinie o swoim 

pobycie w danym gospodarstwie agroturystycznym w Internecie, a kolejni chęt-

nie je czytają, ośmiu właścicieli obiektów zamieściło na swojej witrynie Księ-

gę/Kronikę Gości, umożliwiając wpisy turystom.  

Gospodarstwa agroturystyczne bardzo chętnie są odwiedzane przez cudzo-

ziemców, zwłaszcza Niemców, dlatego wskazane jest, aby witryny internetowe 

obiektów były przetłumaczone na język obcy. Stwierdzono, iż zaledwie sześć 

z analizowanych obiektów przygotowało witrynę w obcym języku (angiel-

skim/niemieckim). 

Uwagi końcowe 

Witryna internetowa gospodarstwa agroturystycznego pełni obecnie rolę 

ważnego narzędzia służącego do prezentacji oferty usługowej obiektu, zważyw-

szy na fakt, że Internet jest w Polsce podstawowym źródłem informacji o usłu-

gach turystycznych. Tylko za pośrednictwem własnej witryny obiekt agrotury-

styczny może przedstawić unikatowe walory swojej oferty, a w efekcie może 

wpłynąć na decyzje nabywcze potencjalnych gości i ich popyt na usługi agrotu-

rystyczne oraz ma szansę na wyprzedzenie konkurencji 

                                                      
30 J. Kosmaczewska, Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności 

w agroturystyce, „Oeconomia” 2010, nr 9 (4), s. 225–232. 



340 Beata Sawicka  

Z przeprowadzonych badań wynika, iż analizowane gospodarstwa agrotu-

rystyczne nie wykorzystywały w pełni możliwości Internetu jako kanału infor-

macji o własnej ofercie usługowej. Wskazane jest rozszerzenie prezentacji gra-

ficznej obiektów, zwłaszcza zamieszczanie licznych zdjęć pokoi i węzłów hi-

gieniczno-sanitarnych. Pożądana jest również szersza oferta usług gastrono-

micznych i zaproponowanie przez większą liczbę gospodarstw serwowania 

posiłków gościom na życzenie i wykorzystywanie w menu potraw regionalnych 

czy ekologicznych. Niezbędne jest zamieszczanie na witrynie cennika świad-

czonych usług noclegowych, gastronomicznych czy dodatkowych. W celu uła-

twienia potencjalnym gościom dokonania rezerwacji wskazane jest opracowa-

nie formularza rezerwacyjnego oraz regularne odbieranie zapytań rezerwacyj-

nych otrzymywanych drogą mailową.  

Konieczna jest rozbudowa już istniejących witryn gospodarstw agrotury-

stycznych, tak by zawierały wszystkie potrzebne turyście informacje na temat 

oferty świadczonych usług. 

AGRO-TOURISTIC FARM WEBSITE AS THE TOOL 

PRESENTING THE OFFER OF TOURIST SERVICES 

Summary 

Agro-touristic farm website was characterized in this work as the tool presenting 

the information. The definitions of agro-tourism were presented. Internet introduction of 

offered accommodation, catering and additional services were put on own website. It 

was affirmed that analyzed objects were not using all possibilities of Internet, as the 

source of information. It was concluded that the extension of the graphic introduction of 

objects, the full introduction of the touristic attractions of the closest neighborhood and 

putting the price-lists of testified accommodation and gastronomy services is necessary. 

According to the author in the future the extension of the testifying agro- touristic ob-

jects services website should contain all necessary information not only to the tourist, 

but they also should made possible the electronic reservation and other of services. 

Transleted by Beata Sawicka  
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CSR JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I PROMOCJI 

PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH 

Wprowadzenie 

Kierunki rozwoju turystyki są ściśle związane ze zmieniającymi się tren-

dami podróżowania. Elementy te mają bezpośredni wpływ na ukształtowanie 

popytu turystycznego składającego się z różnorodnych potrzeb nabywców. Na-

tomiast potrzeby są realizowane, tak aby przygotować i sprzedać produkt, który 

będzie konkurencyjny. Takim produktem jest coraz częściej produkt rzadko 

spotykany, który nie tylko występuje pojedynczo, ale jako pakiet dóbr i usług 

powiązanych ze sobą w określonym czasie i przestrzeni. Wybór tego pakietu 

jest ściśle powiązany z atrybutami obszaru recepcji, elementami marketingo-

wymi oraz czynnikami społecznymi. Ten kierunek ukształtował nowe formy 

strategii w ramach działań społecznej odpowiedzialności – najpierw w zakresie 

przedsiębiorstw, a następnie został wdrożony również w turystyce. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to wykraczająca poza ramy 

prawne działalność w zakresie inwestowania w: zasoby ludzkie, w ochronę 

środowiska oraz w relacje z interesariuszami
1
, którzy mają bezpośredni wpływ 

                                                      
1
 Interesariusze (stakeholders) to grupy ludzi lub jednostki, które mogą wpływać na reali-

zację celów w przedsiębiorstwie. W związku z tym do interesariuszy podstawowych zalicza się: 

akcjonariuszy przedsiębiorstwa (shareholders), pracowników, klientów, lokalne społeczeństwo 

oraz środowisko naturalne, (E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cam-
bridge University Press, New York 2010). 
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na efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W Polsce strategie 

CSR od kilku lat są wprowadzane w działania firm przez kadry menedżerskie, 

inwestorów oraz administrację państwową. Osiągane efekty i popularyzacja 

tego tematu przez media powodują, że społeczna odpowiedzialność biznesu 

staje się jednocześnie skuteczną promocją przedsiębiorstwa. Możliwość stoso-

wania tych praktyk związana jest nie tylko z dużymi przedsiębiorstwami, ale 

coraz popularniejsze stają się w środowisku MŚP, co zdecydowanie wpływa na 

zwiększenie grona odbiorców tej strategii. 

Zgodnie z przyjętym standardem 26000 (International Organization for 

Standardization, 2009) społeczna odpowiedzialność i zobowiązanie przedsię-

biorstw do włączania procesów społecznych i środowiskowych w podejmowa-

nie decyzji dotyczących działalności winno stać się normą. Oznacza to, że dzia-

łalność ta nie tylko przyczyni się do zrównoważonego rozwoju, ale również 

społeczna odpowiedzialność będzie wbudowana w strukturę firmy. Skutkować 

to będzie jasnym przekazem dla interesariusza, że jego zdanie się liczy i bierze 

on jednocześnie udział w rozwoju przedsiębiorstwa. 

Interesariusze należą do najbliższego grona, na które oddziałuje przedsię-

biorstwo. Mają oni bezpośredni udział w rynkowym sukcesie firmy, stąd uwy-

pukla się nierozerwalna kooperacja pomiędzy interesariuszami a przedsiębior-

stwem, co jest jednocześnie efektem prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami 

CSR. 

Prowadzenie biznesu zgodnie ze strategią CSR staje się coraz bardziej po-

pularnym sposobem na funkcjonowanie firmy. Uzasadniona staje się chęć 

wprowadzenia tej idei również do przemysłu turystycznego. Celem artykułu 

jest właśnie wskazanie przewidywanych konsekwencji wprowadzenia strategii 

społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie turystyki. Ponadto istotne 

jest jednoznaczne wskazanie grup interesariuszy oraz ich powiązań z przedsię-

biorstwami turystycznymi. 

1. Odpowiedzialna turystyka 

Za etap wstępny wprowadzenia zasad CSR można uznać trend, który po-

jawił się pod koniec lat 90. XX wieku, a określany jako odpowiedzialna tury-

styka. Inicjatywa została zapoczątkowana przez członków UNWTO w roku 

1997 podczas spotkania w Istambule, a zwieńczona wydaniem w roku 1999 



 CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych 345 

dokumentu dotyczącego wartości podróży turystycznych dla samych turystów, 

jak również mieszkańców odwiedzanych terenów. Następstwem tego było 

sformułowanie zasad odpowiedzialnej turystyki w roku 2002 (Declaration on 

Responsible Tourism in Destinations). W dokumencie tym określono sposób, 

w jaki branża turystyczna i sami podróżujący wpływają na zrównoważony roz-

wój, a więc wskazywało, czy zachowane są właściwe proporcje pomiędzy sferą 

ekonomiczną, środowiskową i społeczną. 

Przyjmując, że odpowiedzialna turystyka to sposób myślenia, strategia 

CSR ma szanse aktywniej wprowadzić te zasady w działanie. Odpowiedzialna 

turystyka w chwili obecnej raczej jest zależna od interesariuszy – klientów. Ta 

właśnie grupa gdziekolwiek przebywa musi pamiętać, jaki wpływ wywiera na 

lokalną gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Odpowiedzialna turystyka 

polega na zakupie dóbr i usług u małych, lokalnych przedsiębiorców. Odpowie-

dzialność to również uszanowanie kultury i tradycji odwiedzanego kraju. Od-

powiedzialna turystyka to taka, która niweluje negatywny wpływ turysty na 

środowisko przyrodnicze. Podstawą dla tego trendu jest zachowanie równowagi 

pomiędzy tymi trzema obszarami działalności. Niestety w Polsce niewiele 

przedsiębiorstw turystycznych wprowadza zasady odpowiedzialnej turystyki, 

którą można traktować jako zalążek CSR. 

Podstawowych problemów we wprowadzaniu i promowaniu odpowie-

dzialnej turystyki upatrywać należy w tym, że polskie społeczeństwo kieruje się 

nadal ceną, a dodatkowo kwestie odpowiedzialności oraz świadomości proble-

mów globalnych znajdują się na niskim poziomie. Dla zagranicznych firm wy-

jazdy w ramach wolontariatu stały się obowiązkiem, w Polsce menadżerowie 

przedsiębiorstw dopiero dostrzegają w tej działalności szansę na działalność 

marketingową, czy też rozwój swoich pracowników. 

Wprowadzenie CSR w życie przedsiębiorstwa turystycznego (i nie tylko) 

to z jednej strony przyjazne spojrzenie związane ze zmianami klimatycznymi, 

z drugiej – wprowadzenie partnerskiego modelu współpracy z zatrudnionymi 

oraz z całym otoczeniem biznesowym oraz klientami. Według J. Hollendera 

oraz B. Brenna
2
 „zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, redukcja zużycia ener-

gii (…) to tylko zewnętrzne formy rewolucji w biznesie”. Najważniejsze zmia-

ny są dokonywane od środka, gdzie następuje wdrażanie innowacyjnych modeli 

                                                      
2 J. Hollender, B. Brenn, The Responsibility Revolution: How the Next Generation of Busi-

nesses Will Win, Jossey-Bass 2010. 
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pracy, tworzenie nowej logiki konkurencji, znajdywanie nowych metod przy-

wództwa i redefinicji celów biznesu. 

2. Zasady budowy strategii CSR w przedsiębiorstwach (turystycznych) 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działania przedsiębior-

stwa, która jest wpisana we wszystkie elementy funkcjonowania firmy, 

a uwzględniająca interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje we 

wszystkich kierunkach na poziomie różnych grup interesariuszy (rysunek 1). 

 

Klienci 

 

 
← Pracownicy 

 

Skala firmy 

 

↑↓ ↑↓ 

Społeczeństwo 

 

Środowisko 

 
 

← 

Rys. 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

Źródło: opracowanie własne. 

Nie ma jednego sposobu na przebudowę strategii firmy względem CSR. 

W pierwszej kolejności konieczne jest odświeżenie misji przedsiębiorstwa. 

Winna ona być skierowana do wszystkich pracowników, otoczenia rynkowego 

oraz uwzględniać elementy ochrony środowiska. Misja stanowi również pod-

stawę rozpoczęcia komunikacji z otoczeniem w taki sposób, aby utworzyć 

wspólnotę: FIRMA – PRACOWNICY – SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE  

– ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE. W taki sposób przedsiębiorstwo zyskuje 

zaangażowanie personelu, poprawę efektywności ich pracy, nawiązuje kontakt 

z klientem i społecznością lokalną, wpływa pozytywnie na środowisko przy-

rodniczo, co w końcowym efekcie jest korzystne pod względem ekonomicz-

nym. 
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Raport Economical Intelligence Unit „Management Magnified Sustainabi-

lity and Corporate Growth
3
 wskazuje na silne zróżnicowanie motywów podej-

mowania strategii CSR w funkcjonowaniu firmy. Liderzy strategii CSR moty-

wowani byli przede wszystkim szeroko rozumianymi korzyściami biznesowy-

mi, na które w szczególności składały się: rozpoznawalność marki czy ostatecz-

ny rachunek finansowy przedsiębiorstwa. Dla pozostałych firm najbardziej mo-

tywującym czynnikiem podjęcia tej strategii była chęć udziału w podejmowaniu 

decyzji i działania w zakresie ochrony środowiska (rysunek 2). 

 

Rys. 2. Motywacje w podejmowaniu działań w zakresie CSR 

Źródło: opracowanie na podstawie: Economical Intelligence Unit „Management 

Magnified”. Sustainability and Corporate Growth, www.graphics.eiu.com, 

22.10.2011 

Zasady wprowadzania praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności 

biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych są jednakowe dla wszystkich 

przedsiębiorstw. W Polsce niestety jest jeszcze mało firm turystycznych, które 

zainteresowały się CSR, mimo że skutki jego wprowadzenia mają jak najbar-

dziej charakter wymierny. Fakt jest tym bardziej istotny, że sektor turystyczny 

                                                      
3 Economical Intelligence Unit „Management Magnified. Sustainability and Corporate 

Growth, www.graphics.eiu.com, 22.10.2011. 
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stanowi 5% PKB i liczy pół miliona hoteli
4
, a z roku na rok w całej branży ob-

serwuje się wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne. Konsumenci stają się 

coraz bardziej świadomi
5
 własnego i cudzego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze. Coraz częściej obserwuje się wybór klientów z usług turystycz-

nych ofert „zielonych”, ofert które dają możliwość użytkowania środowiska 

przyrodniczego pozbawionego wpływu uciążliwych czynników. Ponadto przed-

siębiorstwa turystyczne poszukują nowych metod nie tylko dotarcia do klienta, 

ale przede wszystkim zatrzymania już istniejącego klienta i spełniania jego 

oczekiwań. Sposobem na taki rozwój okazało się również uświadomienie oraz 

wzrost zadowolenia i motywacji pośród wszystkich pracowników przedsię-

biorstw z branży turystycznej.  

3. Studium przypadku: CSR w hotelarstwie 

3.1.  Radisson Blu w Krakowie 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to szersze zobowiązanie dla całej 

grupy hoteli Rezidor. W roku 2001 ta grupa hoteli jako pierwsza wprowadziła 

tę strategię. Każdy hotel wyróżnia się odrębną działalnością i wyjątkowością 

w zakresie: innowacyjności prośrodowiskowej, motywacji i zaangażowania 

pracowników, kontaktów z klientami czy też ze społecznością lokalną. W za-

kresie działań proekologicznych hotel funkcjonuje zgodnie z bardzo rygory-

stycznymi normami segregowania odpadów, prowadzi również kontrolę zuży-

wania wielu produktów
6
. Wszystkie produkty zamawiane przez hotel pakowane 

są w duże ekologiczne, zbiorcze pojemniki. Woda kupowana jest w szklanych 

butelkach, natomiast kluczem do pokoju jest karta magnetyczna służąca do 

otwarcia pokoju oraz uruchamiająca zasilanie. Od roku 2010 rozpoczęto sukce-

sywną wymianę z żarówek energooszczędnych na świetlówki LED. Prowadzo-

ne są również rozmowy dotyczące zamontowania kolektorów słonecznych oraz 

wyposażenia pokoi w czujniki wyłączające klimatyzację w momencie otworze-

                                                      
4 Dane dla Unii Europejskiej, TTG, Polska 2011, nr 9 (230). 

5 Wprowadzono również na portalach „ekologicznych” określenie turysty świadomego, tu-
rysty prawdziwego. 

6 Do najpopularniejszych należą: papier, tonery do drukarek, produkty żywnościowe, oleje 

i inne. 
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nia okna. Jako pierwszy i jedyny dotąd hotel na świecie otrzymał on certyfikat 

BS 8901. Jest także pierwszą firmą w Polsce z tym odznaczeniem. BS 8901 to 

jednocześnie zasady zrównoważonego zarządzania spotkaniami, które opierają 

się na trzech priorytetach: zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne, pozytywne oddziaływanie na lokalną społeczność, redukcja kosztów 

produkcji i eksploatacji. Dzięki spełnieniu wielu wymogów z zakresu ochrony 

środowiska, takich jak np.: kontrola produkowanych odpadów, zużycie wody 

i energii elektrycznej, wprowadzenie zasad „odpowiedzialnej” polityki zarzą-

dzania obiektem, hotel zdobył kolejny certyfikat Green Key. Hotel prowadzi 

szerokie działania również w zakresie CSR na poziomie pracowników i klien-

tów. Do najważniejszych przykładów z tego zakresu należą: dzień bez samo-

chodu wśród pracowników hotelu – raz w tygodniu czy też bieg po krakow-

skich Plantach wraz z chętnymi klientami hotelu
7
. 

3.2.  Sheraton Poznań  

Kolejnym przykładem hotelu, który w swoją strategię biznesową ma wpi-

sane CSR, jest Sheraton Poznań. Działalność hotelu opiera się w znacznej mie-

rze na wspieraniu wszelkich działań wspomagających dzieci w potrzebie, blisko 

współpracuje z UNICEF
8
, m.in. poprzez realizacje globalnych projektów mają-

cych na celu poprawę życia dzieci w Afryce. Ponadto w działania swoje anga-

żuje znane osoby, które jednocześnie są klientami hotelu: polityków, celebry-

tów, artystów, sportowców. Osobistości te są angażowane do zdobienia bombek 

choinkowych, które następnie wystawiane są na aukcje przy współpracy me-

diów poznańskich. Ponadto hotel corocznie organizuje Dzień Dziecka dla dzieci 

z Domu Samotnej Matki w Poznaniu. Jednym z ostatnich projektów w ramach 

CSR jest „Poznań CSR Contest”, w ramach którego pracownicy hotelu przeka-

zują licealistom i studentom swoje doświadczenia i wiedzę w zakresie społecz-

nej odpowiedzialności biznesu. Kolejne działania hotelu są nastawione na 

wspieranie działań ekologicznych. Do najważniejszych elementów w zakresie 

                                                      
7 Bieg odbywa się w każdą środę o godzinie 7.00. Podczas takiego rodzaju rekreacji pra-

cownicy nawiązują dużo bliższą wieź z klientem i dowiadują się wielu rzeczy na temat sposobu 
funkcjonowania hotelu, które do tej pory nie zostały zanotowane w ankietach. 

8 Hotel uczestniczy w akcji „Road to Awereness”, wymyślając przeróżne sposoby na zbie-

ranie pieniędzy dla dzieci w potrzebie. Kolejnym projektem, w który angażuje się Hotel jest 

„Checz Out for Children”, w ramach którego zebrane środki finansowe są przekazywane na bu-
dowę ośrodków edukacyjnych dla dzieci w Malawi. 
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tego programu należy projekt Green Room
9
. Ponadto konsekwentnie wymienia 

się oświetlenie na energooszczędne, wykorzystuje sie papier ekologiczny do 

druku materiałów hotelowych, dodano ofertę Green Meeting, dzięki której fir-

my mogą zorganizować spotkanie w sposób przyjazny środowisku. Także rola 

wszystkich pracowników hotelu jest bardzo ważna – we wszystkich akcjach 

prośrodowiskowych uczestniczą oni bardzo aktywnie – zarówno podczas akcji 

Sprzątania Świata, jak i Godziny dla Ziemi.  

3.3.  Apex Hotele 

Apex Hotele to kolejna sieć hoteli, która w swojej strategii realizuje zasa-

dy CSR. Każdego roku sieć podejmuje kolejne działania z zakresu badania 

i wdrażania nowej technologii i nowych praktyk w celu zmniejszenia negatyw-

nego wpływu na środowisko naturalne. Najważniejszym celem jednoczącym 

wszystkie elementy strategii to chęć ciągłego doskonalenia się w zakresie za-

rządzania środowiskiem oraz w zakresie wydajności pracowników oraz zachę-

canie do współpracy wszystkich interesariuszy. Polityka prośrodowiskowa jest 

prowadzona na każdym szczeblu. Pracownicy są zachęcani do pracy w sposób 

bezpieczny dla środowiska, lokalni dostawcy są również zachęcani do dbałości 

o środowisko, co jest warunkiem odbioru towaru, natomiast klienci nie tylko są 

informowani o działaniach prośrodowiskowych przez nich podejmowanych, ale 

również zachęcani są do wsparcia tych działań. 

4. Studium przypadku: CSR w biurach podróży 

Inicjatywa społecznej odpowiedzialności biznesu dopiero zaczyna wkra-

czać do biur podróży, mimo to nadal jest ona znacznie słabiej rozwinięta niż 

w bazie noclegowej. Tylko kilka biur realizuje zadania z zakresu CSR, a nieste-

ty, w dużej mierze są to działania okazjonalne, realizowane raczej w sposób 

bardziej przypadkowy aniżeli zgodny z kierunkiem działania firmy. Przykładem 

takiego biura może być Funclub, które zorganizowało konkurs plastyczny pod 

hasłem „Wymarzona podróż” dla młodzieży (14–18 lat) z ośrodków opiekuń-

czych z Poznania, Leszna, Wrocławia i Kłodzka. Nagrodą natomiast był wyjazd 

                                                      
9 W tak oznaczonych pokojach goście sami decydują o wymianie pościeli i ręczników na 

czyste.  
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na „Zieloną Szkołę” do Grecji
10

. Mimo możliwości zakwalifikowania tych dzia-

łań do promocji marki, jak również pomocy pokrzywdzonym przez los, ze 

względu na incydentalność tego działania nie można go zaliczyć do działań 

w zakresie CSR. 

4.1.  MK Tramping 

Biuro Organizacyjne MK Tramping jest jednym z nielicznych biur w Pol-

sce, które wprowadza zasady CSR na wszystkich poziomach, mimo że na stro-

nie internetowej biura nie funkcjonuje to w formie społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu, to biuro już samo wskazuje na odpowiedzialną turystykę
11

. Pra-

cownicy biura propagują turystykę aktywną pozwalającą na dogłębne zwiedza-

nie terenów bogatych w walory przyrodnicze i kulturowe, nie wpływającą na 

nie negatywnie, a jednocześnie wspierającą społeczeństwo lokalne i przyrodę. 

Wyjazdy turystyczne zorganizowane są w taki sposób, aby turyści aktywnie 

uczestniczyli w życiu tubylców, co przyczynia się do propagowania tolerancji 

i otwartości na świat. Destynacjami turystycznymi są zawsze obszary zamiesz-

kiwane przez plemiona czy nacje potrzebujące wsparcia, które otrzymują mię-

dzy innymi w postaci opłaty za dobra i usługi. Innymi formami wsparcia są 

między innymi: wynajmowanie miejscowych przewodników i kontrahentów 

w Tybecie, dotowanie rzemiosła Indian Ameryki Południowej czy plemion 

w Azji i Afryce lub wspieranie edukacji na Madagaskarze. Odwiedzając parki 

narodowe, podróżując w małych grupach, korzystając z lokalnych środków 

transportu i miejsc zakwaterowania, a nie z wielkich sieciowych hoteli, wspiera 

się miejscowe środowisko i jednocześnie powoduje się, że turystyka ma pozy-

tywny wpływ na odwiedzane miejsca. MK Tramping jest jednocześnie człon-

kiem programu Climat Care – jednej z największych organizacji ochrony śro-

dowiska na świecie. W ramach tego programu zrealizowano wiele projektów, 

np. „Uganda – nowoczesne piece”
12

 czy „Elektrownie wiatrowe”
13

. Dodatko-

                                                      
10 www.dziennikturystyczny.pl, 27.10.2011. 

11 www.mktramping.pl, 06.11.2011 

12 Projekt ten polega na dostarczaniu do szkół znajdujących się w Ugandzie wydajnych pie-

ców, które dzięki specjalnej konstrukcji są przyjazne dla środowiska. Emitują one znacznie 

mniejsze ilości gazów cieplarnianych, a niewielkie ilości drewna potrzebnego do ich użytkowania 

przyczyniają się do ograniczenia deforestacji. Użycie tych pieców jest również korzystne 

w szkolnych kuchniach, ponieważ nie zanieczyszczają pomieszczeń. 

13 Bodowa licznych elektrowni wiatrowych, m.in. na terenie Chin 
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wym pomysłem na rozszerzenie idei odpowiedzialnej turystyki jest zorganizo-

wany przez biuro konkurs „Moje odpowiedzialne wakacje”, w ramach którego 

można opisać swój sposób na odpowiedzialne podróżowanie, czyli z poszano-

waniem dla środowiska naturalnego odwiedzanego miejsca i lokalnej kultury. 

4.2.  TUI Group 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w TUI Group jest wprowadzona na 

wszystkich szczeblach firmy. Jest ona podstawową strategią działania, nadzo-

rowaną przez kierownictwo. Za realizację strategii odpowiedzialna jest osoba, 

która jednocześnie jest koordynatorem wszystkich działań w zakresie CSR. TUI 

prowadzi bardzo szerokie działania nie tylko w zakresie działań prośrodowi-

skowych
14

 oraz wolontariatu
15

, ale również w ramach poprawy stosunków ze 

społecznością lokalną oraz wzrostu motywacji wśród swoich pracowników. Do 

najważniejszych przykładów z zakresu działalności społecznej grupy TUI nale-

żało miedzy innymi szkolenie pracowników, które jest indywidualnie dostoso-

wywane do potrzeb każdego pracownika, z uwzględnieniem tego, że każdy 

inaczej przyswaja wiedzę. Aby stworzyć pracownikom pozytywną atmosferę 

pracy, wprowadzono elastyczny czas pracy, w miejscu pracy stworzono przed-

szkola dla dzieci, a w czasie sprawowania opieki nad dziećmi na miejscu prze-

bywają stale pielęgniarki. Kobietom w ciąży bądź przebywającym na urlopie 

macierzyńskim umożliwia się uczestniczenie nie tylko w szkoleniach organizo-

wanych w firmie, ale również zachęca się do utrzymywania kontaktów z pozo-

stałymi pracownikami dla utrzymania więzi, która jest niezbędna dla dobrej 

atmosfery pracy. 

4.3.  Amadeus
16

 

W mijającym roku firma Amadeus rozpoczęła 13 projektów związanych 

ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Umowy te zostały zawarte z instytu-

cjami państwowymi, organizacjami zawodowymi oraz firmami turystycznymi 

                                                      
14 M.in.: podpisanie deklaracji o zmniejszeniu emisji CO2 na podstawie „Climate Change 

and Tourism”, position paper of the tourism industry. www.tui-group.com, 28.110.2011. 

15 Projekt: „Woda pitna dla Afryki, pomoc dla Haiti”, Fundacja Petera Maffay'ego pomaga-
jąca dzieciom po traumatycznych przeżyciach. 

16 Amadeus jest wiodącą firmą z zakresu usług technologicznych oraz dostawcą usług 

związanych z przetwarzaniem danych dla branży turystycznej na całym świecie. 
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na całym świecie, a w każdym z projektów firma Amadeus ma wspierać rozwój 

poprzez turystykę i technologię. Jednym z rozpoczętych jest projekt transferu 

technologii „Dystrybucja dla małych hoteli”, który zakłada udostępnienie tech-

nologii i ułatwienie dostępu do rynku małym hotelom, niedysponującym zaso-

bami finansowymi ani doświadczeniem koniecznym do dystrybucji produktów 

za pośrednictwem profesjonalnych kanałów sprzedaży
17

. Niebawem po uru-

chomieniu tego projektu inicjatywa ta została rozszerzona o obszar Ameryki 

Południowej i Środkowej oraz Afryki
18

. Dodatkowo firma Amadeus uruchomiła 

program edukacji, który działa w oparciu o lokalne umowy dotyczące szkoleń, 

m.in. z zakresu: profesjonalnego zarządzania turystyką czy też naukę podsta-

wowych umiejętności korzystania z komputerów. Program został skierowany 

do młodych ludzi, którzy nie dysponują własnymi funduszami na naukę zawo-

du
19

. Inną grupą programów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 

były działania przyczyniające się do ochrony środowiska. Firma Amadeus nie 

tylko działa na poziomie lokalnym poprzez „ekologiczność” swoich produk-

tów
20

, ale również na skalę międzynarodową poprzez aktywne członkowstwo 

w Światowej Radzie Turystyki Zrównoważonej (Globar Sustainable Tourism 

Council, GSTC). Ponadto firma współpracuje z Międzynarodową Organizacją 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie włączenia wielkości emisji niepożą-

danych substancji przez samoloty do platform dystrybucyjnych, a zwłaszcza do 

korporacyjnego narzędzia rezerwacyjnego, jakim jest Amadeus e-Travel Mana-

ger
21

. Amadeus jest jedną z nielicznych firm turystycznych, które prowadzą 

                                                      
17 W Brazylii inicjatywa ta objęła aż 2900 firm hotelarskich. 

18 Np. umowa zawarta w Ameryce Środkowej w ekwadorskiej prowincji Chimborazo z Fe-

decatur z regionalną Federacją Izb Turystyki oraz w Gambii z Ministerstwem Turystyki w celu 
zwiększenia zasięgu rynkowego Narodowego Stowarzyszenia Małych Firm Turystycznych. 

19 W roku 2011 program ten został wdrożony w: Kenii, Arabii Saudyjskiej, Republice Po-

łudniowej Afryki, Chorwacji, Nikaragui, Wenezueli oraz Kolumbii. 

20 Np. na podstawie współpracy z linią lotniczą Finnair firma przedstawiła usprawnienia 

związane ze zwiększeniem dokładności obliczania podstawowych wskaźników paliwa, co skut-

kowało zmniejszaniem niepotrzebnego zużycia paliwa, a tym samym zmniejszeniem emisji CO2 

oraz wydatków ponoszonych na zakup paliwa. 

21 www.rzecznikprasowy.pl/turystyka, 8.11.2011. 
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raportowanie w systemie GRI
22

 i traktują swoje projekty również jako narzędzie 

marketingowe
23

. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej staje się częścią funk-

cjonowania również przedsiębiorstw zajmujących się turystycznymi rejsami 

pasażerskimi. Przykładowo linie Costa Cruises regularnie mierzą swój wpływ 

na środowisko przyrodnicze, ulepszają technologię budowy statków, jak rów-

nież obsługi gości podczas rejsów. Natomiast Crystal Cruises przygotowuje 

plany zapobiegania skażeniom środowiskowym w oparciu o standardy świato-

we, jak również prowadzi edukację turystów w zakresie ochrony środowiska 

(zarówno na pokładzie, jak i na lądzie). Kolejnym przykładem powszechności 

działań prośrodowiskowych jest otrzymanie w roku 2006 przez Holland Ameri-

ca Line standardu ISO 14001, który jest nie tylko świadectwem przestrzegania 

norm ochrony środowiska, ale zobowiązuje również do udoskonalania całej 

polityki prośrodowiskowej. Podobne praktyki z zakresu społecznej odpowie-

dzialności biznesu stosują między innymi: Norwegian Cruise Lines, Princess 

Cruises, Royal Caribbean International a także Disney Cruise Line. 

Uwagi końcowe 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim sposób zarzą-

dzania firmą w taki sposób, aby wniosła ona jak najwięcej w zrównoważony 

rozwój społeczeństwa. W działalności praktycznej charakteryzuje się ona 

przede wszystkim: przemyślanymi działaniami na rzecz środowiska, określoną 

polityką personalną, wspieraniem społeczności lokalnej w zakresie produktów 

lokalnych oraz ich dostawców. Wdrażanie koncepcji CSR z roku na rok staje 

się coraz bardziej efektywne. Mimo przychylności rosnącej liczby społeczności 

biznesowej, nadal jest ona przedmiotem publicznej debaty. Wynika to w znacz-

nej mierze z tego, że efekty wprowadzonej strategii można mierzyć dopiero po 

upływie kilku lat od jej wprowadzenia. Szacuje się, że wprowadzenie zasad 

CSR skutkuje oszczędnościami na poziomie 20–40%
24

. W podjęciu działań 

w ramach strategii CSR nie chodzi o to, aby były to działania jednorazowe, 

                                                      
22 Global Reporting Initiatives. 

23 www.amadeus.com, www.amadeus.net. 

24 Spadek kosztów prowadzenia hotelu – dane szacunkowe na podstawie hoteli, które 

wprowadziły zasady CSR do marketingu hotelowego, Radisson Blu, Kraków. 
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przeprowadzane w ekstremalnych sytuacjach. Polityka prowadzona jest w spo-

sób poprawny, jeżeli są to działania systematyczne, planowane długofalowo, 

które zostały wpisane w strategię hotelu. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli cho-

dzi o normy środowiskowe. Nie można mówić o CSR, jeżeli motywacją hotelu 

do obniżenia poziomu zanieczyszczeń była chęć uniknięcia kar związanych 

z przekroczeniami. Dodatkowo należy pamiętać o personelu, o zwiększaniu 

jego motywacji do pracy i zadowolenia z pracy, jak również o rekompensacie 

względem społeczności lokalnej, która nie zawsze zgadza się z hotelem bądź 

innym przedsiębiorstwem – nowopowstającym lub już funkcjonującym. Poza 

wszelkimi korzyściami za wprowadzeniem do przedsiębiorstw społecznej od-

powiedzialności biznesu przemawiają wyniki angielskich badań GBSEI
25

, które 

w sposób jednoznaczny wykazały, że aż 95% konsumentów oczekuje od firm  

– również działających w turystyce – większego zaangażowania w społeczną 

odpowiedzialność. 

CSR AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT AND PROMOTION 

OF TOURISM ENTERPRISE 

Summary 

CSR is a policy exceeding legislative framework in the field of investment in: 

human resources, environmental protection and relations between interested parties, 

which have a direct influence on the effectiveness of the economic activity of enterpris-

es. During the last few years CSR in Poland has been effectively introduced into com-

pany action strategies through a range of management, investment and state administra-

tion departments. For this reason the strategy is now visible across an increasingly 

broad sector of economic life. In recent years the largest hotels have started to take 

social responsibility for their business seeing it as an instrument for further develop-

ment. Research carried out so far already indicates the profitability of this approach 

from an economic aspect as well as a way to offset any negative impact on the environ-

ment and benefit cooperation between employees and the local community. 

Translated by Joanna Haracz-Lewandowska 

                                                      
25 Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR w turystyce, konferencja w Warszawie, 

25 października 2011. 
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CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

TURYSTYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

W ASPEKCIE KONCEPCJI ZASOBOWEJ 

Wprowadzenie 

Konkurencyjność każdego przedsiębiorstwa jest jednym z podstawowych 

warunków jego przetrwania i rozwoju. Dzięki uzyskaniu względnie trwałej 

przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami rynkowymi możliwa jest 

również realizacja najważniejszego celu przedsiębiorstwa, jakim jest bez wąt-

pienia maksymalizacja jego wartości. Dotyczy to również dynamicznie się roz-

wijającego i coraz bardziej konkurencyjnego rynku turystycznego. Takie cechy 

przedsiębiorstw turystycznych, jak: sezonowe fluktuacje popytu na oferowane 

przez nie produkty, względnie stały potencjał wytwarzania produktów, ich nie-

trwałość, konieczność natychmiastowego świadczenia, złożoność, różnorodność 

czy przeważnie wysoka praco- i kapitałochłonność sprawiają, że problematyka 

konkurencyjności podmiotów rynku turystycznego jest szczególnie ważna 

i aktualna. Ze względu na wielkość realizowanych przychodów finansowych 

oraz zajmowane miejsce w tzw. turystycznym łańcuchu wartości, głównymi 

podmiotami podaży turystycznej są przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją 

i pośrednictwem turystycznym (biura podróży) oraz przedsiębiorstwa hotelowe. 

Nie są to jednak podmioty jednorodne, gdyż występuje między nimi wiele róż-

nic wynikających przede wszystkim z odmienności ich ekonomik. Sprawia to, 
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że analiza czynników determinujących poziom ich konkurencyjności powinna 

być realizowana w sposób oddzielny dla każdego z tych podmiotów. 

Artykuł składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedsta-

wiono metodologiczne założenia pracy. Następne trzy rozdziały stanowią teore-

tyczną część artykułu, w której opisano kolejno: istotę konkurencji i konkuren-

cyjności, model konkurencyjności firmy oparty na zasobach oraz wybrane 

aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych. W rozdziale piątym 

przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących problematyki konku-

rencyjności biur podróży i przedsiębiorstw hotelowych z województwa opol-

skiego. 

1. Metodologiczne założenia pracy 

Przedstawione we wstępie zagadnienia stały się impulsem do podjęcia te-

matu niniejszego artykułu, którego celem poznawczym jest próba określenia 

najważniejszych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych 

z województwa opolskiego. 

Teza główna: uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo 

turystyczne zdeterminowane jest przez czynniki zasobowe i instrumentalne. 

W celu zweryfikowania przedstawionej tezy głównej sformułowano nastę-

pujące tezy pomocnicze: 

– Teza pomocnicza 1. Zasoby ludzkie są najważniejszymi czynnikami za-

sobowymi konkurencyjności analizowanych przedsiębiorstw turystycz-

nych. 

– Teza pomocnicza 2. Głównymi czynnikami instrumentalnymi współde-

cydującymi o konkurencyjności rozpatrywanych przedsiębiorstw tury-

stycznych są: cena i jakość oferowanych przez nie produktów. 

– Teza pomocnicza 3. Rodzaj działalności gospodarczej powadzonej przez 

przedsiębiorstwo turystyczne różnicuje najważniejsze czynniki jego 

konkurencyjności. 

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W obszarze teoretycznym 

zastosowano metodę dedukcji, przeprowadzając analizę literatury fachowej 

i materiałów źródłowych. W sferze empirycznej zastosowano metodę dokumen-

tacyjną oraz metodę sondażu diagnostycznego. W ramach metody i techniki 

badania dokumentów dokonano analizy dokumentacji: statystycznej (roczników 
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statystycznych i opracowań Ministerstwa Sportu i Turystyki, Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz Instytutu Turystyki w Warszawie) oraz prawnej (ustawo-

dawstwa dotyczącego rynku turystycznego). W wyniku tych czynności dokona-

no inwentaryzacji wszystkich biur podróży i przedsiębiorstw hotelowych zloka-

lizowanych na terenie województwa opolskiego. W ramach drugiego etapu 

badań, w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego wykorzystano technikę 

ankietową. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety dotyczący wy-

branych obszarów konkurencyjności podmiotów rynku turystycznego, złożony 

z 20 pytań otwartych, półotwartych i zamkniętych oraz z metryczki. Przed przy-

stąpieniem do badań zasadniczych kwestionariusz poddano badaniom pilotażo-

wym i poprawiono w nim wszystkie dostrzeżone błędy. Badanie sondażowe 

(zasadnicze) przeprowadzono w okresie od kwietnia do maja 2011 roku na wła-

ścicielach lub menedżerach 40 przedsiębiorstw (21 biur podróży i 19 hoteli) 

zlokalizowanych na obszarze województwa opolskiego. Dobór próby do badań 

miał charakter losowy (warstwowy). Na podstawie wyników przeprowadzonych 

badań ustalono liczebność oraz częstość odpowiedzi na poszczególne pytania 

ankiety w grupach wydzielonych ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa tury-

stycznego. W celu zweryfikowania przyjętych hipotez badawczych przeprowa-

dzono również test niezależności chi kwadrat (χ
2
). Wnioskowanie statystyczne 

prowadzono przy założonym poziomie istotności ex ante α = 0,05. Wyniki ba-

dań przedstawiono w tabelach. 

2. Pojęcie konkurencji i konkurencyjności 

Konkurencja to zjawisko uniwersalne, powszechnie występujące w gospo-

darce rynkowej, którego istota polega na rywalizowaniu o korzyści z działalno-

ści gospodarczej lub o ograniczone zasoby. Według M. Stankiewicza konkuren-

cja to „zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniach do 

analogicznych celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla 

osiągnięcia określonych celów utrudniają (a nawet uniemożliwiają) osiąganie 

takich samych celów przez innych”
1
. Konkurencja rozpatrywana z punktu wi-

dzenia przedsiębiorstw jest tożsama z walką między poszczególnymi podmio-

                                                      
1 M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przed-

siębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002, 
s. 18. 



360 Daniel Puciato  

tami o zdobycie przewagi w zasobach, co może przyczynić się do osiągnięcia 

przewagi rynkowej, a w konsekwencji określonych korzyści finansowych
2
. 

W piśmiennictwie funkcjonują dwa główne podejścia do zjawiska konku-

rencji: statyczne i dynamiczne
3
. Zgodnie z podejściem statycznym (struktural-

nym) konkurencja to pewien stan rzeczy, struktura rynku lub proces. W myśl 

obowiązującego w niniejszej pracy podejścia dynamicznego (behawioralnego) 

konkurencja jest zjawiskiem zawierającym element współzawodnictwa przed-

siębiorstw, który związany jest z ograniczonością dóbr, do których pozyskania 

podmioty te dążą. 

Zdaniem M. Kachniewskiej konkurencja może być rozpatrywana według 

następujących kryteriów
4
: 

– obszar (przestrzeń), w jakim zachodzi zjawisko konkurencji: konkuren-

cja rynkowa oraz pozarynkowa; 

– podmiot konkurencji: poszczególni pracownicy w przedsiębiorstwie, 

jednostki organizacyjne wewnątrz przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, 

gospodarki lokalne, regionalne i narodowe, państwa, związki państw 

(np. Unia Europejska); 

– przedmiot konkurencji: „na wejściu” (input) – konkurencja o zasoby 

(ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne), „na wyjściu” (output)  

– konkurencja o klientów; 

– zakres (zasięg) konkurencji: lokalny, regionalny, krajowy, międzynaro-

dowy; 

– charakter konkurencji: doskonała i niedoskonała. 

Termin „konkurencyjność” używany jest zarówno w teorii, jak i w prakty-

ce gospodarczej w odniesieniu do różnych jednostek gospodarczych, sektorów, 

gospodarki narodowej, produktów, cech produktów, zasobów, umiejętności, 

strategii, systemów zarządzania czy struktur organizacyjnych
5
. Najważniejszym 

z punktu widzenia celów pracy podmiotem konkurencyjności jest przedsiębior-

                                                      
2 S. Hunt, R. Morgan, The Competitive Advantage Theory of Competition, „Journal of Mar-

keting” 1995, vol. 59, s. 16. 

3 J. Vickers, Concept of Competition, Clarendon Press, Oxford 1994, s. 226. 

4 M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw hotelowych, Oficy-
na Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 22–23. 

5 Z. Pierścionek, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: Nauka o przedsiębiorstwie. Wy-

brane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie, Warszawa 2009, s. 247. 
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stwo. W literaturze można spotkać bardzo wiele różnych definicji jego konku-

rencyjności, uwypuklających różne jej aspekty. W uproszczeniu można jednak 

przyjąć, że konkurencyjność przedsiębiorstwa oznacza względnie trwałą zdol-

ność podmiotu gospodarczego do konkurowania na rynku
6
. Zdaniem Z. Pier-

ścionka tak rozumiana konkurencyjność może być rozpatrywana z punktu wi-

dzenia
7
: 

– klienta – odbiorca określa konkurencyjność przedsiębiorstwa w sposób 

krótkookresowy i rozpatruje ją głównie w perspektywie cech użytko-

wych aktualnej oferty firmy oraz jej ceny (konkurencyjność rynkowa); 

– zarządu, właścicieli i potencjalnych inwestorów – interesariusze ci po-

strzegają konkurencyjność przedsiębiorstwa w dwóch znaczeniach: jako 

aktualnie występującą zdolność do realizacji celów firmy, tj. celów za-

rządu oraz celów obecnych i potencjalnych właścicieli (konkurencyjność 

realna – wynikowa) oraz jako zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia 

zasobów i umiejętności zapewniających długookresową realizację tych 

celów (konkurencyjność potencjalna – zasobowa). 

Do oceny konkurencyjności przedsiębiorstw wykorzystywane są: wyniki 

ekonomiczno-finansowe (wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsię-

biorstwa), źródła budowy potencjału konkurencyjności (innowacje, nakłady na 

B+R, inwestycje) i sposoby kształtowania mikrootoczenia (relacje z podmiota-

mi z otoczenia bliższego). Część z nich ma zatem charakter ilościowy (finanso-

wy), część natomiast jest jakościowa i wymaga podejścia deskryptywnego
8
. 

3. Model przewagi konkurencyjnej opartej na zasobach 

Model ten powstał w konsekwencji rozwoju zasobowej teorii przedsiębior-

stwa (podejście „od wewnątrz” – inside-out), zakładającej, że heterogeniczne 

zasoby mogą tworzyć zespół warunków dostarczających przedsiębiorstwu i jego 

klientom oczekiwaną przez nich wartość. Należy zatem skoncentrować się na 

długookresowym rozwijaniu ograniczonego zestawu kompetencji, dzięki czemu 

                                                      
6 M. Kachniewska, Konkurencyjność…, s. 28. 

7 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji oraz rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2007, s. 178. 

8 M. Kachniewska, Konkurencyjność…, s. 31. 
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przedsiębiorstwo będzie w stanie uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi 

podmiotami
9
. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w myśl tego modelu 

wiąże się z podejmowaniem dwojakiego rodzaju działań
10

: 

 pozyskiwaniem, efektywnym wykorzystywaniem i doskonaleniem zaso-

bów („do wewnątrz”); 

 oddziaływaniem na swobodę dostępu konkurentów do zasobów („na 

zewnątrz”). 

Charakterystykę poszczególnych wymiarów przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Charakterystyka zasobów w kontekście przewagi  

konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

Wymiar przewagi 

konkurencyjnej 

Orientacja na tworzenie 

wartości przedsiębiorstwa 

(„do wewnątrz”) 

Orientacja na ograniczanie 

swobody działania 

konkurentów („na zewnątrz”) 

Posiadanie na własność 

Aktywne pozyskiwanie i 

gromadzenie zasobów oraz 

kompetencji 

Zawężanie możliwości 

tworzenia zasobów i 

kompetencji 

Dostęp do zasobów 

i kompetencji 

Tworzenie dostępu do 

zasobów i kompetencji 

poprzez budowanie sieci 

powiązań z różnymi 

interesariuszami 

Blokowanie dostępu 

konkurentów do cennych 

zasobów i kompetencji 

Efektywność wykorzystania 

Kształtowanie uczenia się w 

działaniu, w celu osiągnięcia 

wysokiego poziomu 

konkurencyjności 

Opóźnianie organizacyjnego 

uczenia się u konkurentów 

Źródło: B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, 

s. 116; M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa 

hotelowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

Warszawa 2009, s. 45. 

                                                      
9 Tamże, s. 44. 

10 B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, s. 116. 
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Zasobowa koncepcja kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa 

zakłada zatem, że o przewadze konkurencyjnej decydują dwie grupy czynni-

ków: zasobowe oraz instrumentalne
11

. Pierwsze stanowią podstawę skutecznego 

konkurowania i – nie wdając się w polemikę dotyczącą poglądów różnych nur-

tów ekonomicznych na problematykę zasobów przedsiębiorstwa – wyróżnić 

można zasoby: ludzkie, materialne, finansowe, naturalne i informacyjne. Drugie 

natomiast decydują o ostatecznym poziomie konkurencyjności i na podstawie 

wyników badań empirycznych, za najważniejsze z nich należy uznać: cenę, 

jakość, warunki płatności, sieć dystrybucji, markę produktu, wizerunek firmy, 

innowacyjność czy promocję
12

. 

4. Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych 

Problematyka konkurencyjności dotyczy również szybko rosnącego rynku 

turystycznego, w tym reprezentujących jego stronę podażową przedsiębiorstw 

turystycznych. Zdaniem A. Rapacza przedsiębiorstwo turystyczne to „celowo 

zorganizowany zespół ludzi, wyposażony w środki materialne i finansowe, po-

wołany do wykonywania czynności z zamiarem zaspokojenia potrzeb turystów, 

charakteryzujący się określoną organizacją wewnętrzną, podejmujący samo-

dzielne decyzje strategiczne i taktyczne, którego aktywność ma prowadzić do 

osiągania zysku”
13

. Natomiast G. Gołembski zdefiniował przedsiębiorstwo tury-

styczne jako „wyodrębniony zespół ludzi wykonujących czynności w zakresie 

zaspokojenia potrzeb turystów i samodzielnie podejmujących decyzje strate-

giczne i taktyczne, rozstrzygające o skuteczności działania. Jest jednostką wy-

posażoną w środki materialne i finansowe oraz podporządkowaną określonej 

organizacji wewnętrznej”
14

. Przedsiębiorstwa turystyczne nie stanowią jedno-

rodnego zbioru i można je klasyfikować w ramach różnorodnych kryteriów. 

                                                      
11 R. Nowacki, Innowacyjność w zarządzaniu. Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, 

Warszawa 2010, s. 20–21. 

12 M. Stankiewicz, Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i wa-

runki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie globalizacji gospodarki, Wydawnic-
two Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002, s. 127. 

13 A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007, s. 20. 

14 M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo turystycz-

ne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 22. 



364 Daniel Puciato  

W oparciu o kryterium przedmiotu prowadzonej działalności, przedsiębiorstwa 

turystyczne można podzielić na: przedsiębiorstwa świadczące usługi hotelar-

skie, biura podróży, przedsiębiorstwa transportu turystycznego, przedsiębior-

stwa rekreacyjne, przedsiębiorstwa sanatoryjno-uzdrowiskowe oraz podmioty 

zajmujące się promocją i informacją turystyczną
15

. Z punktu widzenie wielkości 

generowanych przychodów oraz roli, jaką pełnią w tzw. turystycznym łańcuchu 

wartości, za najważniejsze należy uznać dwie pierwsze grupy podmiotów. 

Spowodowało to, że do badań empirycznych zrealizowanych do niniejszego 

artykułu, wytypowano biura podróży oraz przedsiębiorstwa hotelowe. 

Konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych można rozpatrywać 

w aspekcie pięciu rodzajów atrybutów
16

: 

– zakresu oferty – im szerszy jest zakres oferowanych usług i dóbr mate-

rialnych, tym bardziej konkurencyjne jest przedsiębiorstwo hotelarskie; 

– ceny – im dogodniejsze warunki ekonomiczne realizacji zakupu produk-

tów turystycznych, tym bardziej konkurencyjne jest przedsiębiorstwo tu-

rystyczne; 

– dostępności produktu – im bardziej znany jest usługodawca oraz dostęp-

na jego oferta, tym bardziej wzrasta konkurencyjność firmy turystycznej; 

– unikatowość produktu – im bardziej odróżnialne są produkty danej firmy 

od produktów oferowanych przez podmioty konkurencyjne, tym bardziej 

konkurencyjne jest przedsiębiorstwo; 

– jakość – im bardziej produkty odpowiadają oczekiwaniom konsumentów 

i umożliwiają zaspokojenie ich potrzeb, tym bardziej konkurencyjna jest 

firma turystyczna. 

Z badań empirycznych przeprowadzonych przez D. Jaremen w przedsię-

biorstwach hotelowych wynika, że zdaniem menedżerów najważniejszymi 

czynnikami konkurencyjności hoteli są: jakość usług, cena, kultura obsługi, 

opinie innych gości, lokalizacja obiektu, formalna kategoria nadana hotelowi, 

promocja oraz różnorodność jego oferty
17

. 

                                                      
15 A. Rapacz, Przedsiębiorstwo…, s. 23–24. 

16 D. Gilberth, I. Joshi, Quality management and the tourism and hospitality industry, in: 

Progress in tourism, recreation and hospitality management, red. C. Cooper, A. Lockwood, Bel-
haven Press, London 1992, s. 149–162; A. Rapacz, Przedsiębiorstwo…, s. 177–178. 

17 D. Jaremen, Detreminanty i sposoby kształtowania jakości usługi hotelarskiej w hotelach 

województwa dolnośląskiego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 32. 
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Specyfika rynku turystycznego wymaga jednak zwrócenie uwagi na dwie 

ważne kwestie: dualnego wymiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa tury-

stycznego oraz różnic, jakie w tym obszarze występują między przedsiębior-

stwami niezależnymi oraz tymi, które stanowią zgrupowania (kooperacyjne lub 

koncentracyjne) różnych podmiotów gospodarczych (np. sieci hotelarskie, kon-

glomeraty w ramach których występują biura podróży, przedsiębiorstwa trans-

portowe, deweloperzy itp.). Dualny charakter konkurencyjności przedsiębior-

stwa turystycznego wymaga jej rozpatrywania z dwóch punktów widzenia
18

: 

– konkurencyjności produktu turystycznego w ujęciu wąskim – oferowa-

nego przez pojedyncze przedsiębiorstwo turystyczne, które ma duży 

wpływ na jakość produktu, poziom zadowolenia turysty oraz w konse-

kwencji na poziom swojej konkurencyjności; 

– konkurencyjności produktu turystycznego w ujęciu szerokim – produktu 

obszaru recepcji turystycznej, na który pojedyncze przedsiębiorstwo tu-

rystyczne ma ograniczony wpływ, a którego jakość również pośrednio 

warunkuje poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego. 

Duże znaczenie dualnego charakteru konkurencyjności przedsiębiorstwa 

turystycznego wynika z faktu, iż turyści najczęściej najpierw określają kierunek 

wyjazdu (miejsce docelowe), a dopiero później dokonują wyboru konkretnych 

usługodawców, z których usług korzystają. Jest to szczególnie widoczne 

w przypadku, gdy dany obszar recepcji turystycznej dysponuje jakimiś unika-

towymi walorami lub jest intensywnie i skutecznie promowany, a w konse-

kwencji rozpoznawalny. 

Drugą ważną kwestią warunkującą problematykę konkurencyjności jest 

zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych i wynikające zeń odmienne wa-

runki konkurencyjności w przypadku przedsiębiorstw niezależnych (najczęściej 

należących do sektora MSP) oraz przedsiębiorstw zintegrowanych z innymi 

podmiotami gospodarczymi. W przypadku tej pierwszej grupy przedsiębiorstw 

na uwagę zasługuje głównie ich specyficzna rola w kształtowaniu produktu 

turystycznego obszarów recepcyjnych, która pozwala na uzyskanie wysokiej 

jakości doznań turystów, wynikającej z autentyczności oferowanego produktu. 

Największym niedostatkiem tego rodzaju podmiotów w walce konkurencyjnej 

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

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, s. 112; M. Kachniewska, 
Konkurencyjność…, s. 87–88. 
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jest zaś brak zaangażowania w rozwój lokalny, rzadko spotykana kooperacja 

oraz brak możliwości samodzielnego prowadzenia badań marketingowych. 

Duże, często ponadnarodowe korporacje turystyczne generują natomiast liczne 

innowacje, stale doskonalą systemy zarządzania i narzędzia marketingowe oraz 

mogą osiągać korzyści skali wpływające na oczekiwaną przez konsumentów 

możliwość redukcji poziomu cen. Na skutek opisywanych cech charakteryzują-

cych obie grupy podmiotów możliwości budowania przewagi konkurencyjnej 

korporacji turystycznych są niewspółmiernie większe od możliwości przedsię-

biorstw niezależnych w tym zakresie
19

. 

5. Czynniki konkurencyjności wybranych przedsiębiorstw turystycznych 

z Opolszczyzny w świetle badań sondażowych 

W badaniu sondażowym wzięli udział właściciele lub menedżerowie 

40 przedsiębiorstw turystycznych, w tym 21 biur podróży i 19 hoteli z Opolsz-

czyzny. Spośród analizowanych biur podróży osiem zajmowało się organizacją 

imprez turystycznych, dziewięć pośrednictwem turystycznym, natomiast cztery 

wykonywały oba rodzaje działalności łącznie. Charakteryzując brane pod uwa-

gę w badaniu podmioty gospodarcze w oparciu kryterium wielkości, można 

stwierdzić, że najliczniejszą grupą były małe przedsiębiorstwa (61,90% biur 

podróży oraz 47,37% hoteli). Wśród biur podróży znajdowało się ponadto: 

28,57% mikroprzedsiębiorstw oraz po 4,76% średnich oraz dużych przedsię-

biorstw. Spośród hoteli 31,58% zaliczyć można do grupy średnich firm, 15,79% 

to mikroprzedsiębiorstwa, natomiast 5,26% stanowiły duże przedsiębiorstwa. 

Chociaż w analizowanej grupie przedsiębiorstw dostrzec można pewną prawi-

dłowość polegającą na tym, że hotele są przeciętnie większe od biur podróży, to 

wartość statystyki χ
2 

nie uprawnia do stwierdzenia, że oba rodzaje przedsię-

biorstw turystycznych różnią się wielkością w sposób istotny statystycznie. 

Rozpatrując analizowane przedsiębiorstwa pod względem ich formy prawno-

organizacyjnej, można zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły podmioty 

własności indywidualnej (61,90% biur podróży i 57,89% hoteli) oraz spółki 

cywilne (28,57% biur podróży i 31,58% hoteli). Po jednym przedsiębiorstwie 

obu rodzajów prowadzonych było w formie spółek z ograniczoną odpowie-

                                                      
19 M. Kachniewska, Konkurencyjność…, s. 270–271. 
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dzialnością oraz spółek akcyjnych. Wartość testu niezależności χ
2
 świadczy 

jednak o tym, że obie grupy podmiotów gospodarczych nie różnią się znamien-

nie pod względem formy prawno-organizacyjnej (tabela 2). 

Tabela 2 

Charakterystyka analizowanych przedsiębiorstw turystycznych 

Wyszczególnienie 

Rodzaj przedsiębiorstwa turystycznego 

Biura podróży Hotele Test niezależności 

n % n % χ2 p 

Wielkość 

Mikro 6 28,57 3 15,79 

5,21 0,16 

Małe 13 61,90 9 47,37 

Średnie 1 4,76 6 31,58 

Duże 1 4,76 1 5,26 

Razem: 21 100 19 100 

Forma prawno-organizacyjna 

Własność indywidualna 13 61,90 11 57,89 

0,07 0,99 

Spółka cywila 6 28,57 6 31,58 

Spółka z o.o. 1 4,76 1 5,26 

Spółka akcyjna 1 4,76 1 5,26 

Razem: 21 100 19 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wykazano, obie grupy przedsiębiorstw turystycznych (biura podróży 

i hotele) nie różnią się istotnie statystycznie pod względem wielkości oraz for-

my prawno-organizacyjnej, co umożliwia ich obiektywne porównanie pod 

względem wybranych aspektów konkurencyjności. Zdaniem ankietowanych 

właścicieli lub menedżerów najważniejszymi, z punktu widzenia konkurencyj-

ności, rodzajami zasobów w ich przedsiębiorstwach są zasoby finansowe 

(57,14% biur podróży i 78,95% hoteli) oraz ludzkie (52,38% biur podróży 

i 57,89% hoteli). Zasoby materialne wskazali przedstawiciele 14,29% biur po-

dróży i 10,53% hoteli, a zasoby informacyjne i naturalne po 4,76% właścicieli 

lub menedżerów biur podróży oraz 5,26% hoteli. Biorąc pod uwagę wartość 

statystyki χ
2, 

należy odrzucić hipotezę o tym, że rodzaj przedsiębiorstwa tury-

stycznego istotnie różnicuje najważniejsze zasoby decydujące o jego konkuren-

cyjności (tabela 3). Wyniki badań własnych potwierdzają zatem powszechnie 

znaną i opisywaną w piśmiennictwie rolę zasobów ludzkich we współczesnych 
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przedsiębiorstwach z branży turystycznej
20

. Zdaniem ankietowanych, w kontek-

ście konkurencyjności ważne są również zasoby finansowe, co było szczególnie 

widoczne w przypadku przedsiębiorstw hotelowych. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy może być turbulentne otoczeniem, w jakim obecnie funkcjonują podmio-

ty rynku hotelowego, powszechnie znane ich kłopoty z płynnością finansową, 

dużym udziałem kosztów stałych w kosztach całkowitych, dużą zmiennością 

przychodów operacyjnych, wynikającą z silnych fluktuacji popytu oraz z ich 

bardzo wysoką kapitałochłonnością. 

W przypadku branych pod uwagę w badaniu biur podróży najważniejszy-

mi instrumentami ich konkurencyjności były: jakość oferowanych produktów 

(76,19%), jakość procesu obsługi klientów (66,67%) oraz ich cena (61,90%). 

Właściciele lub menedżerowie hoteli wskazywali natomiast najczęściej na cenę 

i jakość obsługi klientów (po 63,16%) oraz na jakość oferowanych w hotelu 

produktów (57,89%). Respondenci wskazywali także na cechy produktów 

(33,33% biur podróży oraz 25,32%), działania promocyjne podejmowane przez 

przedsiębiorstwo (28,57% biur podróży i 15,79% hoteli), gwarancje świadcze-

nia usług wysokiej jakości (14,29% biur podróży i 21,05% hoteli) oraz lokaliza-

cję firmy (4,76% biur podróży i 31,58% hoteli). Znacznie rzadziej wymieniane 

były natomiast takie atrybuty konkurencyjności, jak: innowacyjność przedsię-

biorstwa (9,52% biur podróży i 5,25% hoteli) oraz dogodna dla klienta sieć 

dystrybucji (4,76% biur podróży i 5,26% hoteli). Wartość empiryczna statystyki 

χ
2
 była niższa od wartości teoretycznej, co oznacza, że należy odrzucić hipotezę 

o występowaniu zależności między rodzajem przedsiębiorstwa turystycznego 

a najważniejszymi instrumentami ich konkurencyjności. Suma procent poszcze-

gólnych wskazań jest większa od 100, gdyż respondenci mogli wskazać więcej 

niż jedną odpowiedź w pytaniach dotyczących zasobów i instrumentów decydu-

jących o poziomie konkurencyjności analizowanych przedsiębiorstw. W prze-

prowadzonych badaniach potwierdzenie znalazła decydująca rola ceny i jakości 

jako instrumentów konkurencyjności współczesnych firm
21

. Na uwagę zasługu-

je również ważna w aspekcie konkurencyjności rola lokalizacji przedsiębiorstw 

hotelowych. Lokalizacja bowiem wraz z odpowiednio dopasowanym do niej 

                                                      
20 D. Puciato, B. Goranczewski, A. Łoś, Rola zasobów ludzkich w funkcjonowaniu biur po-

dróży w opinii właścicieli i menedżerów, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdań-

sku” nr 12, s. 185–196. 

21 R. Nowacki, Innowacyjność…, s. 20–21. 
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programem usługowym przesądza w zasadzie o wyniku finansowym hotelu 

(tabela 3). 

Tabela 3 

Wybrane aspekty konkurencyjności analizowanych przedsiębiorstw 

turystycznych 

Wyszczególnienie 

Rodzaj przedsiębiorstwa turystycznego 

Biura podróży Hotele Test niezależności 

n % n % χ2 p 

Najważniejsza grupa zasobów z punktu widzenia konkurencyjności 

Materialne 3 14,29 2 10,53 

0,46 0,98 

Finansowe 12 57,14 15 78,95 

Informacyjne 1 4,76 1 5,26 

Naturalne 1 4,76 1 5,26 

Ludzkie 11 52,38 11 57,89 

Najważniejsze instrumenty konkurencyjności 

Cena 13 61,90 12 63,16 

5,99 0,65 

Jakość 16 76,19 11 57,89 

Innowacyjność 2 9,52 1 5,26 

Obsługa klienta 14 66,67 12 63,16 

Sieć dystrybucji 1 4,76 1 5,26 

Promocja 6 28,57 3 15,79 

Gwarancja 3 14,29 4 21,05 

Cechy produktu 7 33,33 5 26,32 

Lokalizacja firmy 1 4,76 6 31,58 

Ocena własnej konkurencyjności 

Bardzo niska 1 4,76 1 5,26 

0,99 0,91 

Niska 2 9,52 1 5,26 

Średnia 5 23,81 6 31,58 

Wysoka 9 42,86 9 47,37 

Bardzo wysoka 4 19,05 2 10,53 

Razem: 21 100 19 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdaniem większości ankietowanych właścicieli lub menedżerów poziom 

konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych, które reprezentowali ocenić 

można wysoko (42,86% biur podróży i 47,37% hoteli). Średnią konkurencyj-

ność zadeklarowało 23,81% przedstawicieli biur podróży i 31,58% hoteli, bar-

dzo wysoką 19,05% biur podróży i 10,53% hoteli, niską 9,52% biur podróży 

i 5,26% hoteli, zaś bardzo niską 4,76% biur podróży i 5,26% hoteli. Wartość 
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testu niezależności χ
2
 świadczy o braku znamiennych statystycznie związków 

między rodzajem przedsiębiorstw turystycznych a oceną poziomu konkurencyj-

ności analizowanych przedsiębiorstw turystycznych, dokonaną przez ich wła-

ścicieli lub menedżerów (tabela 3). 

Uwagi końcowe 

W myśl opisywanego w pracy modelu przewagi konkurencyjnej opartej na 

zasobach konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych zdeterminowana jest 

zarówno przez czynniki zasobowe, jak i instrumentalne. Jak pokazały wyniki 

przeprowadzonych badań, najważniejszymi, z punktu widzenia konkurencyjno-

ści, grupami zasobów są zasoby finansowe i ludzkie, zaś najważniejszymi gru-

pami instrumentów: cena i jakość oferowanych produktów. Potwierdza to zatem 

tezę główną oraz dwie pierwsze tezy pomocnicze postawione w rozdziale meto-

dologicznym artykułu. Sfalsyfikować natomiast należy trzecią z postawionych 

tez pomocniczych. W toku analizy wyników przeprowadzonych badań nie wy-

kazano bowiem istotnych statystycznie związków między rodzajem przedsię-

biorstwa turystycznego a atrybutami (zasobami i instrumentami) jego konku-

rencyjności. Należy jednak również pamiętać, że analizowanie konkurencyjno-

ści przedsiębiorstwa wyłącznie przez pryzmat jego wnętrza nie wyczerpuje 

opisywanej problematyki. Specyfika rynku turystycznego przejawiająca się 

m.in. ogromną rolą mikro- i makrootoczenia powoduje, że w dalszych bada-

niach nad rozpatrywaną problematyką należy uwzględnić również aspekt pozy-

cyjny i zastosować podejście integrujące zewnętrzne i wewnętrzne źródła prze-

wag konkurencyjnych. Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego artykułu bada-

nia należy również w przyszłości rozszerzyć o analizę przedsiębiorstw tury-

stycznych zlokalizowanych w innych regionach Polski. 
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COMPETITIVENESS FACTORS OF TOURIST ENTERPRISES 

LOCATED IN THE OPOLSKIE VOIVODESHIP IN THE 

CONTEXT OF THE RESOURCE CONCEPT 

Summary 

The competitiveness of each company is one of the basic conditions for its surviv-

al and development. This also applies to rapidly growing and increasingly competitive 

tourist market. One of the models that describe the company's competitiveness is used 

in this article concept of competitive advantage based on resources. The article attempts 

to identify the key factors of competitiveness of tourist enterprises located in the Opols-

kie Voivodeship. Three research methods are used in this study: deduction, documenta-

ry method and diagnostic survey. Dimensional extent of the study includes Opole prov-

ince. Time range covers the year 2011. The results of this study indicate that the most 

important resources in the analyzed groups of travel agencies and hotel companies, 

influencing their competitiveness, are financial and human resources. Owners or man-

agers surveyed answered that the most important instruments of competition were: price 

and quality of tourism products. The competitiveness of analyzed companies was gener-

ally rated as high or average. This study found no links between the type of tourist en-

terprises and its declared competitive attributes. Final conclusions are that research 

should be extended to positional aspect of competitiveness and larger number of the 

entities from other Polish regions should be taken into account. 

Translated by Agnieszka Łoś 
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WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH 

NA PRZYKŁADZIE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ  

Wprowadzenie 

Turystyka jest zjawiskiem podatnym i wrażliwym na wszelkie zmiany za-

chodzące w życiu społecznym i gospodarczym. Te z kolei przekładają się na 

proces tworzenia i zmian w ruchu turystycznym, który może mieć dynamiczny 

charakter. Wielość czynników, które wpływają na popyt turystyczny sprawia, że 

samo ich wyliczenie jest zadaniem bardzo trudnym
1
. Nie sposób dokonać 

szczegółowej identyfikacji czynników determinujących kształtowanie się popy-

tu turystycznego i określić siłę ich wpływu. Niemniej wielu autorów podejmuje 

próby określenia warunków sprzyjających rozwojowi zjawiska turystyki, wa-

runków, które powodują, ze turystyka zajmuje znaczące miejsce w modelu kon-

sumpcji społecznej, wzrasta i różnicuje się zapotrzebowanie na usługi tury-

styczne, rozwija się popyt turystyczny
2
.  

Popyt turystyczny występuje w formie konglomeratu potrzeb i pragnień 

pojawiających sie w związku z ruchem turystycznym. Sama różnorodność po-

trzeb nie wyjaśnia charakteru popytu turystycznego, ważny jest bowiem ich 

wzajemny związek polegający na tym, że wraz z pojawianiem się jednej potrze-

by pojawia się następna, która determinuje istnienie kolejnej. Pełne zaspokoje-

                                                      
1 Zob. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006, s. 92 i nast. 

2 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 36. 
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nie popytu zgłaszanego przez turystów wymaga współistnienia i współdziałania 

wielu jednostkowych usług wytwarzanych przez różnych producentów
3
. Dlate-

go wśród determinant rozwoju popytu turystycznego warto rozważyć kształto-

wanie się procesu współpracy branży turystycznej jako istotnej cechy wpływa-

jącej na kompleksowość popytu turystycznego. 

1. Cel i metodologia  

Celem opracowania jest pogłębienie wiedzy w zakresie potencjału i moż-

liwości branży turystycznej w budowaniu wspólnych struktur w północno- 

-wschodniej części Polski. Struktur, które w sposób mniej lub bardziej formalny 

są zdolne do podjęcia współpracy i dynamizowania zmian na regionalnym ryn-

ku turystycznym, w szczególności poprzez lepsze dostosowanie oferty tury-

stycznej do popytu turystycznego.  

W nawiązaniu do celu głównego można sformułować dwa cele szczegó-

łowe: 

– analiza potencjału firm sektora turystycznego; 

– ocena możliwości podjęcia współpracy przez firmy reprezentujące sek-

tor turystyczny. 

W opracowaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. W ra-

mach tej metody wykorzystano technikę ankiety. Jako narzędziem badawczym 

posłużono się kwestionariusz ankiety, który zawierał łącznie 26 pytań i został 

podzielony na trzy części. W pierwszej części znalazły się pytania dotyczące 

ogólnych informacji o przedsiębiorstwie. Część druga (10 pytań) była poświę-

cona ocenie potencjału przedsiębiorstwa i jego sytuacji rynkowej, zaś część 

trzecia zawierała osiem pytań dotyczących współpracy turystycznej. Badania 

ankietowe zostały przeprowadzone w okresie styczeń–luty 2011 roku. Do badań 

przystąpiło 214 przedsiębiorstw sektora turystycznego mających siedzibę 

w północnej części województwa podlaskiego (powiaty: suwalski, sejneński 

i augustowski) oraz wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego 

(powiaty: ełcki, gołdapski i olecki). Wśród grupy objętej badaniami znaleźli się 

przedstawiciele przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych, transporto-

                                                      
3 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 49. 
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wych, sportowo-rekreacyjnych, a także sektora rzemieślniczego. Rozkład próby 

badawczej związany był z przestrzennym rozmieszczeniem badanych przedsię-

biorstw. 

2. Specyfika współpracy turystycznej 

Na rynku turystycznym w Polsce pojawiają sie różne rodzaje współpracy, 

mające najczęściej charakter sieci tradycyjnych opartych na aliansach addytyw-

nych i akwizycyjnych. Występuje też wiele powiązań w formie aliansów kom-

plementarnych. Rzadziej pojawiają się sojusze jako nowoczesne formy współ-

pracy i współdziałania, alternatywne dla aliansów
4
. Niemniej rozwój współpra-

cy traktowany jest jako ważny instrument podnoszenia konkurencyjności i dy-

namizowania rozwoju nie tylko poszczególnych organizacji, ale także regio-

nów. Przypisywanie większego znaczenia w gospodarce inicjatywom skupiają-

cym grupę przedsiębiorstw niż odosobnionym firmom i sektorom, pozwala 

dostrzec ważne elementy istoty konkurencji oraz rolę lokalizacji w przewadze 

konkurencyjnej.  

W rządowym dokumencie dotyczącym rozwoju Polski wschodniej rów-

nież zwraca się uwagę na potrzebę zacieśniania współpracy oraz stymulowania 

wspólnych przedsięwzięć. Stwierdza się w nim, że jednym z podstawowych 

warunków rozwoju jest stymulowanie współpracy międzywojewódzkiej wszę-

dzie tam, gdzie można się spodziewać znaczącej wartości dodanej. Dotyczy to 

między innymi: współpracy biznesowej, naukowej, akademickiej, promocyjnej, 

turystycznej i instytucjonalnej podejmowanej przez samorządy i organizacje 

regionu Polski wschodniej
5
. 

Kluczowe dla zrozumienia istoty współpracy turystycznej jest uwzględ-

nienie roli i interakcji pomiędzy takimi czynnikami, jak: 

– koncentracja przestrzenna; 

– bliskość geograficzna; 

                                                      
4 J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, 

Difin, Warszawa 2009, s. 26. 

5 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Minister-

stwo Rozwoju  Regionalnego, Warszawa 2008, s. 66. 
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– sieciowy charakter społecznie zakorzenionych powiązań
6
; 

– jednoczesne konkurowanie i kooperacja podmiotów; 

– wieloletnie tradycje działalności na danym terenie; 

– atrakcyjny rynek wyspecjalizowanej siły roboczej; 

– efektywna dyfuzja wiedzy ukrytej, której pozyskanie wymaga wchodze-

nia w bezpośrednie relacje międzyludzkie; 

– znaczące zasoby kapitału społecznego przejawiające się m.in.: wzajem-

nym zaufaniem, patriotyzmem regionalnym, dostrzeganiem wspólnych 

celów i przekładających się na efektywną współpracę między przedsię-

biorcami, środowiskiem nauki oraz władzami samorządowymi
7
. 

Branża turystyczna w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 

posiada już własne doświadczenia w zawiązywaniu współpracy, której docelo-

wą formą miała być inicjatywa klastrowa Północno-Wschodni Innowacyjny 

Klaster Turystyczny „Kryształ Europy”. Celem powołania inicjatywy była 

współpraca na płaszczyźnie rozwoju turystyki oraz promowanie walorów tej 

części Europy i wykorzystywanie wyników badań naukowych
8
. Niestety, nie 

udało się skutecznie zrealizować tego zamierzenia, ani innego o podobnych 

celach.  

Silna obawa przed konkurencją nie musi jednak oznaczać wyłącznie 

współzawodnictwa, ponieważ wiele regionów już charakteryzuje współpraca 

między konkurentami
9
. Należy oczekiwać, że przynajmniej część podmiotów 

z Polski północno-wschodniej dostrzeże obszary potrzebnej współpracy we-

wnątrz regionu i poza jego granicami. Budowane powiązania powinny służyć 

realizacji wspólnych celów, na przykład zaspokojeniu popytu rynkowego
10

. 

Bliskość i podejmowanie wspólnych inicjatyw nie są jednak wystarczające. Aby 

                                                      
6 P. Maskell, Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, „Industrial 

and Corporate Change” 2001, Vol. 10, s. 921–943 

7 Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament 
Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2009, s. 5.  

8 B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, Klastry jako potencjał rozwoju – województwo 

podlaskie, Fundacja BFKK, Bialystok 2010, s. 78–79.  

9 Zob. Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsz-
tyn 2004, s. 11. 

10 B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, 

Warszawa 2009, s. 17.  
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wystąpiły pozytywne efekty istnienia współpracy, musi wystąpić wystarczająca 

liczba uczestników takiej inicjatywy
11

. 

3. Charakterystyka podmiotów turystycznych uczestniczących 

w badaniach  

Najwięcej podmiotów uczestniczących w badaniu reprezentuje powiat su-

walski z uwagi na największą liczbę podmiotów turystycznych zinwentaryzo-

wanych na tym obszarze. Najwięcej przedsiębiorstw znajduje się 27% przedsię-

biorstw biorących udział w badaniach ankietowych. W następnej kolejności 

znajdują się powiaty: augustowski, olecki, ełcki i gołdapski. Na ich trenie liczba 

podmiotów jest zbliżona. Zdecydowanie najmniej przedsiębiorstw turystycz-

nych znajduje się na terenie powiatu sejneńskiego. Szczegółowe wyniki przed-

stawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Przestrzenne rozmieszczenie badanych podmiotów  

Lp. Powiat Liczba podmiotów Udział podmiotów (%) 

 suwalski 58 27 

 augustowski 38 18 

 olecki 37 17 

 ełcki 32 15 

 gołdapski 32 15 

 sejneński 17 8 

 Razem 214 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Łącznie wśród przebadanych przedsiębiorstw turystycznych 53% znajduje 

się w północnej części województwa podlaskiego, zaś 47% na obszarze 

wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.  

Najliczniej reprezentowana jest szeroko rozumiana branża hotelarska, któ-

ra stanowi aż 41% ogółu ankietyzowanych podmiotów, przy czym 23% są to 

                                                      
11 Ch. Ketels, European Clusters, w: Structural Change in Europe 3 – Innovative City and 

Business Regions, Hagbarth Publication, 2004, s. 1. 
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obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania, wśród których znajdują się 

między innymi: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, zaś 18% to obiekty noc-

legowe indywidualnego zakwaterowania, w szczególności gospodarstwa agro-

turystyczne i kwatery prywatne. Licznie reprezentowany jest również sektor 

żywieniowy – co czwarte przedsiębiorstwo należy do branży gastronomicznej. 

Ponadto są przedstawiciele sektora atrakcji turystycznych (ośrodki sportowo-

rekreacyjne, muzea, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kręgielnie itp.), biur 

podróży i branży transportowej. Wśród badanych przedsiębiorstw 6% reprezen-

tuje sektor rzemieślniczy (w tym pamiątkarstwo). Szczegółowe informacje zo-

stały przedstawione w tabeli 2.  

Tabela 2 

Charakterystyka rodzajowa podmiotów uczestniczących w badaniach  

Lp. Branża Liczba podmiotów Udział podmiotów (%) 

1. Obiekt gastronomiczny 58 27 

2. Obiekty zbiorowego 

zakwaterowania 

49 23 

3. Indywidualne noclegi 38 18 

4. Sektor atrakcji 28 13 

5. Biuro podróży 17 8 

6. Sektor rzemieślniczy 13 6 

7. Transport 11 5 

8. Razem  214 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zdecydowana większość przedsiębiorstw charakteryzuje się długim okre-

sem prowadzenia działalności gospodarczej (62% prowadzi swoją działalność 

ponad 10 lat, a 28% podmiotów funkcjonuje na rynku turystycznym co naj-

mniej cztery lata). Jednocześnie należy stwierdzić, że jest to działalność o cha-

rakterze rodzinnym. Przeważają przedsiębiorstwa w których liczba pracowni-

ków nie przekracza pięć osób. Na badanym obszarze stanowiły one 70% 

wszystkich przebadanych przedsiębiorstw, natomiast zaledwie 2% przedsię-

biorstw zatrudnia więcej niż 50 osób. 
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4. Potencjał przedsiębiorstw północno-wschodniej Polski 

Badając potencjał i potrzeby przedsiębiorstw turystycznych, skupiono się 

na zbadaniu, w jaki sposób postrzegają siebie przedsiębiorcy z sektora tury-

stycznego oraz – jakie cechy własnej działalność i własnej firmy identyfikują 

jako siłę własnego potencjału wpływającą na popyt turystyczny, a które traktują 

jako słabość.  

Niewątpliwie silną stroną przedsiębiorstw turystycznych z Suwalszczyzny 

i obszaru EGO jest ich położenie i wynikające z niego zasoby przyrodnicze 

i kulturowe obszaru. Ponad 90% ankietowanych podmiotów uważa, że są to 

jednocześnie mocne strony ich przedsiębiorstw (oceniane na poziomie co naj-

mniej dobrym). Równie wysoko oceniania jest jakość oferowanych usług. Po-

nad 90% respondentów uważa, że na tle konkurencji wypadają one co najmniej 

dobrze, a zdaniem 16% nawet znakomicie. Przy czym nikt z badanych nie okre-

ślił jakości tych usług na poziomie niezadowalającym. 

Biorąc pod uwagę wyposażenie firm turystycznych, należy stwierdzić, że 

posiadany potencjał sprzyja ich rozwojowi. Prawie 90% podmiotów oceniło 

swój potencjał pod względem nowoczesności sprzętu jako dobry lub wyżej. 

Znacznie gorzej wypada ocena zasobów ludzkich. Potencjał firm turystycznych 

mierzony wykształceniem turystycznym kadry wypada słabo. Co trzecie przed-

siębiorstwo (35%) oceniło negatywnie potencjał swojej firmy pod tym wzglę-

dem (szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 3). 

Wysoko oceniany własny potencjał turystyczny jest pochodną kondycji 

ekonomicznej przedsiębiorstw. Na tle ogólnych kłopotów gospodarczych przed-

siębiorstw i światowego kryzysu finansowego wypada ona całkiem dobrze. 

Większość podmiotów (60%) określa swoje zasoby finansowe jako dobre, bar-

dzo dobre, a nawet znakomite. Dla 27% są one na poziomie zadowalającym, 

a jedynie 13% określa je jako słabe lub złe (tabela 3). 

Interesujące jest, że większość badanych przedsiębiorstw uważa, że ich 

firma jest w fazie rozwoju. Zdaniem 65% respondentów, że niezależnie od sy-

tuacji krajowej i światowej dla nich jest obecnie dobry czas na rozwijanie firmy. 

Jedynie 6% przechodzi okres niepokoju z powodu regresu rozwoju firmy, 

a 29% nie stwierdza ani regresu, ani rozwoju, uważając, że znajduje się w fazie 

stagnacji i wyczekiwania. 
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Tabela 3 

Potencjał turystyczny badanych podmiotów  

Lp. Cecha 
Ocena potencjału 

6 5 4 3 2 1 

1. 
Wpływ zasobów przyrodniczych 

i kulturowych 
24 40 28 6 2 - 

2. 
Jakość oferowanych usług 

w porównaniu do konkurencji 
16 44 33 7 - - 

3. Ocena wyposażenia firmy 9 34 41 13 2 1 

4. 
Pracownicy o wykształceniu 

turystycznym 
4 14 21 14 12 35 

5. Zasoby finansowe firmy 3 17 40 27 9 4 

Zastosowano skalę sześciopunktową: 6 – ocena znakomita, 5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 

3 – dostateczne, 2 – zadowalająca, 1 – niezadowalająca  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa są przekonane 

o własnej silnej pozycji na rynku. Mniej niż jedno na 10 przedsiębiorstw (8%) 

określa swoją pozycję jako słabszą niż pozycja konkurencji, zaś co trzecie 

(33%) uważa, że radzi sobie lepiej niż inne firmy z branży. Pozostałe 59% ba-

danych podmiotów uważa, że znajduje się obecnie w stanie względnej równo-

wagi konkurencyjnej i radzi sobie co najmniej tak dobrze, jak ich konkurenci. 

O wysokim potencjale przedsiębiorstw świadczy również fakt, że jedynie 10% 

z nich ma obawy, że w wyniku konkurowania może tracić klientów.  

5. Współpraca turystyczna  

Możliwości funkcjonowania i rozwoju firmy to w dużej mierze współpraca 

z władzami lokalnymi. Ten aspekt działalności badane podmioty turystyczne 

oceniają dobrze. Jedynie co piąte przedsiębiorstwo (20%) uważa, że współpraca 

z samorządem układa się źle lub niezadowalająco, z kolei 65% ocenia tę współ-

pracę jako co najmniej dobrą. Podobnie wygląda deklarowana współpraca 

z innymi firmami branży turystycznej. Niemniej należy stwierdzić, że pod tym 

względem badane firmy oceniają wyżej swój potencjał współpracy niż to wyni-

ka z obserwacji rynku. Mniej niż 20% ankietowanych ocenia słabo lub źle moż-
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liwości współpracy, a prawie 70% respondentów określa ją jako dobrą, bardzo 

dobrą lub znakomitą.  

Równie optymistycznie jest oceniany potencjał współpracy z firmami spo-

za branży turystycznej. Także i w tym przypadku prawie 70% przebadanych 

firm określa ją jako co najmniej dobrą, a dla mniej niż 20% jest ona niezadowa-

lająca (tabela 4).  

Tabela 4 

Potencjał turystyczny badanych podmiotów  

Lp. Cecha 
Ocena potencjału w [%] 

6 5 4 3 2 1 

1. 
Ocena współpracy z władzami 

samorządowymi 
8 28 29 15 10 10 

2. Współpraca z firmami turystycznymi 6 28 33 14 8 11 

3. 
Współpraca z firmami spoza branży 

turystycznej 
2 31 36 12 7 12 

Zastosowano skalę sześciopunktową: 6 – ocena znakomita, 5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 

3 – dostateczne, 2 – zadowalająca, 1 – niezadowalająca  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Tabela 5 

Czynniki wpływające na decyzję o podjęciu współpracy przez branżę 

turystyczną 

Lp. Czynniki 
Odpowiedzi (%) 

Tak Nie Nie wiem 

1. Ciekawość 43 28 29 

2. 
Skuteczniejsze lobbowanie we władzach 

samorządowych  
42 13 45 

3. 
Zdobywanie nowej wiedzy, nowych 

doświadczeń 
28 22 50 

4. Osiągnięcie korzyści dla własnej firmy 23 27 50 

5. 
Dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej  
19 29 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Mimo że zdecydowana większość przedsiębiorców widzi korzyści wynika-

jące z faktu współpracy turystycznej, to najczęściej wskazywanym przez re-

spondentów powodem podjęcia decyzji o współpracy jest zwykła ciekawość 

firm turystycznych, a dopiero jako drugi w kolejności wymieniany jest większy 

wpływ na władze samorządowe (tabela 5). 

Zwraca również uwagę fakt, że dość silne są obawy przed podjęciem takiej 

współpracy. Wśród ankietowanych 63% uważa, że firmy turystyczne lękają się 

współpracy z uwagi na pogorszenie własnych wyników ekonomicznych. Tyle 

samo badanych firm uważa, że obawa przed wyeliminowaniem przez silniejsze 

podmioty powstrzymuje firmy przed rozpoczęciem współpracy. Dość po-

wszechne są również opinie, że współpraca niesie niebezpieczeństwo utraty 

własnego wizerunku (59%), zwiększenia kosztów działalności (58%) i osłabie-

nia dotychczasowej pozycji na rynku (51%). Szczegółowe wyniki zaprezento-

wano w tabeli 6. 

Tabela 6 

Czynniki zniechęcające branżę turystyczną do podejmowania współpracy  

Lp. Czynniki 
Odpowiedzi (%) 

Tak Nie Nie wiem 

1. Wyeliminowanie przez silniejsze podmioty 63 24 13 

2. Pogorszenie własnych wyników ekonomicznych 63 24 13 

3. Utrata własnego wizerunku 59 27 14 

4. Zwiększenie kosztów działalności 58 29 13 

5. Osłabienie dotychczasowej pozycji na rynku 51 33 17 

6. Obniżenie jakości świadczonych usług 46 42 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Swego rodzaju barometrem poparcia przedsiębiorstw dla inicjatywy 

współpracy turystycznej jest samoocena dotycząca korzyści możliwych do 

osiągnięcia samodzielnie i w drodze współpracy (tabela 7). Spośród 18 bada-

nych cech jedynie w czterech przypadkach większość ankietowanych stwierdzi-

ła, że samodzielna praca przynosi szybsze efekty. Dotyczyło to pracy nad wła-

snym wizerunkiem (62%), poprawy jakości usług (61%), utrzymania dotych-

czasowej pozycji na rynku (52%) i zmniejszenia kosztów działalności (52%). 

W przypadku pozostałych 14 cech respondenci w większości twierdzili, że ko-
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rzystne efekty będzie można zaobserwować szybciej w przypadku podjęcia 

współpracy. Wyróżnia się pod tym względem budowa turystycznego wizerunku 

całego regionu. W tym przypadku prawie wszyscy byli przekonani (96%), że 

szybsze efekty uzyska się w drodze współdziałania. Duża jednomyślność pano-

wała również w przypadku korzystania z doświadczeń i umiejętności innych 

podmiotów (89%), możliwości promocji na targach turystycznych (87%), 

wprowadzenia własnej oferty turystycznej na rynki zagraniczne (86%), lepszej 

współpracy z władzami (83%) i dostępu do nowych źródeł finansowania (81%).  

Tabela 7 

Podejście branży turystycznej do sposobu osiągania korzyści 

Lp. Cechy 
Odpowiedzi (%) 

Samodzielnie Współpraca 

1. Budowanie turystycznego wizerunku regionu 4 96 

2. Korzystanie z doświadczeń innych podmiotów 11 89 

3. Udział w targach turystycznych 13 87 

4. 
Wprowadzanie oferty na nowe rynki 

zagraniczne 
14 86 

5. 
Poprawa współpracy z władzami 

samorządowymi 
17 83 

6. Dostęp do nowych źródeł finansowania 19 81 

7. Wprowadzanie oferty na nowe rynki krajowe 20 80 

8. Lepsza promocja własnych produktów 27 73 

9. Dostęp do nowych technologii  27 73 

10. Dywersyfikacja własnej oferty usługowej 36 64 

11. Wzmocnienie pozycji wobec dostawców 36 64 

12. Poprawa własnych wyników ekonomicznych  43 57 

13. Przetrwanie firmy 44 56 

14. Poprawa własnej pozycji rynkowej 46 54 

15. Zmniejszenie kosztów działalności  52 48 

16. Utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku 52 48 

17. Poprawa jakości usług 61 39 

18. Poprawa własnego wizerunku 62 38 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przy dużym potencjale deklarowanej chęci podjęcia współpracy w dal-

szym ciągu lista barier uniemożliwiających współpracę pomiędzy firmami tury-

stycznymi jest długa i zróżnicowana. Można jednak wskazać jedną najczęściej 

wymienianą przeszkodę. Główną przyczyną ograniczającą podejmowanie 
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współpracy między firmami turystycznymi jest niewystarczająca wiedza na 

temat współpracy, co przyczynia się do nadmiernego rozpowszechniania stereo-

typowych lęków i powoduje brak zaufania do partnerów.  

Diagnoza ta pokrywa się także z opiniami badanych przedsiębiorstw 

w kwestii wskazania działań wspomagających podejmowanie inicjatyw współ-

pracy w sektorze turystycznym. Najważniejszym czynnikiem jest zwiększenie 

wiedzy na temat korzyści takiej współpracy. Uważa tak 93% respondentów. 

W następnej kolejności wskazywane jest większe zaangażowanie ze strony 

samorządu lokalnego i regionalnego (odpowiednio 91% i 89%). Szczegółowe 

wyniki dotyczące czynników wspierających inicjatywy współpracy zawiera 

tabela 8. 

Tabela 8 

Czynniki sprzyjające inicjatywom współpracy w sektorze turystycznym 

Lp. Czynniki 
Odpowiedzi (%) 

Tak Nie Nie wiem 

1. 
Większa wiedza na temat korzyści takiej 

współpracy 
93 1 6 

2. Większe zaangażowanie samorządu lokalnego 91 2 7 

3. Większe zaangażowanie samorządu regionalnego 89 2 9 

4. 
Wykreowanie wspólnych produktów 

turystycznych 
89 2 9 

5. Zwiększenie zaufania między firmami 88 2 10 

6. 
Większe zaangażowanie ze strony 

przedsiębiorstw turystycznych 
87 4 9 

7. 
Dodatkowe szkolenia dotyczące współpracy 

turystycznej  
85 4 11 

8. Łatwiejszy dostęp do kredytów 78 6 16 

9. Pojawienie się lidera współpracy 65 6 29 

10. 
Większe zaangażowanie instytucji naukowo- 

-badawczych 
54 12 34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zdecydowana większość przedsiębiorstw mimo wcześniej wyrażanych 

obaw, wysoko ocenia własną zdolność do podjęcia współpracy. Prawie 90% 

określa ją jako co najmniej dobrą (w tym 33% ocenia ją jako bardzo dobrą, 15% 

jako znakomitą, a 41% jako dobrą). Jedynie 8% postrzega ją na poziomie dosta-

tecznym, a zaledwie 3% ocenia niedostatecznie (słabo lub źle). Współpraca ta 
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wymaga jednak lidera zdolnego podjęcia się koordynacji działań w sektorze 

turystycznym, tak aby przedsiębiorstwa turystyczne mogły wyrażać wspólne, 

czytelne i spójne oczekiwania względem przedstawicieli innych środowisk, 

w szczególności władz samorządowych. 

Uwagi końcowe 

Branża turystyczna z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 

jest na początku budowy współpracy, stojąc przed ciągle licznymi jeszcze za-

grożeniami. Podstawową barierą ograniczającą podejmowanie współpracy mię-

dzy firmami turystycznymi jest brak wystarczającej wiedzy na temat sposobu 

podejmowania współpracy, sposobu organizacji całego procesu, korzyści z jej 

realizacji. Niemniej konsolidacja przedsiębiorstw turystycznych w tym regionie 

może pozytywnie oddziaływać na wzrost popytu turystycznego. 

W opinii większości przedsiębiorstw turystycznych współpraca polega na 

szeroko rozumianym przepływie informacji. Z jednej strony na procesach skie-

rowanych do wnętrza regionu i przedsiębiorstw tam działających, umożliwiając 

wymianę informacji o własnej ofercie, wymianę doświadczeń, wiedzy i umie-

jętności. Z drugiej strony są to procesy skierowane na zewnątrz, mające za za-

danie budowanie spójnego wizerunku turystycznego regionu. Ponadto znaczna 

część przedsiębiorstw turystycznych współpracę postrzega jako wzbogacanie 

oferty turystycznej regionu poprzez budowę i rozwijanie nowych, wspólnych 

produktów turystycznych i organizowanie wspólnych imprez, co przyczynia się 

do zwiększenia zainteresowania turystów.  

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że widoczna jest po-

trzeba pogłębiania wiedzy w zakresie potencjału i możliwości branży turystycz-

nej w budowaniu i rozwijaniu wspólnych struktur, które byłyby zdolne do pod-

jęcia współpracy, a poprzez nią silniej oddziaływały na zaspokojenie potrzeb 

turystycznych.  
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COOPERATION OF TOURISM ENTERPRISES IN NORTH-

EASTERN POLAND 

Summary 

The main purpose of the article is to deepen the knowledge of the potential and 

possibilities of the tourism industry in building common structures in north-eastern 

Poland. Structures, which in a way is more or less formal would be able to cooperate 

and new dynamics of changes in the regional tourism market, in particular through 

better adaptation to the needs of the tourist. The results are based on surveys that were 

conducted during January and February 2011. For the study 214 companies have joined 

the tourism sector of the northern part of Podlasie province and the eastern part of 

Warmia and Mazuria province. 

Translated by Romuald Ziółkowski 
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Wprowadzenie 

Biorąc pod uwagę wielkość generowanych przychodów, należy uznać, że 

hotelarstwo jest najważniejszą częścią gospodarki turystycznej, w ramach której 

realizuje dwie ważne funkcje: bierną i czynną
1
. Funkcja bierna hotelarstwa po-

lega na świadczeniu usług noclegowych i gastronomicznych oraz coraz szersze-

go zakresu usług dodatkowych. Dzięki temu możliwy jest rozwój turystyki na 

obszarach recepcji turystycznej. Hotelarstwo pełni również funkcję czynną, 

w wyniku realizacji której następuje stymulowanie rozwoju ruchu turystyczne-

go. Usługi hotelarskie, szczególnie te świadczone przez hotele, a więc usługi 

hotelowe są bowiem obecnie bardzo ważnym elementem produktu turystyczne-

go obszarów recepcyjnych. Turysta dokonując wyboru miejscowości czy regio-

nu, do którego chce się udać, bierze zwykle pod uwagę nie tylko atrakcyjność 

walorów turystycznych obszaru, jego dostępność komunikacyjną czy wizeru-

nek, lecz również zakres i standard usług świadczonych przez znajdujące się 

tam hotele. Duża liczba podmiotów gospodarczych znajdujących się na rynku 

                                                      
1 J. Sala, Formy współczesnego hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie, Kraków 2008, s. 32–34. 
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hotelowym powoduje, że poszczególne przedsiębiorstwa starają się uzyskać 

trwałą przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku. Częstym ob-

szarem konkurowania jest obecnie implementacja innowacji w poszczególnych 

obszarach działalności hotelu. Szczególnie istotne wydają się być innowacje 

produktowe dotyczące zarówno oferowanych w hotelu usług, jak i tzw. fizycz-

nego otoczenia ich świadczenia. Konieczność permanentnego wdrażania tego 

rodzaju innowacji wynika z konieczności dostosowania oferty do zmieniających 

się i rosnących wymagań konsumentów oraz z niestabilnego otoczenia współ-

czesnych przedsiębiorstw hotelowych. Wdrażanie innowacji może przyczynić 

się do uzyskania przez hotel takiego poziomu konkurencyjności, który pozwoli 

mu na utrzymanie się na trudnym rynku hotelowym, a w konsekwencji będzie 

podstawą jego rozwoju ilościowego i jakościowego. Praca składa się z czterech 

rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono metodologiczne założenia 

pracy, w rozdziale drugim zaprezentowano główne kierunki rozwoju innowacji 

w obrębie rynku hotelowego, w rozdziale trzecim dokonano charakterystyki 

analizowanych w pracy przedsiębiorstw hotelowych, natomiast w rozdziale 

czwartym zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących najważ-

niejszych obszarów innowacyjności przedsiębiorstw hotelowych z Beskidu 

Śląskiego. 

1. Metodologiczne założenia pracy 

Przedstawione we wstępie zagadnienia stały się impulsem do podjęcia te-

matu niniejszego artykułu, którego celem poznawczym jest próba określenia 

najważniejszych obszarów innowacyjności przedsiębiorstw hotelowych zlokali-

zowanych na obszarze Beskidu Śląskiego. 

Teza główna. Wdrażanie innowacji jest jedną z najważniejszych przesła-

nek konkurencyjności analizowanych przedsiębiorstw hotelowych. 

W celu zweryfikowania przedstawionej tezy głównej sformułowano nastę-

pujące tezy pomocnicze: 

Teza pomocnicza 1. Innowacje produktowe są najważniejszym rodzajem 

innowacji implementowanych w badanych hotelach. 

Teza pomocnicza 2. Specyfika produktu hotelowego sprawia, że genero-

wane innowacje produktowe dotyczą nie tylko oferowanych usług, ale obejmują 

również tzw. fizyczne otoczenie ich świadczenia. 
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Teza pomocnicza 3. Standard hoteli rozpatrywany przez pryzmat posiada-

nej kategorii różnicuje liczbę i rodzaje wdrażanych w nich innowacji. 

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W obszarze teoretycznym 

zastosowano metodę dedukcji, przeprowadzając analizę literatury fachowej 

i materiałów źródłowych. W sferze empirycznej zastosowano metodę dokumen-

tacyjną oraz metodę sondażu diagnostycznego. W ramach pierwszego etapu 

badań empirycznych wykorzystano metodę dokumentacyjną (obserwacji po-

średniej), w obrębie której pozyskano dane statystyczne ze źródeł wtórnych, 

zgromadzone i opracowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Minister-

stwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Dane te dotyczyły przedsiębiorstw hote-

lowych zlokalizowanych na obszarze Beskidu Śląskiego. Na drugim etapie ba-

dań w ramach metody sondażu diagnostycznego zastosowano wywiad pogłę-

biony, skategoryzowany o charakterze jawnym. Wykorzystanie tej metody ba-

dawczej pozwoliło na połączenie atrybutów techniki ankietowej związanej ze 

stałym, uporządkowanym zbiorem pytań oraz rozmowy, dzięki której miał 

miejsce bezpośredni kontaktu ankietera z respondentem. Narzędziem badaw-

czym był kwestionariusz wywiadu skonstruowany przez autorów dla potrzeb 

pracy, złożony z siedmiu pytań otwartych dotyczących obszarów innowacyjno-

ści oraz z metryczki. Przed przystąpieniem do badań zasadniczych kwestiona-

riusz poddano badaniom pilotażowym i poprawiono w nim wszystkie dostrze-

żone błędy. Biorąc pod uwagę stan wiedzy na temat zasad prawidłowego prze-

biegu badań bezpośrednich polegających na zbieraniu danych ze źródeł pier-

wotnych, poinformowano wcześniej respondentów o ich celu i przebiegu. Do-

bór próby do badań miał charakter losowy, ponieważ w badaniu uwzględniono 

osiem przedsiębiorstw hotelowych, których właściciele lub menedżerowie wy-

razili na nie zgodę. 

Zakres przestrzenny badań obejmował obszar najbardziej atrakcyjnych tu-

rystycznie miejscowości Beskidu Śląskiego – Wisły i Ustronia. Wybór Beskidu 

Śląskiego spowodowany był dwiema głównymi przesłankami: 

– stosunkowo dużą podażą usług hotelowych skoncentrowaną na niewiel-

kim obszarze, implikującej zwiększoną konkurencyjność lokalnego ryn-

ku hotelowego; 

– dużym strumieniem popytu potencjalnego i efektywnego na usługi tury-

styczne, głównie o charakterze wypoczynkowym, uzdrowiskowym 

i biznesowym z pobliskiej aglomeracji śląskiej.  
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Przedstawione przesłanki są zdaniem autorów pracy czynnikiem stymulu-

jącym generowanie zróżnicowanych innowacji, co umożliwia ich rzetelną ana-

lizę. Zakres czasowy badań obejmował pierwszą połowę 2011 roku. 

2. Główne kierunki rozwoju innowacji w obrębie rynku hotelowego 

Słowo innowacja pochodzi z języka łacińskiego (innovatio) i oznacza 

wprowadzenie czegoś nowego, odświeżenie, odnowienie. Do nauk ekonomicz-

nych pojęcie innowacji zostało wprowadzone przez Schumpetera, który utoż-

samiał je z wprowadzeniem nowych lub udoskonalonych produktów, imple-

mentacją nowych lub udoskonalonych metod produkcji, znalezieniem nowych 

rynków, zdobyciem nowych źródeł surowców oraz stworzeniem nowej organi-

zacji
2
. 

Aby implementowana zmiana mogła być potraktowana jako innowacja, 

powinna być wprowadzona świadomie, celowo i posiadać charakter trwały, 

a także powodować bardziej efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co 

przejawia się w niższych kosztach okresowych ponoszonych przez podmiot na 

jednostkę czasu i jego funkcjonowanie lub w krótszym czasie reakcji organiza-

cji na odebrane bodźce. Ponadto innowacja jest efektem zmiany modyfikującej 

lub wprowadzającej zupełnie nowe elementy do sposobu lub wyniku funkcjo-

nowania określonego podmiotu gospodarczego. Innowacje z jednej strony są 

zatem przyczyną zmian, z drugiej stanowią reakcję na nie
3
. Zgodnie z definicją 

przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju innowacja to 

„wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usłu-

gi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej 

w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otocze-

                                                      
2 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1960, s. 60. 

3 M. Dworczyk, R. Szlasa, Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konku-

rencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, 
s. 74–81. 
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niem”
4
. Ze względu na kryterium przedmiotowe innowacje można zatem po-

dzielić na
5
: 

– produktowe – polegają na wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo na ry-

nek nowego produktu (wyrobu lub usługi) lub znaczącego ulepszenia 

produktu już oferowanego poprzez poprawę jego parametrów technicz-

nych, zastosowanie lepszych jakościowo komponentów lub materiałów 

czy zmianę cech funkcjonalnych; 

– procesowe (technologiczne) – obejmują wdrożenie w przedsiębiorstwie 

nowych lub ulepszonych metod wytwarzania lub dostaw; 

– marketingowe – to implementacja nowych metod marketingowych 

związanych ze znacznymi zmianami w projekcie (konstrukcji) produktu 

lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji czy strategii cenowej;  

– procesowe – wiążą się z zastosowaniem nowej koncepcji organizacji 

przedsiębiorstwa, organizacji pracy lub organizacji jego relacji ze-

wnętrznych. 

Wzrastający poziom intensywności konkurencji obserwowany na rynku tu-

rystycznym sprawia, że wzrasta kryterium preferencji nabywców w procesie 

sterowania przepływem usług, a tym samym płynniej przebiegają procesy do-

stosowywania produktów turystycznych i zdolności wytwórczych dla struktury 

popytu, szybszy jest proces powstawania oraz upowszechniania innowacji oraz 

postępu technicznego w turystyce. 

Podobnie w przypadku przedsiębiorstw hotelowych najważniejszą prze-

słanką innowacyjności jest element współzawodnictwa na rynku usług hotelar-

skich
6
. Do typowych obszarów innowacyjności hoteli można zaliczyć: 

– architekturę i wystrój wnętrz – innowacyjność przejawia się w oryginal-

nej architekturze, nietypowej lokalizacji bądź ciekawej aranżacji wnętrz 

czy terenów (np. ogrodów) otaczających obiekt; 

– technologię i wyposażenie – innowacyjność w tym obszarze przejawia 

się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informa-

                                                      
4 Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności 

naukowej i technicznej, OECD, Oslo 2005, s. 48. 

5 R. Nowacki, Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydaw-

nictwo Difin, Warszawa 2010, s. 30–31; K. Poznańska, Innowacyjność przedsiębiorstw, w: Nauka 
o przedsiębiorstwie, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 335–339. 

6 M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przed-

siębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 18. 
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tycznych, a także urządzeń umożliwiających lepszy dostęp do informacji 

i komunikacji zarówno klientom, jak i pracownikom hotelu; 

– ofertę – innowacyjność wyraża się w tym obszarze w modyfikowaniu 

i rozszerzaniu oferty poprzez włączanie do niej nowych rodzajów usług, 

wprowadzanie promocji oraz rozwiązań indywidualnych. Działania te 

mają na celu uatrakcyjnienie oferty i poszerzenie grupy odbiorców bądź 

utrzymanie dotychczasowych, a także uniezależnienie się od sezonowo-

ści popytu. Innowacyjność w tej sferze może przejawiać się także 

w tworzeniu specyficznych produktów kierowanych dla wybranych 

segmentów rynku (pakiety usług przygotowywane według płci, wieku, 

zainteresowań, aktywności, stanu zdrowia klientów); 

– marketing – innowacyjność polega w tym przypadku na działaniach 

związanych z wykorzystaniem nowych mediów promocji, takich jak np.: 

Internet czy portale społecznościowe, umożliwiających dotarcie z ofertą 

hotelu do większości zainteresowanych. Potencjalni klienci mają nato-

miast możliwość porównywania warunków oraz cen z propozycją kon-

kurencji. 

3. Charakterystyka analizowanych przedsiębiorstw hotelowych 

z Beskidu Śląskiego 

Beskid Śląski to pasmo górskie położone przy granicy z Czechami i Sło-

wacją, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższymi szczytami pasma 

są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.). Beskid Śląski 

jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów turystycznych w Polsce, na 

terenie którego zlokalizowane są liczne szlaki piesze i rowerowe. Obszar wy-

różnia się również dobrze rozwiniętą bazą noclegową, gastronomiczną oraz 

dodatkową, głównie sanatoryjną i rekreacyjną, związaną przede wszystkim 

z narciarstwem zjazdowym. Badania empiryczne przeprowadzono na właścicie-

lach lub menedżerach osiem hoteli wypoczynkowych i wypoczynkowo-

uzdrowiskowych, z których dwa (Geovita i Patria) zlokalizowane są w Wiśle, 

natomiast sześć (Ziemowit, Magnolia, Wyspa Ski & Spa, Jaskółka, Spa 

& Wellness Diament oraz Belweder) znajduje się w Ustroniu. Biorąc pod uwa-

gę formalną kategorię nadaną analizowanym obiektom hotelowym, trzy z nich 

cechowały się niskim standardem (hotele dwugwiazdkowe), standard trzech 
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kolejnych określić można jako średni (hotele trzygwiazdkowe), natomiast dwa 

hotele charakteryzowały się wysokim standardem (hotele cztero- i pięcio 

-gwiazdkowe). Badane hotele były zróżnicowane pod względem wielkości. 

Biorąc pod uwagę kryterium liczby zatrudnionych pracowników, najmniejsze 

z analizowanych przedsiębiorstw zatrudniało 10, zaś największe – 50 pracowni-

ków. Rozpatrując kryterium wielkości hoteli w kontekście ich potencjału usłu-

gowego, należy zaznaczyć, że najmniejszy obiekt hotelowy posiadał 36 pokoi 

i oferował swoim klientom 85 miejsc noclegowych, natomiast w największym 

było 121 pokoi, w których znajdowało się 250 miejsc noclegowych. Opisując 

badaną grupę hoteli w aspekcie formy własności, należy zauważyć, że dwa 

z nich należały do Skarbu Państwa, natomiast sześć należało do właścicieli 

prywatnych. Analizowane przedsiębiorstwa hotelowe były także zróżnicowane 

pod względem formy prawno-organizacyjnej w ramach, której były prowadzo-

ne. Większość rozpatrywanych podmiotów gospodarczych funkcjonowało 

w formule spółek kapitałowych, z czego cztery to spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, natomiast trzy to spółki akcyjne. Jedno analizowane przedsię-

biorstwo hotelowe prowadzone było jako fundacja. Szczegółowa charakterysty-

ka analizowanych podmiotów hotelowych przedstawiona została w tabeli 1. 

Tabela 1 

Charakterystyka analizowanych przedsiębiorstw hotelowych 

Nazwa hotelu Kat. 
Liczba 

pracowników 

Liczba pokoi 

(miejsc 

noclegowych) 

Forma 

własności 

Forma prawno-

organizacyjna 

Ziemowit ** 30 71 (151) Publiczna Spółka (z o.o.) 

Magnolia ** 20 75 (180) Prywatna Fundacja 

Geovita ** 19 46 (98) Publiczna Spółka (z o.o.) 

Wyspa Ski &Spa *** 10 36 (85) Prywatna Spółka (z o.o.) 

Patria *** 30 42 (100) Prywatna Spółka (z o.o.) 

Jaskółka *** 36 65 (165) Prywatna 
Spółka 

(akcyjna) 

Spa & Wellness 

Diament 
**** 36 121 (250) Prywatna 

Spółka 

(akcyjna) 

Belweder ***** 50 98 (200) Prywatna 
Spółka 

(akcyjna) 

Źródło: opracowanie własne. 



394 Daniel Puciato, Agnieszka Łoś, Anna Kiełbasa 

4. Analiza obszarów innowacyjności w wybranych przedsiębiorstwach 

hotelowych z Beskidu Śląskiego w świetle badań sondażowych 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w analizowanych hotelach 

przeważały innowacje o charakterze produktowym. Dotyczyły one zarówno 

świadczonych w hotelach usług, jak i budynku hotelowego, jego wyposażenia 

i wystroju wnętrz oraz zagospodarowania terenu wokół obiektu hotelowego. 

Kierunki rozwoju innowacji produktowych wiązały się ze standardem hoteli. 

W przypadku budynku hotelowego i terenu wokół niego w badanych hotelach 

o niskim standardzie nie wdrażano żadnych innowacji. Natomiast w hotelach, 

których standard określić można jako średni lub wysoki, zmiany o charakterze 

innowacyjnym dotyczyły głównie architektury budynku, oryginalnego zago-

spodarowania terenu wokół obiektu oraz rozbudowy i modernizacji pomiesz-

czeń wielofunkcyjnych i sal konferencyjnych przeznaczonych do celów tury-

styki biznesowej i kongresowej. W przypadku hoteli o najwyższym standardzie 

zmiany te dotyczyły także pomieszczeń, w których świadczone były usługi 

zdrowotno-rehabilitacyjnej, do celów turystyki zdrowotnej, uzdrowiskowej, 

biznesowej oraz wypoczynkowej. Wszystkie hotele, niezależnie od posiadanej 

kategorii, modernizowały również i zmieniały wygląd swoich jednostek miesz-

kalnych, zarówno w części mieszkalnej, jak i w sanitarno-higienicznej. Hotele 

cztero- i pięciogwiazdkowe modernizowały ponadto także swoje pomieszczenia 

ogólnodostępne, takie jak: recepcje, sale wielofunkcyjne oraz zakłady gastro-

nomiczne. Szczególnie innowacyjny charakter w rozpatrywanych hotelach mia-

ło ich wyposażenie. W przypadku hoteli o niskim standardzie przeważały inno-

wacje związane z możliwością realizacji zabiegów zdrowotnych, fizykoterapeu-

tycznych oraz odnowy biologicznej. Przykładami innowacyjnych rozwiązań 

w tym obszarze są: wanny do hydromasażu typu HotSpring, urządzenie do ma-

sażu leczniczego aquavibron czy urządzenia do tlenoterapii. W hotelach o śred-

nim i wysokim standardzie oprócz urządzeń służących do wykonywania zbie-

gów fizykoterapeutycznych, takich jak nowoczesne sauny Infrared czy wanny 

jaccuzi znajdowały się również nowoczesne elementy wyposażenia konferen-

cyjnego, takie jak: kabiny do tłumaczeń symultanicznych, cyfrowe ekrany fli-

pchart oraz nowoczesne rzutniki multimedialne. Innowacyjność podstawowych 

usług hotelowych, dotyczyła głównie ich części gastronomicznej, w ramach 

której: w hotelach dwugwiazdkowych oferowano potrawy kuchni śródziemno-

morskie, w hotelach skategoryzowanych jako trzygwiazdkowe proponowano 
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specjalne oferty gastronomiczne na różne okazje, natomiast w hotelach o naj-

wyższych kategoriach na uwagę zasługuje usługa pn. „Grota Pieczara”. Jest to 

specjalne miejsce do grillowania położone w centrum pięknego i przestronnego 

ogrodu, w którym można spożywać potrawy z grilla oraz dania kuchni regio-

nalnej. Najbardziej innowacyjnych obszarem funkcjonowania rozpatrywanych 

hoteli były bez wątpienia usługi dodatkowe. Właściciele i menedżerowie hoteli 

o niskim standardzie deklarowali bogatą ofertę związana z organizacją szkoleń 

i konferencji oraz świadczeniem usług rehabilitacyjno-zdrowotnych. Szczegól-

nie interesujące wydają się takie usługi, jak: zabiegi odchudzające, wczasy pro-

filaktyczne, czy okłady borowinowe. Hotele o średnim standardzie oprócz usług 

zdrowotnych, oferowały również pokój zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnie, 

przechowywalnie i suszarnie sprzętu rekreacyjnego. Szczególnie innowacyjny 

charakter miały usługi zdrowotno-rehabilitacyjne oferowane w hotelach cztero- 

i pięciogwiazdkowych. Oprócz typowej hydroterapii i kinezyterapii oferowane 

były tutaj również usługi typu: Spa & Wellness, Art Spa czy „Słoneczna łąka”. 

Ten ostatni produkt to imitacja naturalnego plażowania, w ramach którego udo-

stępniano pomieszczenie do rekreacji wodnej, w którym pod sufitem umiesz-

czone były specjalne urządzenia opalające. Innymi innowacyjnymi usługami 

były także kąpiele piwne i kawowe oraz zabiegi z użyciem komórek macierzys-

tych jabłek i płatków 24-karatowego złota. Hotele o najwyższym standardzie 

oferowały także dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów usługi biz-

nesowe (szkolenia, konferencje i kongresy) oraz nietypowe eventy. 

Znacznie mniejszy zakres innowacji dotyczył marketingowego obszaru 

funkcjonowania badanych przedsiębiorstw hotelowych. W przypadku segmen-

tów rynku, do których kierowano swoją ofertę, hotele o niskim standardzie pro-

ponowały pakiety dla osób: żyjących w pojedynkę (tzw. singli), szczególnie 

aktywnych fizycznie, poszukujących silnych wrażeń oraz przemęczonych. Ho-

tele o średnim standardzie oferowały pakiety dla zakochanych oraz usługi typu 

spa dla kobiet ciężarnych. Pakiety typu spa dostosowane do potrzeb przedstawi-

cieli obu płci miały natomiast w swojej ofercie hotele o wysokim standardzie. 

Właściciele lub menedżerowie hoteli o średnim standardzie nawiązywali także 

współpracę z nowymi klientami korporacyjnymi, zaś przedstawiciele hoteli 

o wysokim standardzie wskazywali na tworzenie nowych witryn internetowych 

oraz profili hoteli na popularnych portalach społecznościowych (np. Facebook) 

– jako na najbardziej innowacyjne rozwiązania marketingowe.  



396 Daniel Puciato, Agnieszka Łoś, Anna Kiełbasa 

Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że w branych pod uwagę 

przedsiębiorstwach hotelowych nie stosowano żadnych innowacji o charakterze 

organizacyjnym oraz procesowym. Zestawienie najważniejszych innowacji 

wykorzystywanych w analizowanych przedsiębiorstwach hotelowych zawiera 

tabela 2. 

Tabela 2 

Wybrane obszary innowacyjności hoteli w zależności od oferowanego standardu 

Obszary wdrażania 

innowacji 

Standard hoteli 

Niski 

(**) 

Średni 

(***) 

Wysoki 

(**** i *****) 

1 2 3 4 

Budynek ─ 

Architektura obiektu, 

zagospodarowanie 

wokół hotelu, 

rozbudowa sal 

konferencyjnych 

Architektura obiektu, 

zagospodarowanie 

wokół hotelu, 

rozbudowa sal 

konferencyjnych 

i spa 

Wystrój wnętrz 

Modernizacja 

i zmiana wystroju 

jednostek 

mieszkalnych 

Modernizacja 

i zmiana wystroju 

jednostek 

mieszkalnych 

Modernizacja 

i zmiana wystroju 

jednostek 

mieszkalnych oraz 

pomieszczeń 

ogólnodostępnych 

Technologia 

i wyposażenie 

Instalacje 

i urządzenia do 

fizykoterapii 

(hydromasaże SPA 

HotSpring, 

aquavibron, lampy 

sollux, magnoterapia 

i tlenoterapia) 

Klimatyzacja, 

nowoczesne sauny 

Infrared, jaccuzi, 

kabiny tłumaczeń 

symultanicznych 

Cyfrowy ekran 

flipchart, 

nowoczesne rzutniki, 

wiele instalacji 

i urządzeń do 

fizykoterapii 

i odnowy 

biologicznej 

Usługi podstawowe 

Dieta odchudzająca 

oparta na kuchni 

śródziemnomorskiej 

Oferty specjalne na 

różne okazje 

Wykwintne menu, 

Grota Pieczara 

Usługi dodatkowe 

Organizacja szkoleń 

i konferencji, oferta 

zabiegów i wczasów 

profilaktyczno- 

-leczniczych, zabiegi 

odchudzające 

Pokój zabaw dla 

dzieci, organizacja 

imprez 

okolicznościowych, 

zabiegi 

fizykoterapeutyczne, 

wypożyczalnia 

i suszarnie sprzętu 

rekreacyjnego 

Basen, hydroterapia, 

kinezyterapia, sale 

ćwiczeń, Słoneczna 

Łąka, gabinety spa & 

wellness, kąpiele 

piwne, kawowe, 

zabiegi upiększające, 

organizacja imprez 

i eventów 
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1 2 3 4 

Segment rynku 

Pakiety dla singli, 

aktywnych, 

amatorów silnych 

wrażeń, zmęczonych 

Pakiety dla 

zakochanych, Spa 

dla przyszłych mam 

Pakiety spa dla 

przedstawicieli obu 

płci 

Marketing ─ 

Nawiązanie 

współpracy z 

nowymi klientami 

korporacyjnymi 

Nowa witryna 

internetowa, profile 

hoteli na portalach 

społeczno-ściowych 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi końcowe 

Badani właściciele i menedżerowie analizowanych przedsiębiorstw hote-

lowych z Beskidu Śląskiego deklarowali wdrażanie w swoich hotelach licznych 

innowacji. Zdecydowana większość z nich miała charakter produktowy i była 

szczególnie widoczna w obszarze usług dodatkowych oraz wyposażenia obiek-

tów. W obrębie tych atrybutów funkcjonalnych dostrzeżono również największe 

zróżnicowanie stosowanych innowacji w zależności od standardu hoteli. Naj-

bardziej oryginalne rozwiązania dotyczyły hoteli o średnim i wysokim standar-

dzie. Wynika to zapewne z przepisów kategoryzacyjnych narzucających hote-

lom o najwyższych kategoriach szczególne wymagania w zakresie oferowanego 

potencjału usługowego, jak i ze zmieniających się trendów popytowych na ryn-

ku hotelowym. Standard hotelu był natomiast znacznie słabszym czynnikiem 

różnicującym wykorzystywanie innowacji w obrębie takich jego atrybutów, jak: 

budynek i jego otoczenie, wystrój wnętrz czy usługi podstawowe. Również 

w przypadku nielicznych innowacji marketingowych różnice między hotelami 

odmiennych kategorii nie były zbyt duże. Głównym kierunkiem rozwoju inno-

wacji w obszarze marketingowym były oryginalne segmenty rynku, do których 

adresowano ofertę hoteli oraz ich działalność promocyjna. Brak generowania 

innowacji organizacyjnych i procesowych, deklarowany przez badanych wyni-

kać może zarówno z obawy przed udostępnianiem tego rodzaju informacji, jak 

i z rzeczywistego pominięcia tego obszaru w działalności innowacyjnej anali-

zowanych hoteli. W tym ostatnim przypadku na skutek dużej dynamiki rozwoju 

rynku hotelowego oraz rosnącej konkurencyjności wewnątrz tego rynku spo-

dziewać się można zmiany tego stanu rzeczy w przyszłości. Wydaje się bo-

wiem, że tylko przedsiębiorstwa w pełni innowacyjne, w których nowatorskie 

rozwiązania dotyczą wszystkich obszarów ich funkcjonowania, będą w stanie 
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uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną będącą podstawą ich przetrwania 

i rozwoju. 

THE AREAS OF INNOVATION IN SELECTED HOTELS OF THE 

SILESIAN BESKID 

Summary 

Turbulent environment and the growing consumer requirements make generating 

innovations one of the most important ways to compete in today's hotel market. The aim 

of this paper is to identify key innovations‟ areas of hotel enterprises located in the 

Silesian Beskid. Three research methods are used in this study: deduction, documentary 

method and diagnostic survey. Dimensional extent of the study includes the most attrac-

tive tourist towns of Beskid Śląski – Vistula and Ustroń. Time range covers the first half 

of 2011. The results of the studies show that product innovations are the most important 

type of innovation generated in the surveyed hotels. The factor that differentiates the 

type and number of innovations implemented is standard of hotel. Particularly clear 

differences regarding additional services and hotel facilities can be seen between hotels 

of different categories. Marketing innovations were much less important in the analyzed 

entities, while the organizational and process innovations did not appear at all. 

Translated by Agnieszka Łoś 
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ANALIZA OFERTY KATALOGOWEJ LATO 2011 

TOUROPERATORÓW DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE  

– IMPREZY POBYTOWE W PAKIECIE  

– WYBRANE KRAJE  

Wprowadzenie 

Istnieje nadal wiele powodów, dla których organizatorzy turystyki 

pakietyzują swoje imprezy turystyczne. Chociaż od czasów Thomasa Cooka
1
, 

uważanego za twórcę pakietu turystycznego, wiele się zmieniło – zarówno 

w zakresie świadczenia usług turystycznych, jak i ich dystrybucji, to korzyści 

z właśnie takiej organizacji wakacyjnej podróży są ciągle w cenie. A ta, przy 

zakupie kilku usług jednocześnie, jest niższa, do tego opieka organizatora 

turystyki na każdym etapie świadczenia usługi, pomoc przy wyborze 

dostawców usług, załatwienie niezbędnych formalności, gwarancja świadczenia 

usługi i jej wysoka jakość, prawo do reklamacji to najczęściej wymieniane 

zalety turystyki pakietowej, rozpatrywane z perspektywy klienta
2
.  

                                                      
1 J. Hamilton, Thomas Cook, the holiday maker, Sutton Publishing 2005, s. 59–63. 

2 V.T.C. Middelton, A. Fyall, M. Morgan, A. Ranchhod, Marketing in travel and tourism, 

Butterworth-Heinemann 2009, s. 431. 
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Kompetencje nabywców, ich wiedza i doświadczenie w konsumpcji usług 

turystycznych systematycznie rosną. Stąd coraz rzadziej przy zamawianiu 

świadczeń potrzebują oni pomocy organizatorów turystyki. Sami potrafią 

znaleźć i wybrać usługodawcę (np. w Internecie), a także zawrzeć z nim 

stosowną umowę (znają języki obce). Jednak w natłoku ofert różnych 

przedsiębiorstw (nie tylko biur podróży, ale przede wszystkim linii lotniczych 

i hoteli) coraz trudniej jest im podjąć decyzję wolną od niepewności związanej 

z tym, czy dokonali dobrego i optymalnego wyboru. Przeglądają kilkanaście 

stron www, i to wielokrotnie
3
. A czas wolny to dobro, którego w nadmiarze nie 

mają
4
. Dodatkowo zmiany w jego strukturze związane między innymi 

z wydłużaniem czasu pracy prowadzą do zmian w modelach aktywności 

turystycznej (np. dzielenie urlopu na krótsze okresy czy wzrost liczby 

wyjazdów krótkoterminowych
5
). Zatem decyzji do podjęcia jest stosunkowo 

dużo, a czasu na nie mało. Oferta organizatora turystyki jest alternatywą na 

samodzielną organizację imprezy turystycznej, nie zawsze na tyle atrakcyjną, 

by klient zechciał z niej skorzystać (mała elastyczność organizatora, masowa 

skala działania i duża anonimowość nabywców). Dodatkowo nie znika zupełnie 

problem konieczności wyboru konkretnego produktu. By określić skalę 

problemu, podjęto próbę analizy dostępnych w kanałach dystrybucji 

organizatorów turystyki pakietów pobytowych. 

5. Cel i metodyka badań  

Celem podjętych badań była ocena oferty wypoczynkowej  

– spakietyzowanej, znajdującej się w kanałach dystrybucji organizatorów 

turystyki działających w Polsce. By zrealizować założony cel, postawiono 

następujące pytania badawcze:  

1. Jaki był udział turystyki pakietowej w katalogowej ofercie wypoczynkowej 

Lato 2011 organizatorów turystyki? 

                                                      
3 Por. M. Formella, P. Wojdakowski, Komputerowe systemy rezerwacyjne w biurach po-

dróży, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 567, Ekonomiczne 
Problemy Turystyki nr 12, Szczecin 2009, 55–68. 

4 Zob. H. Rosa, Czas ucieka – plajta temporalna, Forum 2008/2009, nr 52/53, s. 14–17.  

5 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wyd. 

AWF Kraków, Studia i Monografie nr 56, Kraków 2009, s. 190–198. 
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2. Jaka była struktura pakietów pobytowych oferowanych w katalogach Lato 

2011? 

3. Jaka była relacja ważniejszych cech oferty w stosunku do jej ceny? 

Empiryczną bazę danych utworzono w oparciu o katalogi publikowane 

przez biura podróży i dostępne w ich kanałach dystrybucji. Przedmiotem 

badania były imprezy turystyczne pobytowe oferowane w postaci pakietów. 

Wszystkie wskazane w ustawie o usługach turystycznych (z dnia 29 sierpnia 

1997 roku, DzU 04.223.2268) w art. 3, p. 2 cechy imprezy turystycznej (m.in.: 

dwie usługi, wspólna cena, jednolity program, minimalny czas jej trwania, 

zmiana codziennego otoczenia) i jednoczesność ich występowania były ważne 

przy kwalifikowaniu jednostki do badań. W celu doprecyzowania ich charakteru 

posłużono się także definicją pakietu zaproponowaną przez S. Medlika
6
. 

Wyraźne wskazanie sposobu powstania ceny (wiązana) było konieczne dla 

jednoznacznego określenia charakteru pożądanej cechy produktu. Dodatkowo 

dla uzyskania w miarę jednorodnego zbioru zawierającego jednostki 

o porównywalnych walorach, wybrano te, które obejmowały siedem noclegów 

z wyjazdem w terminie między 1 lipca a 31 sierpnia br. i podaną ceną 

jednostkową przy jednej osobie płacącej za usługę.  

Katalogi w działalności biur podróży są nadal bardzo ważnym narzędziem 

marketingowym komunikowana się z klientem
7
. Pełnią one szereg ważnych 

funkcji, w tym i tę najważniejszą – ofertową
8
. By przy ich pomocy osiągać 

wysoką skuteczność w zakresie sprzedaży, organizator musi w nich zawrzeć 

swoją ofertę. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 66, § 1) musi określić istotne 

postanowienia umowy
9
. Szerzej w tym przedmiocie wypowiada się 

ustawodawca w art. 12, we wspomnianej już ustawie o usługach turystycznych. 

Określono w nim nie tylko formę (pisemna) i sposób przekazywania informacji 

(dokładnie i rzetelnie, tak by nie wprowadzić klienta w błąd), ale szczegółowo 

wskazano jej zakres. Zatem sposób prezentacji oferty w katalogu powinien 

umożliwić uwzględnienie w analizie takich cech pakietu, jak: 

                                                      
6 S. Medlik, Leksykon podróży turystyki hotelarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1995, s. 184. 

7 P.Yale, The business of tour operations, Longman Group Limited 1995, s. 112. 

8 Szerzej: M. Formella, Znaczenie katalogów w obsłudze ruchu turystycznego, w: Rekre-

acja, Turystyka, Kultura w zagospodarowaniu czasu wolnego, red. J. Ożdziński, Wyd. AWFiS, 
Gdańsk 2005, s. 71–79. 

9 Kodeks cywilny, Wyd. ParkPrawo, stan prawny na dzień 10 lutego 2009, s. 29. 
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– rodzaj zakwaterowania (typ obiektu, wielkość jednostki, standard, 

lokalizacja – liczba regionów i miejscowości, rodzaj i liczbę 

wyżywienia, program pobytu); 

– transport (rodzaj, miejsce wylotu); 

– cena (wiązana za cały pakiet i publikowane rabaty, koszyk ofert dla 

poszczególnych krajów, standardów, dodatkowe opłaty);  

– liczba rozpoczętych imprez w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, liczba 

cykli z uwzględnieniem liczby miast rozpoczęcia imprez turystycznych.  

Kierując się badaniami szacunkowymi przeprowadzonymi przez Instytut 

Turystyki w 2010 roku, dokonano wyboru rynków recepcji. W tym roku za 

granicę wyjechało 4,6 mln Polaków, którzy łącznie odbyli 7,1 mln podróży
10

. 

Nie wszystkie wymienione kraje (ze względu na pożądane walory) są typowymi 

kierunkami wakacyjnych pobytowych wyjazdów (np. Niemcy czy Wielka 

Brytania) i próżno ich szukać w ofercie katalogowej organizatorów turystyki. 

Ograniczono się zatem do siedmiu głównych kierunków: włoskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, chorwackiego, egipskiego, greckiego i tureckiego, 

które łącznie stanowiły 40% wyjazdów zagranicznych Polaków w 2010 roku.  

Z kolei wybór touroperatorów, których ofertę katalogową poddano by 

ewentualnej ocenie, podyktowany był ich udziałem w rynku. Tu skorzystano 

z danych publikowanych w 2010 roku przez Aktualności Turystyczne i były to 

następujące biura (siedem pierwszych z wykazu): ITAKA, TRIADA, TUI, 

NUR, Alfa Star, Rainbow Tours, Exim Tours
11

. Zebrano 20 katalogów. Z uwagi 

na przyjęte cele i założenia do dalszej analizy – jako spełniające kryteria 

(typowe pakiety z pominięciem dynamic packaging, oferta) – wybrano dziewięć 

katalogów: 

– cztery wydane przez ITAKĘ: Lato 2011 Hiszpania, Portugalia, Włochy; 

Lato 2011 Grecja, Cypr, Bułgaria; Lato 2011 Maroko, Tunezja, Turcja, 

Egipt; ITAKA & GALA Podróże w stylu gwiazd; 

– dwa publikowane przez Rainbow Tours: Lato 2011 Wypoczynek  

– Grecja, Hiszpania, Włochy Malta; Lato 2011 Wypoczynek  

– Chorwacja, Czarnogóra, Bułgaria, Rumunia, Krym, Turcja, Izrael, 

Egipt, Maroko, Tunezja; 

                                                      
10 www.intur.com.pl/inne/komunikat_roczny2010.pdf. 

11 www.wiadomości turystyczne.pl/files/file/touroperatorzy_2010.pdf. 
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– trzy z ofertą TUI: Family; Samolotem – Urlop spełnionych marzeń; 

Premium – Delektuj się chwilą luksusu.  

6. Analiza wyników badań 

Zidentyfikowano w katalogach 807 obiektów noclegowych oferowanych 

do sprzedaży w pakiecie. Do dalszej analizy wybrano 788. Odrzucono 19 

(2,3%) – nie można było ustalić ich kategorii, gdyż obiekt znajdował się np. 

w trakcie kategoryzacji lub po weryfikacji w zasobach internetowych (strona 

www obiektu) nadal nie można było jej ustalić. Zaledwie 3% (24) obiektów 

noclegowych dostępnych w ofercie to obiekty inne niż hotel (np. wioska 

wakacyjna lub aparthotel), odnotowano także niedużą, bo 7-procentową (54) 

podgrupę jednostek zakwaterowania innego niż 2-osobowe pokoje (apartament, 

studio, suita). Co czwarty obiekt noclegowy znajdował się w Grecji lub Turcji, 

najmniej zaś było w sprzedaży pakietów z hotelami w Chorwacji (3%) i we 

Włoszech (5%). Dominowały w ofercie hotele o wysokim (4-gwiazdkowym) 

i najwyższym (5-gwiazdkowym) standardzie (75%) zakwaterowania. Obiektów 

o najwyższej kategorii najwięcej było w Egipcie – tu znajdował się niemal co 

drugi 5 – gwiazdkowy hotel. W pakietach z pobytem w Hiszpanii lub Grecji 

dominowały obiekty o nieco niższym 4-gwiazdkowym standardzie. Wyjazd zaś 

na wakacje do Chorwacji wiązał się z ograniczonym wyborem obiektów  

4- i 5-gwiazdkowych i noclegiem w hotelach 3- (54%) i 2-gwiazdkowych 

(21%). 

Udział oferty TUI w badanej grupie był najniższy i wynosił 24% (189 

obiektów), jednak w odniesieniu do obiektów o najwyższym standardzie był 

najwyższy. Ze 189 hoteli należących do TUI 117 (60%) to hotele 

5-gwiazdkowe (46% wszystkich w tej podgrupie), a połowa z nich znajdowała 

się w Turcji. Nie znaleziono w katalogach TUI obiektów o standardzie 

2-gwiazdkowym i zalewie sześć (tylko w Turcji) trzy-gwiazdkowych. Słabo 

wypadła oferta tego biura w relacji do kierunków wyjazdu – tylko jeden obiekt 

we Włoszech i żadnego w Chorwacji.  

Niemal co drugi wybrany do analizy obiekt znajdował się w katalogu 

ITAKI (w sumie 386). W pakietach tego biura dominowały obiekty 

4-gwiazdkowe, a 65% z nich zlokalizowano w Hiszpanii i 51% w Grecji. Oferta 

tego biura również była silnie reprezentowana w grupie pakietów z pobytem 



404 Marlena Formella, Piotr Wojdakowski, Tomasz Taraszkiewicz 

w obiektach 3-gwiazdkowych. Co drugi tego typu produkt był własnością 

ITAKI, a 70% hoteli o tym standardzie znajdowało się w Hiszpanii i 51% 

w Grecji. Należy także odnotować, że przy dużym udziale TUI (sięgającym 

46%) w grupie pakietów z noclegiem w obiektach najwyższej kategorii, ITAKA 

posiadała tylko nieco mniejszy, bo 42-procentowy udział. A 60% obiektów 

5-gwiazdkowych w Grecji i 42% w Egipcie pochodziła z katalogów ITAKI.  

Z kolei Rainbow Tours jako jedyny posiadał w sprzedaży pakiety 

z pobytem w Chorwacji i najwyższy udział w ofercie wyjazdów do Włoch 

(67%). Jeśli chodzi o standard obiektów, to 103 hotele spośród 213 należących 

do tego biura posiadało wysoką czwartą kategorię, a ich udział w tej grupie 

hoteli wynosił 31%; aż 
3
/4 hoteli tego typu funkcjonowało we Włoszech. Biuro 

to także posiadało wysoki udział w ofercie pobytowej z noclegami w hotelach 

o niższym 3- (40%) i 2-gwiazdkowym (44%) standardzie (tabela 1).  

Największym wybórem dostępnych miejsc wypoczynku charakteryzowały 

się wyjazdy do Grecji (Rainbow Tours 57 miejscowości) i Hiszpanii (ITAKA 

59 miejscowości – tabela 1). Stosunkowo rzadko organizatorzy turystyki 

posiadali w ofercie te same destynacje. W przypadku Grecji powtarzających się 

w katalogach miejsc było najwięcej i we wszystkich znaleziono wyjazdy na 

wyspę Kos z pobytem w Kardamenie i Lambi oraz Rodos z hotelami 

w Kolymbii, Faliraki i Lardos. Znacznie mniej odnotowano podobieństw 

w ofercie wyjazdów do Hiszpanii, wspólny kierunek to Fuerteventura 

z pobytami w miejscowości Corralejo. 

Tabela 1 

Struktura oferty w układzie krajów i standardu – liczba dostępnych obiektów 

i miejscowości w sezonie letnim 2011 

Kraj 

Biuro podróży 

C
h

o
rw

ac
ja

 

E
g

ip
t 

G
re

cj
a
 

H
is

zp
an

ia
 

T
u

rc
ja

 

W
ło

ch
y
 

OGÓŁEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Obiekty noclegowe o najwyższym standardzie (5*, de lux) N % 

ITAKA - 34 28 10 37 - 109 14 

Rainbow Tours 1 16 4 2 7 - 30 4 

TUI - 31 15 12 58 1 117 14,5 

Obiekty noclegowe o wysokim standardzie (4*, klasa A) 256 32,5 

ITAKA  - 23 42 61 32 8 166 21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Rainbow Tours 5 12 28 28 7 23 103 13 

TUI - 27 12 5 22 - 66 8 

Obiekty noclegowe o średnim standardzie (3*, klasa B) 335 42 

ITAKA  - - 29 39 23 5 96 12 

Rainbow Tours 13 2 27 17 3 6 68 9 

TUI - - - - 6 - 6 1 

Obiekty noclegowe o niskim standardzie (2*, klasa C) 170 22 

ITAKA  - - 12 3 - - 15 2 

Rainbow Tours 5 - 6 1 - - 12 1,5 

TUI - - - - - - - - 

Ogółem kraje 24 145 203 178 195 43 788 100 

Liczba miejscowości 

ITAKA  - 12 31 59 11 6 119 

Rainbow Tours 9 10 57 21 7 20 124 

TUI - 17 24 12 19 1 73 

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogów ITAKI, Rainbow Toursu i TUI. 

Z usługą noclegową powiązana jest zazwyczaj usługa żywieniowa. Może 

być ona świadczona przez hotele w różnych wariantach, np. w opcji 

najprostszej – tylko z jednym posiłkiem i w wersji bardzo rozbudowanej ultra, 

gold, luxury all inclusive – z liczbą posiłków dochodzącą do 13 (min. siedem), 

barami serwującymi alkohole międzynarodowe bez ograniczeń, a nawet 

z dodatkowo dołączonym programem rekreacyjnym (np. jedną lekcją 

nurkowania w basenie czy godzinną grą w tenisa ziemnego). W analizowanych 

ofertach dominował typ wyżywienia w wersji all inclusive z liczbą posiłków 

większą niż trzy dziennie (rysunek 1). Standard tej opcji był różny i w jednych 

hotelach ograniczał się do czterech posiłków dziennie, a w innych nawet do 

dziewięciu. Dominowała jednak oferta z liczbą posiłków od pięciu do siedmiu 

dziennie. 
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Rys. 1. Typy wyżywienia w pakietach pobytowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogów ITAKI, Rainbow Tours i TUI. 

W imprezach pobytowych obok usługi noclegowej i żywieniowej kolejną 

i równie ważną jest usługa transportowa. Z uwagi na korzyści (czas 

i bezpieczeństwo) wszystkie pakiety zawierały w cenie przelot samolotem. 

Bliskość miejsca wylotu w stosunku do miejsca zamieszkania klienta jest 

bardzo pożądaną cechą każdego pakietu turystycznego. Jedynie z Warszawy 

można było wylecieć do wszystkich wytypowanych destynacji z każdym 

organizatorem turystyki. Najlepsze połączenia z polskich miast dotyczyły takich 

kierunków, jak: Egipt, Grecja i Turcja. ITAKA oferowała wylot do tych krajów 

ze wszystkich miast, a TUI z dziewięciu (bez Szczecina). Do Włoch można 

było wylecieć tylko z dwóch miast: Warszawy i Krakowa. Nie odnotowano 

wylotów Rainbow Tours z takich miast, jak: Bydgoszcz i Rzeszów, 

a w przypadku TUI ze Szczecina i to właśnie te miasta posiadały najsłabszą sieć 

połączeń z wybranymi krajami (tabela 2).  
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Tabela 2 

Dostępność miejsc wylotu w poszczególnych destynacjach a wysokość dopłat 

Miasta 

wylotu 

Biura podróży/ 

kraje 

Dostępność miast wylotu i średnia dopłat (zł) 
B

y
d

g
o

sz
cz
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d

ań
sk

 

K
at

o
w

ic
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ra
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w
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W
ro
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ITAKA 73 77 59 58 47 62 53 0 73 57 

Egipt 70 70 55 50 50 60 50 0 70 50 

Grecja 80 77 60 60 40 70 60 0 80 60 

Hiszpania - 80 60 60 - 60 - 0 - 60 

Turcja 70 80 60 60 50 60 50 0 70 60 

Włochy - - - 60 - - - 0 - - 

Rainbow Tours - 19 0 0 0 15 - 0 25 0 

Chorwacja - 35 - - - 25 - 0 25 0 

Egipt - 3 0 - 0 3 - 0 - 0 

Grecja - 26 0 0 - 25 - 0 - 0 

Hiszpania - 10 - - - 10 - 0 - - 

Turcja - 20 0 - 0 10 - 0 - 0 

Włochy - - - - - - - 0 - - 

TUI 417 515 425 487 409 483 472 391 - 379 

Egipt 525 525 499 566 566 461 566 431 - 525 

Grecja 98 483 255 358 93 332 332 334 - 93 

Hiszpania - 447 481 - - 580 - 542 - - 

Turcja 629 604 467 537 567 560 519 548 - 519 

Włochy - - - - - - - 98 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogów ITAKI, Rainbow Tours i TUI. 

Nabycie imprezy pobytowej w pakiecie z transportem lotniczym wiąże się 

niestety z dodatkowymi, obowiązkowymi opłatami, bez wniesienia których 

usługa nie będzie klientowi świadczona. Pozycji do doliczenia jest kilka i różna 

jest ich wysokość. Przybierają one postać dopłaty do wylotu ze wskazanego 

przez klienta miasta, opłaty lotniskowej, transportowej (ITAKA) i opłaty za 

transfer do hotelu (TUI: Egipt i Turcja). Dodatkowo klient po przylocie do 

Egiptu i Turcji musi nabyć w porcie lotniczym wizę, której koszt zwyczajowo 

nie jest wliczany w cenę pakietu. Najtaniej, biorąc pod uwagę wszystkie opłaty, 
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podróżowało się z Rainbow Tours. Przy stosunkowo najwyższej opłacie 

lotniskowej wynoszącej 250 zł (TUI średnio 150 zł, ITAKA 192 zł) nie 

pobierano dodatkowych opłat za transfer czy transport. Biuro to nie 

kalkulowało też żadnych dodatkowych opłat przy wylotach z Warszawy, 

Katowic, Krakowa, Łodzi i Wrocławia, a z pozostałych miast znajdowały się 

one na najniższym poziomie. Spośród pozostałych biur jeszcze tylko ITAKA 

zrezygnowała z naliczania opłat za wyloty z Warszawy. Stolica zatem nie tylko 

posiadała najlepszą sieć połączeń z wybranymi krajami, ale też i podróż z niej 

była najtańsza. Odmiennie przedstawiała się struktura (bardzo skomplikowana) 

wysokich opłat za wyloty z poszczególnych miast w TUI (tabela 2). Za wylot 

z Warszawy średnio trzeba było zapłacić 325 zł, a za wylot z Poznania do Las 

Palmas nawet 730 zł. 

Odpowiedź na trzecie z postawionych pytań badawczych wymagała 

analizy cen katalogowych 6 415 pakietów. Obejmowała ona:  

– 8-dniowy pobyt jednej osoby w obiekcie noclegowym; 

– transport (lotniczy); 

– w 98% wyżywienie; 

– opiekę rezydenta;  

– ubezpieczenie (ITAKA – Europejskie, Rainbow Tours – TU Europa, 

TUI – ubezpieczenie TUI) standardowo od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (Rainbow Tours w wysokości – 10 tys. zł., TUI – 20 tys. zł.) 

i kosztów leczenia (Rainbow Tours w wysokości – 20 tys. euro, TUI – 

10 tys. euro) oraz dodatkowo w Rainbow Tours od chorób przewlekłych, 

assistance i bagażu, a w TUI: koszty ratownictwa i assistance; 

– podatek VAT.  

Podstawowymi wskaźnikami umożliwiającymi określenie relacji ceny do 

wybranych cech pakietu była cena przeciętna pakietu i współczynnik 

zmienności ceny. Najdroższe były produkty w katalogach TUI i w relacji do 

średniej miara rozproszenia ceny w ofercie biura była najwyższa. Propozycja 

Rainbow Tours z kolei była najtańsza i najbardziej jednolita pod względem 

cenowym. Z większym wydatkiem trzeba było się liczyć przy wyjeździe do 

Włoch i Hiszpanii, dużo tańsza była oferta z pobytem w Chorwacji. Największe 

zróżnicowanie cen zaobserwowano w pakietach pobytowych do Grecji i Turcji. 

Wraz ze wzrostem standardu hotelu rosła średnia cena pakietu pobytowego. Za 

pakiet z noclegiem w hotelu 5-gwiazdkowym trzeba było zapłacić dwa razy 

więcej niż za pakiet z pobytem w hotelu 2-gwiazdkowym. Najbardziej 
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zróżnicowana cenowo była oferta pakietów z usługą noclegową o najwyższym 

standardzie, mniejsze zróżnicowanie odnotowano w pakietach z hotelami 

w niższym standardzie (tabela 3).  

Tabela 3 

Cena pakietu w relacji do wybranych jego cech (zł) 

Cecha Minimum Maksimum Średnia Vz (%) 

BIURO PODRÓZY 

ITAKA 1 290 11 350 3 137 33,3 

Rainbow Tours 1 250 6 370 2 920 26,2 

TUI 1 969 17 484 4 409 38,3 

KRAJ 

Chorwacja 1 430 3 450 2 419 20,2 

Egipt 1 790 7 399 3 118 28,6 

Grecja 1 250 17 484 3 066 41,3 

Hiszpania 1 970 11 350 3 574 33 

Turcja  1 590 9 514 3 310 39 

Włochy 2 190 12 280 3 649 26 

STANDARD HOTELU 

2-gwiazdkowe 1 250 2 970 2 027 21,2 

3-gwiazdkowe 1450 4 199 2 549 19,2 

4-gwiazdkowe 1 790 6 535 3 154 21,8 

5-gwiazdkowe 2 190 17 484 4 144 37,8 

Źródło: badania własne. 

Wszyscy organizatorzy publikowali w swoich katalogach informację 

o możliwych do uzyskania przez klienta obniżkach cenowych. Różna była ich 

wysokość i rodzaj, najczęściej były to rabaty:  

– terminowy (ITAKA do 40% zniżki przy zakupie wycieczki do 

5 stycznia, Ranibow Tours 27% przy rezerwacji do 31 grudnia 2010 

roku; TUI do 20% przy wpłacie do 31 grudnia 2010 roku, a przy 

rezerwacji do 31 stycznia – 1200 zł zniżki od osoby); 

– ilościowy (ITAKA przy trzeciej osobie do 200 zł. zniżki; TUI niższa 

cena przy dwóch osobach płacących); 

– dla określonej grupy klientów (ITAKA dzieci do 15 lat zniżka do 1100 

zł; Rainbow Tours 30% dla dziecka wieku 2–12 lat na dostawce lub 
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zniżka na dziecko do lat 12 – 1000 zł; TUI dzieci w wieku 7–12 lat 30% 

zniżki).  

Uwagi końcowe 

W obszarze turystyki pobytowej organizowanej przez touroperatorów 

działających w Polsce zaobserwowano wysoki stopień jej pakietyzacji. 

I chociaż katalogi wszystkich biur podróży zawierały opisy tego typu imprez, to 

z uwagi na sposób ich przedstawienia nie można było dokonać szerszej analizy. 

Nie zawsze katalogi były głównym i najważniejszym narzędziem prowadzonej 

przez organizatorów turystyki akwizycji. Nie publikowano w nich ceny usług, 

trudno zatem uznać, że rzeczywiście zawierały one ich ofertę (czy były jedynie 

zaproszeniem do niej). Pomimo tych trudności, na podstawie zebranego 

materiału empirycznego określono średnią cenę pakietu pobytowego 

i „koszyka” świadczeń w nim zawartych. Przy dużej różnorodności dostępnych 

destynacji, rozpiętości standardu obiektów noclegowych i wariantów opcji 

wyżywienia zaobserwowano stosunkowo duże zróżnicowanie cenowe 

pakietów. 

ANALYSIS OF THE CATALOGUE OFFER IN SUMMER 

SEASON 2011 OF TOUROPERATORS BEING ACTIVE IN 

POLAND – HOLIDAY PACKAGES – SELECTED COUNTRIES 

Summary 

The objective of the study was the analysis of the structure of package holidays of-

fered by the selected organizers of tourism in 2011 summer season. In order to answer 

the research questions an empirical database was created on the basis of published cata-

logues. The way the offers were presented, lack of prices, to a considerable degree, 

hindered the realization of the research purpose. In spite of this on the basis of the ga-

thered material an average price of the package (3 489 zloty, without additional extra 

charges and airport taxes on average 393 zloty, and in case of Turkey 20 USD, the cost 

of visa) and range of benefits included in the package were determined. Holiday pack-

ages in Greece, Turkey and Spain, in high and very high standard hotel double room, all 

inclusive, including air transport, resident assistance and medical expenses and personal 

accident insurance dominated on the market. For large variety of accessible destina-
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tions, range of accommodation standards and options of meals, relatively high diversifi-

cation of package prices was observed.  

Translated by Marlena Formella 
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PRODUKTY TURYSTYKI BIZNESOWEJ W OFERCIE 

ŁÓDZKICH BIUR PODRÓŻY 

Wprowadzenie 

1. Pojęcie i specyfika turystyki biznesowej 

Turystyka biznesowa to pojecie obejmujące wszelkie podróże, których 

motywy związane są z wykonywaną pracą zawodową lub z interesami podróżu-

jącego. Zalicza się do nich podróże konieczne do prowadzenia pracy, mające 

pomóc zatrudnionemu wykonywać swoje zadania bardziej efektywnie bądź 

będące nagrodą od pracodawcy za dobrze wykonane zadania
1
. Według innej 

definicji turystyka biznesowa (podróże służbowe) to podróże odbywane przez 

pracowników i inne osoby w ramach ich pracy, obejmujące uczestnictwo 

w spotkaniach, konferencjach i wystawach
2
. 

Turystyka biznesowa jest bardzo specyficznym rodzajem turystyki, a jej 

charakterystyczne cechy to
3
. 

– małe wahania koniunktury oraz wyprzedzenia czasowe; 

                                                      
1 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 

2003, s. 3. 

2 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995. 

3 J. Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, 

Gdańsk 2007, s. 109–118. 
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– niska elastyczność cenowa popytu, która implikuje możliwość stosowa-

nia wysokiej marży; 

– wydatki w ramach turystyki biznesowej są zazwyczaj ponoszone przez 

pracodawcę, co sprawia, że budżet podróży służbowych jest wyższy od 

budżetów podróży dokonywanych z innych motywów; 

– wyboru miejsca docelowego podróży dokonuje pracodawca lub działają-

cy w jego imieniu organizator podróży służbowych; 

– podróże służbowe odbywają się zazwyczaj w dni powszednie oraz przez 

cały rok z wyłączeniem sezonu wypoczynkowego; 

– celami podróży służbowych, z wyjątkiem podróży motywacyjnych, są 

zazwyczaj duże miasta; 

– podróż służbowa jest realizowana indywidualnie lub w towarzystwie in-

nych pracowników przedsiębiorstwa. 

Turysta biznesowy jest zatem turystą specyficznym, który odbywa podróż 

w ramach wykonywanej przez siebie pracy. Jego wyjazd opłacany jest z reguły 

przez pracodawcę, co sprawia, że budżet takiego wyjazdu znacznie różni się od 

budżetów wyjazdów turystów indywidualnych czy grupowych. We współcze-

snym świecie turystyka biznesowa odgrywa coraz większe znaczenie w gospo-

darce wielu krajów i jest jednocześnie segmentem turystyki, który charakteryzu-

je się najszybszym rozwojem. Jest to odpowiedź na rosnący popyt na produkty 

turystyki biznesowej. Popyt turystyczny, czyli wielkość zapotrzebowania na 

produkt turystyczny przy danej cenie i w danym okresie, jest w dużym stopniu 

zależny od czynników podażowych, w tym również od organizatorów podróży
4
. 

Szacuje się, że około 30–40% ogółu przyjazdów to przyjazdy biznesowe. 

Największe znaczenie ekonomiczne mają wydatki turystów biznesowych. Ba-

dania wykazują, że tego typu turyści wydają w krajach kongresowych o 400– 

–500% więcej niż przeciętni turyści. Tym samym są to znacznie bardziej opła-

calni klienci dla wielu lokalnych przedsiębiorców, którzy oferują usługi będące 

składowymi produktu turystyki biznesowej. Wielu hotelarzy, restauratorów czy 

przewoźników swój rozwój zawdzięcza właśnie turystyce biznesowej
5
. 

                                                      
4 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w War-

szawie, Warszawa 1998, s. 47. 

5 A. Jankowska, Convention Bureau Szczecin jako nowe biuro turystyki biznesowej na pol-

skim rynku, w: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 15, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego nr 626, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011,  
s. 54–55. 
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Na rynku polskim turystyka biznesowa jest stosunkowo młodym rodzajem 

turystyki. Nie mniej jednak w ostatnich latach staje się ona coraz ważniejszym 

segmentem rynku turystycznego. Dla rozwoju turystyki biznesowej w Polsce 

najbardziej istotne były lata 1989 i 2004. Pierwsza data, czyli początek zmian 

ustrojowych w kraju zapoczątkowała wzrost zainteresowania potencjałem go-

spodarczym Polski. Z kolei w 2004 roku Polska weszła w struktury UE i tym 

samym stała się znaczącym rynkiem zbytu
6
. 

1. Produkty turystyki biznesowej 

Do głównych form, a zarazem produktów turystyki biznesowej zalicza 

się
7
: 

– konferencje (spotkania biznesowe z udziałem do 200 osób); 

– kongresy (spotkania biznesowe z udziałem powyżej 200 osób); 

– targi i inne imprezy wystawiennicze; 

– imprezy konsumenckie (events); 

– imprezy motywacyjne (incentive travels, meetings, events); 

– wyjazdy integracyjne (wewnątrzfirmowe, z partnerami firmy, z presti-

żowymi partnerami); 

– wyjazdy gratyfikacyjne (wyjazd jako forma nagrody, zazwyczaj z naj-

bliższą rodziną); 

– spotkania firmowe (wyjazdowe posiedzenia zarządu, narady szefów od-

działów regionalnych, inne); 

– szkolenia (różnego rodzaju); 

– wszelkiego rodzaju podróże biznesowe (delegacje służbowe pojedyn-

czych lub kilku pracowników). 

W ofercie biur podróży spotkać można wiele imprez z zakresu turystyki 

biznesowej. Jednak przeważnie są to wyjazdy, które zainteresowana firma za-

mawia i kupuje w formie gotowego już produktu turystycznego. Najczęściej są 

to: szkolenia, konferencje, targi, a także wyjazdy integracyjne i motywacyjne. 

                                                      
6 T. Godlewski, Badanie pilotażowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo 

wielkopolskie), Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa 2008. 

7 Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELECT Business Servi-

ce&Travel, Warszawa 2005, s. 11. 
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2. Pośrednictwo w organizacji produktów turystyki biznesowej 

W procesie planowania firma zleca przygotowanie wyjazdu biznesowego 

albo swoim pracownikom, albo pośrednikom, czyli pracownikom agencji wy-

specjalizowanych w organizowaniu imprez na zlecenie klientów. Ta druga for-

ma jest coraz częstsza i znacznie dogodniejsza, ponieważ pośrednicy pomagają 

zarówno zaplanować, jak i przeprowadzić imprezę. Pośrednikami mogą być: 

biura podróży, touroperatorzy, hotele, a także firmy public relations. Zajmują 

się one wyszukiwaniem miejsc i planowaniem części lub całości danego pro-

duktu w imieniu klienta.  

Należy zauważyć, że profesjonalni organizatorzy są menadżerami produk-

tu, w tym wypadku całej imprezy. Są również w przypadku takiej potrzeby kon-

sultantami potrafiącymi doradzić w dziedzinie technik komunikacji, marketin-

gu, public relations, podatków czy ubezpieczeń. Warta podkreślenia jest także 

rola pośredników w organizacji wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych. 

W przypadku tego typu podróży biznesowych rola pośredników jest znacznie 

istotniejsza niż w przypadku innych wyjazdów turystyki biznesowej. W wielu 

firmach pracują osoby, które w razie potrzeby zorganizują konferencję, wyjazd 

na seminarium czy szkolenie, jednak niewiele z nich odważy się samodzielnie 

zorganizować i zrealizować wyjazd motywacyjny lub integracyjny. Większość 

firm zleca to wyspecjalizowanym agencjom
8
. 

Jak wcześniej zostało wspomniane, ważnym pośrednikiem w przypadku 

produktów turystyki biznesowej stały się obecnie biura podróży. Ich podstawo-

wymi funkcjami są właśnie pośrednictwo i organizacja. Biuro podróży to firma, 

w której załatwia się wszelkie sprawy związane z wyjazdem poza miejsce za-

mieszkania. W tym celu biuro występuje w roli pośrednika pomiędzy turystą 

a podmiotami sprzedającymi dobra i usługi turystyczne. W efekcie do podsta-

wowych zadań biur podróży należy oferowanie tych usług w postaci całościo-

wego zestawu – produktu
9
. Zważywszy na fakt, iż począwszy od połowy XX 

wieku proces organizacji i obsługi ruchu turystycznego stale się rozwija i dosto-

                                                      
8 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 

2003, s. 3. 

9 D. Łyżwa, Organizacja pracy biura podróży, Instytut Technologii Eksploatacji – Pań-

stwowy Instytut Badawczy, Radom 2006, s. 15. 
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sowuje do potrzeb rynku, współcześnie biura podróży bardzo często poszerzają 

swoją ofertę o produkty turystyki biznesowej.  

3. Oferta łódzkich biur podróży  

W lipcu i sierpniu 2011 roku zbadano ofertę 97 biur podróży zlokalizowa-

nych w Łodzi. Szczególną uwagę zwrócono na produkty turystyki biznesowej 

znajdujące się w sprzedaży badanych biur. Analizowano to, jakie produkty 

znajdują się w ofercie, sprawdzano ceny i destynacje podróży biznesowych. 

Badania dowiodły, iż w Łodzi można wyróżnić trzy typy biur podróży (rysu-

nek 1): 

– biura podróży nieposiadające w ofercie produktów turystyki biznesowej; 

– biura podróży posiadające dział zajmujący się organizowaniem podróży 

biznesowych; 

– biura podróży specjalizujące się wyłącznie w organizacji podróży bizne-

sowych. 

 

Rys. 1. Typy biur podróży w Łodzi ze względu na ofertę produktów turystyki 

biznesowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Większość badanych biur podróży (57%) nie posiada w ofercie produktów 

turystyki biznesowej. Pozostałe biura podróży posiadają taką ofertę, przy czym 

tylko jedno biuro specjalizuje się wyłącznie w organizowaniu wszelkiego ro-

dzaju podróży biznesowych. 

W ofercie łódzkich biur podróży kluczową rolę odgrywa organizacja wy-

jazdów na szkolenia, konferencje i targi. Wyjazdy tego typu stanowią łącznie 

ponad połowę (51,1%) oferty biur podróży w Łodzi (rysunek 2).  

 

Rys. 2. Oferta produktów turystyki biznesowej w łódzkich biurach podróży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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lu spotkania i wymiany poglądów, rozpowszechnienia informacji, otwarcia 

dyskusji lub przekazania w określonym środowisku opinii na temat konkretnego 

problemu albo zagadnienia. Szkolenia to imprezy, podczas których uczestnicy 

gromadzą się w określonym terminie i miejscu w celu uzyskania informacji lub 

doskonalenia swoich umiejętności. Z kolei targi to imprezy, na których prezen-

towane są produkty lub usługi zaproszonej publiczności, w celu poinformowa-
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nia zwiedzających oraz pobudzenia sprzedaży
10

. Wymienione imprezy bizne-

sowe wymagają określonej infrastruktury. Chodzi przede wszystkim o odpo-

wiednią lokalizację, ofertę usługową (w tym zakwaterowanie, gastronomię 

i usługi zapewniające zagospodarowanie czasu wolnego), a także sale konferen-

cyjne i zaplecze multimedialne. Zatem organizując tego typu produkty turystyki 

biznesowej, trzeba pamiętać, że muszą być one w pełni kompleksowe. 

Podczas analizy oferty łódzkich biur podróży okazało się, iż tylko jedno 

z nich proponuje wyjazdy na konkretne imprezy – targi. Biuro dysponuje kalen-

darzem imprez targowych i wystawowych i organizuje wyjazdy na zawarte 

w tym kalendarzu wydarzenia. 

Do ciekawszych realizacji należy oferta wyjazdu na Chińskie Targi Impor-

towo-Eksportowe zwane Tragami Kantońskimi. Wyjazd do Guangzhou zapla-

nowano na siedem dni i oprócz uczestnictwa w targach organizator proponuje 

również zwiedzanie. Koszt takiego wyjazdu wynosi około 8 tysięcy złotych 

i zależy przede wszystkim od ceny przelotu na trasie Warszawa–Hongkong– 

–Warszawa. 

Znacznie tańsza jest propozycja wyjazdów na targi odbywające się w Eu-

ropie. Na przykład wyjazd na czterodniowe targi zlokalizowane w Hanowerze 

wyceniony jest na około 2,1 tysiąca złotych (w przypadku przejazdu trasy auto-

karem). Przy wyborze opcji podróży samolotem, cena wynosi około 1,6 tysiąca 

złotych plus koszt przelotu. 

Pozostałe z biur oferują jedynie organizację wyjazdów na specjalne za-

mówienie klienta. Oferują one również poszczególne elementy podróży: za-

pewnienie przejazdu, wyszukanie dogodnego zakwaterowania, ubezpieczenie 

i na życzenie klienta opiekuna grupy. 

Kolejnym ważnym segmentem w ofercie łódzkich biur podróży dotyczą-

cym turystyki biznesowej są wyjazdy motywacyjne i integracyjne (rysunek 2). 

Stanowią one łącznie ponad 39% proponowanych wyjazdów biznesowych. Są 

to imprezy (podróże), których uczestnikami są pracownicy, sprzedawcy, agenci. 

Są one opłacane przez przedsiębiorstwo w ramach nagrody za realizację odpo-

wiedniej sprzedaży lub innych zadań, za wyróżniające się osiągnięcia lub jako 

zachęta na przyszłość
11

. 

                                                      
10 Metodologia badań i badanie pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki na zle-

cenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 12–13. 

11 Tamże, s. 12–13. 
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Podczas wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych ważnym narzędziem 

jest team building, czyli budowanie zespołu. Pod nazwą tą kryją się różnego 

rodzaju formy integracji grupy, które sprawiają, że poszczególni członkowie 

poznają swoje słabe i mocne strony. Team building to specjalnie zorganizowane 

zajęcia mające na celu: wzbogacenie relacji w grupie, budowanie grupy, inte-

growanie, nawiązywanie współpracy, zaufania, a także poznawanie się poza 

codziennym życiem
12

. 

Oferta, jaką proponują łódzkie biura podróży w przypadku wyjazdów inte-

gracyjnych i motywacyjnych, to przede wszystkim jedynie propozycje podróży. 

Każda impreza jest dostosowywana do potrzeb konkretnego klienta w taki spo-

sób, aby jak najlepiej spełnić jego oczekiwania. Organizatorzy otwarci są na 

wszelkie sugestie, propozycje i potrzeby. Chodzi przede wszystkim o budżet, 

jaki dana firma może przeznaczyć na wyjazdy swoich pracowników. Istotny jest 

również cel imprezy, stopień aktywności i liczba atrakcji, jakie mają być zawar-

te w programie, a także długość i miejsce docelowe wyjazdu. Te wszystkie ele-

menty wpływają na końcową cenę wyjazdu.  

Ceny wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych kształtują się na pozio-

mie kilku tysięcy złotych. Przykładowo siedmiodniowy wyjazd na Dominikanę 

wyceniany jest na prawie 6 tysięcy złotych za osobę, sześć dni na Kostaryce 

kosztuje ponad 11 tysięcy złotych za osobę. Podobnie wyceniony jest siedmio-

dniowy wyjazd do Chile. Siedmiodniowy wyjazd do Hongkongu to 9 tysięcy 

złotych. Tańsze są wyjazdy do krajów europejskich – koszt pięciodniowych 

imprez kształtuje się na poziomie około 5 tysięcy złotych.  

Wyjazdy integracyjne i motywacyjne charakteryzują się zazwyczaj wyso-

kim standardem usług. Wynika to przede wszystkim z wyższego budżetu wy-

jazdów biznesowych w porównaniu do wyjazdów prywatnych. W rezultacie 

w ofercie łódzkich biur podróży przeważają propozycje zakwaterowania w ho-

telach cztero- i pięciogwiazdkowych w standardzie all inclusive. Miłym akcen-

tem w tego typu imprezach jest powitanie w hotelu i upominki dla przybyłych 

gości, wśród których można wymienić: 

– powitalny list; 

– powitanie tańcem smoka (Hongkong); 

– upominek w postaci: butelki wina, płyty z lokalną muzyką, ręcznie ma-

lowanej butelki rumu czy wodoodpornego aparatu fotograficznego. 

                                                      
12 J.B. Bączek, Psychologia eventów, Wydawnictwo Stageman Polska, Warszawa 2011. 
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Są to jedynie przykłady, które można mnożyć. Liczy się tutaj oryginalność 

i element zaskoczenia. Zabiegi tego typu mają na celu wprowadzenie gości 

w dobry nastrój i jednocześnie powinny być zapowiedzią niepowtarzalnego 

pobytu.  

Aby wyjazd spełnił swoją podstawową rolę gratyfikacyjną, jego program 

musi być tak opracowany, aby uczestnicy przeżyli niebanalną i jedyną w swoim 

rodzaju przygodę. Służą temu zaplanowane atrakcje. Poniżej przedstawiono 

listę najciekawszych atrakcji, które znalazły się w ofercie łódzkich biur podró-

ży: 

– poszukiwanie skarbu w podziale na grupy (zaproszenie do zabawy 

uczestnik znajduje w specjalnej butelce z piaskiem); 

– nauka zwijania cygar; 

– wspólne odnowienie małej wiejskiej szkoły (w podzięce dzieci śpiewają 

piosenkę); 

– peeling stóp wykonywany przez małe rybki; 

– zabawy w kasynach; 

– zwiedzanie plantacji kawy połączone z poznawaniem tajników uprawy 

i zbioru; 

– kolacja na platformie nad lasem deszczowym z widokiem na wulkan; 

– kanioning, rafting, narciarstwo przełajowe, rozpalanie ogniska, połów 

ryb; 

– nocna wyprawa w poszukiwaniu zorzy polarnej; 

– relaks w saunie dymnej; 

– jazda skuterami śnieżnymi, husky safari, psie zaprzęgi, przejażdżki na 

reniferach; 

– kąpiele w leczniczych wodach; 

– lunch w winnicy na zboczach Etny; 

– lunch na farmie reniferów; 

– lekcja gotowania i lunch w pływającej restauracji; 

– lunch z plemieniem Indian. 

Oprócz konkretnych propozycji wyjazdów biura podróży oferują także or-

ganizację imprez na szczególne życzenie klienta. Stanowią one prawie 10% 

ogółu oferty (rysunek 2). Można tu wymienić wyjazdy na zawody sportowe, 

wydarzenia kulturalne i wszelkiego rodzaju eventy. Do najbardziej popularnych 

w ostatnich latach, należą gry miejskie.  
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Gra miejska jest to rodzaj gry terenowej wykorzystującej przestrzeń miej-

ską jako obszar gry. Przybiera ona zarówno formy otwarte, jak i zamknięte, 

wchodząc nieraz w skład ofert imprez firmowych lub będąc składnikiem działań 

marketingowych Tematyką gier miejskich mogą być zarówno wydarzenia histo-

ryczne, jak i wymyślone na potrzeby gry lub wzorowane na dziełach literackich 

czy filmowych
13

. 

Gry miejskie w turystyce biznesowej to projekty komercyjne, zamawiane 

najczęściej przez agencje reklamowe, eventowe i public relations, a także przez 

biura podróży, organizacje pozarządowe, urzędy dzielnic czy wszelkiego rodza-

ju firmy. Przedsięwzięcia typu gra miejska zaczęto organizować na terenie całej 

Polski w oparciu o duży projekt autorstwa Krzysztofa Bieleckiego pod nazwą 

„Urban Playground”. Szczególne nasilenie tego rodzaju imprez miało miejsce 

po 2008 roku – po ukazaniu się książki Bieleckiego pt. „Miasto to gra”
14

. 

Gry miejskie jako formy turystyki biznesowej wykorzystywane są przede 

wszystkim w działaniach incentive i są narzędziem, które nowoczesne firmy 

pojmują jako sposób budowania własnego sukcesu poprzez budowanie odpo-

wiedniego zespołu. Gra miejska może również być elementem nagrody dla 

pracowników. Fabuła „gry” wprowadza uczestników w konkretną sytuację, 

która wymusza na nich określone działania. Gra zmusza graczy do współpracy, 

podejmowania wspólnych, szybkich decyzji. Zadania wymagają kreatywności 

stawiają w sytuacjach niespodziewanych, choćby nawet tak ryzykownych, jak 

porwania członka zespołu. Ponadto strategiczne założenia gry mogą pomóc 

ujawnić potencjalnych liderów w firmie
15

. 

Gry miejskie mogą być samodzielną imprezą, przygotowaną na specjalne 

zamówienie konkretnego klienta. Mogą być również elementem programu po-

dróży motywacyjnej czy integracyjnej, wówczas są jedną z atrakcji wyjazdu.  

Dodatkowym atutem gier miejskich jest duże znaczenie kulturowe i po-

znawcze, ponieważ bardzo często ich fabuła nawiązuje do historii miasta, 

a także ciekawostek czy legend z nim związanych. W przypadku Łodzi uczest-

nik ma szansę wziąć udział w grze poruszającej fabryczny rodowód miasta. Do 

ciekawszych realizacji, które odbyły się do tej pory w Łodzi należą:  

                                                      
13 Internetowy słownik: www.integracja.info.pl. 

14 K. Bielecki, Miasto to gra, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 2008. 

15 O. Nowakowska, Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy, „Homo Ludens, 

Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier” 2011, nr 1 (3), s. 163.  
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– „Łap Złodzieja” związana z historią słynnego bałuckiego złodzieja; 

– „Zmotaj Fabrykę” nawiązująca do wczesnokapitalistycznej Łodzi z XIX 

wieku; 

– „Krok w Niepodległość” nawiązująca do wydarzeń z 1918 roku. 

Uwagi końcowe 

Turystyka biznesowa jest w obecnych czasach najszybciej rozwijającym 

się rodzajem turystyki, co wynika ze stale rosnącego popytu na produkty tury-

styki biznesowej. Jest ona równocześnie źródłem dochodu dla wielu firm oferu-

jących usługi związane z tworzeniem produktu turystyki biznesowej. Zaplano-

wanie imprezy biznesowej jest często dużym wyzwaniem logistycznym, ponie-

waż produkt turystyki biznesowej powinien być kompleksowy i różnorodny. 

Dlatego coraz częściej organizację i przeprowadzenie tego typu wyjazdów zleca 

się specjalnym agencjom. Zajmują się one wyszukiwaniem miejsc i planowa-

niem części lub całości danego wydarzenia w imieniu klienta. Do takich agencji 

zaliczyć również można biura podróży, które w rozwoju sektora turystyki biz-

nesowej znalazły szansę na poszerzenie działalności. Ponadto, co wynika ze 

specyfiki turystyki biznesowej, funkcjonowanie biur podróży nie jest już 

w takim stopniu uzależnione od sezonowości charakterystycznej dla wyjazdów 

turystów prywatnych. Analizując ofertę 97 biur podróży w Łodzi, można 

stwierdzić, iż dobrze wpasowały się w trendy ostatnich lat. Prawie połowa 

z nich posiada w swojej ofercie organizację produktów turystyki biznesowej. 

Zaczęły się również pojawiać na rynku biura, które specjalizują się tylko 

w organizacji wyjazdów biznesowych wszelkiego typu. 

PRODUCTS OF BUSINESS TOURISM OFFERED BY LODZ 

TRAVEL AGENCIES  

Summary 

Business tourism is a term referring to all sorts of travels that are associated with 

the participant‟s professional career and interests. The most popular products of busi-

ness tourism are individual business trips, training tours, trade fairs, conferences as well 

as incentive and integration travels. 
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The burden of organizing business travels may fall to the employees of the com-

pany that holds a particular event. However, more and more frequently this task is en-

trusted to specialized service providers such as travel agencies, tour operators, hotels or 

public relations companies. They arrange for suitable places and destinations as well as 

plan either the whole event or some aspects of it. In this article, the results of an investi-

gation conducted on travel agencies in Lodz are presented. Business tourism offers were 

analyzed in terms of trip organization, range and cost of services, and destinations. 

Translated by Blanka Gosik 
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ 

INFORMATYCZNYCH W ORGANIZACJI USŁUG 

GASTRONOMICZNYCH 

Wprowadzenie 

Usługi gastronomiczne odgrywają coraz większe znaczenie zarówno 

w Polsce, jak i w innych krajach. Zainteresowanie nimi powoduje wzrost liczby 

osób odwiedzających lokale gastronomiczne. Ciągły wzrost wymagań konsu-

mentów dóbr i usług, a z drugiej strony rozwój technik informatycznych powo-

duje, że trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, do zarządzania którym nie 

stosowano by narzędzi komputerowych. Przedsiębiorstwa oferujące rozwiąza-

nia IT w swoich ofertach posiadają propozycje dla praktycznie każdej branży. 

Bardziej czy mniej rozbudowane systemy pomagają w zarządzaniu sprzedażą, 

gospodarką materiałową czy personelem. Rozwój technik komputerowych nie 

ominął branży spożywczej, a w szczególności gastronomii, z usług której coraz 

częściej korzystają zarówno turyści, jak i zwykli ludzie, którym coraz trudniej 

znaleźć czas na samodzielne przyrządzanie posiłków. Pojawiające się na rynku 

oprogramowanie przeznaczone dla gastronomii musi spełniać oczekiwania sta-

wiane przez właścicieli przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne.  

Celami stawianymi oprogramowaniu tego typu jest zarządzanie surowca-

mi, gotowymi wyrobami oraz personelem lokalu w celu sprawniejszej obsługi 

gości, a także ograniczenie kosztów poprzez racjonalne wykorzystanie surow-
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ców, zmniejszenie strat wyrobów gotowych oraz przyspieszenie i poprawa ob-

sługi klienta. Poza obsługą klienta rolą tych systemów jest pomoc w zarządza-

niu przedsiębiorstwem poprzez wykorzystanie takich modułów, jak Kadry 

i Płace, Księgowość czy Ewidencja środków trwałych. Właściciele lokali ga-

stronomicznych decydują się na wdrożenie tego typu systemów, aby sprostać 

rosnącym wymaganiom konsumenta, chcąc utrzymać swoich stałych i jedno-

cześnie pozyskać nowych konsumentów muszą przez cały czas dążyć do uzy-

skania wysokiej jakości swoich usług. Jednocześnie badania wykazują, że sto-

sując system zarządzania restauracją, można zwiększyć zysk o około 15% po-

przez eliminowanie aż 85% błędów personelu
1
. 

Zachodzące zmiany w świadomości zarówno klientów, jak i restauratorów 

spowodowały, że coraz więcej restauracji może poszczycić się wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii dla rozwoju własnego biznesu poprzez zapewnienie 

odpowiedniej ilości gości chcących skorzystać z jego usług
2
. Oferta systemów 

dedykowanych dla zakładów gastronomicznych jest dość szeroka, co z jednej 

strony pozwala na właściwy dobór jego cech, a z drugiej – stwarza kłopoty 

z jego wyborem. 

1. Cel i zakres  

Celem pracy była ocena możliwości wyposażenia lokalu gastronomiczne-

go w nowoczesny system informatyczny. Zaproponowano w niej, jakie moduły 

powinien posiadać taki system, aby mógł sprostać wymaganiom zarówno re-

stauratorów, jak i ich konsumentów. Wdrażany system informatyczny powinien 

pomóc zapewnić wysoką jakość oferowanych usług poprzez nowoczesną, fa-

chową i szybszą obsługę gości oraz poprawę komfortu pracy personelu restau-

racji. 

                                                      
1 M. Oksiński, Lokal sprawnie zarządzany, „Nowości gastronomiczne” 2011, nr 4, 

s. 30–33. 

2 E. Czarniecka-Skubina, Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, 

Warszawa 2008. 
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2. Systemy informatyczne stosowane w gastronomii 

W literaturze występuje bardzo dużo definicji systemu informatycznego, 

które są sformułowane trudnym technicznym językiem lub w prosty zrozumiały 

dla wszystkich sposób. Analizując niektóre z nich, można stwierdzić, że są to 

systemy, które przy użyciu środków komputerowych dają możliwość przetwa-

rzania, przechowywania oraz przesyłania danych
3
. Elementami składowymi 

systemów informatycznych są: komputery, sprzęt magazynujący dane, urządze-

nia służące do komunikacji między elementami systemu, sprzęt sterujący, sprzęt 

peryferyjny, oprogramowanie, człowiek, organizacja (instrukcje), wiedza na 

temat danego systemu informatycznego
4
. 

Do podstawowych elementów, na podstawie których można scharaktery-

zować system informatyczny, należą : 

– dane (identyfikowanie według wzorca, zwykle w postaci liczbowej); 

– postępowanie z danymi (rejestrowanie, przechowywanie, przetwarzanie, 

przesyłanie, prezentowanie oraz wyszukiwanie danych); 

– cel działania (tworzenie raportów, gromadzenie i prezentacja danych 

wynikowych); 

– klasa systemu (system sztuczny, oparty na wzorcu organizacji systemu); 

– rozwiązywanie problemów (metody informatyczne, zwykle dobrze 

ustrukturyzowane); 

– technologia; 

– metody (metody ilościowe wspomagane przez technikę komputerową); 

– rola człowieka. 

Według Milewskiej
5
 jednym z czynników kształtujących współczesną go-

spodarkę są technologie informatyczne (rys.1). 

                                                      
3 D.E. Comer, Intenetworking with TCP/IP, Wyd. Person Education 2006. 

4 A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych, Wyd. Nauko-
wo-Techniczne, Warszawa 2003. 

5 M. Milewska, A. Prączko, A. Stosink, Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2010. 
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Rys. 1. Czynniki kształtujące współczesną gospodarkę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podstawy gastronomii, red. M. Milewska, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2010, s. 346. 

System informatyczny pełni wiele ważnych funkcji w zarządzaniu współ-

czesnym przedsiębiorstwem. Za jego wprowadzeniem do działalności jednostki 

przemawiał gwałtowny wzrost zasobów informacyjnych oraz postępująca glo-

balizacja. Firmy posiadają zasoby w postaci nieprzetworzonej i niewyselekcjo-

nowanej informacji. Przedsiębiorstwa międzynarodowe często mają trudności 

w usystematyzowaniu informacji. W korporacjach z rozproszonymi zespołami 

pracowników zarządzanie informacją jest utrudnione. Systemy informatyczne 

odgrywają rolę tzw. elementów integrujących strukturę przedsiębiorstw
6
. 

System informatyczny przetwarza dane w użyteczne informacje. W konse-

kwencji za jego pomocą może zostać wygenerowana wiedza. Ma ona charakter 

decyzyjny i pozwala na podjęcie odpowiednich w danej sytuacji działań
7
. 

W procesie tworzenia systemów informatycznych istotną rzeczą jest uwa-

runkowanie organizacyjne zarówno zaplanowane, zweryfikowane i realizowa-

                                                      
6 T. Łagowski, Systemy informacyjne zarządzania organizacjami gospodarczymi w proce-

sie globalizacji, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2007. 

7 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, 

Wyd. Placet 2001. 

GOSPODARKA 

demografia 

ekonomia 

edukacja kultura i sztuka 

ekologia 

technologie 

informatyczne 



 Możliwości wykorzystania rozwiązań informatycznych… 429 

ne. Najpopularniejsze są systemy o strukturze modułowej działające w obsza-

rze: marketingu, planowania, dystrybucji, sprzedaży, zaopatrzenia, sterowania 

produkcją, prac finansowo-księgowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi
8
. 

Sprawne systemy informatyczne przekładają się znacznie na efektywność 

pracy personelu. Powodują one redukcję błędów oraz kradzieży. Ostatecznie 

przyczyniają się do wzrostu zysku przedsiębiorstwa i poprawy satysfakcji jego 

klientów. 

Jednym z przykładów systemów informatycznych są systemy handlowe 

stworzone głównie dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą. Posiadają 

one wiele aplikacji niezbędnych w prowadzeniu firmy. Zaliczyć można do nich 

między innymi funkcjonalności dotyczące wystawiania dokumentów przycho-

dowych firmy (faktura, rachunek), prowadzenia magazynu oraz sporządzania 

remanentu. Systemy te oparte są na gromadzeniu danych z tworzoną własną 

bazą danych wraz z systemem zarządzania tymi danymi
9
. Oprócz programów 

handlowych ważnym elementem oprogramowania komputerowego przedsię-

biorstwa są programy księgowe. Pozwalają one na ewidencję zdarzeń gospodar-

czych w celu badania wyników finansowych firmy w postaci zysków i strat. 

Najczęściej stosowanymi programami księgowymi są: Symfonia-Finanse 

i Księgowość, Ramzes oraz Rachmistrz. 

Programy kadrowo-płacowe to kolejna grupa programów usprawniająca 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Aplikacje te pozwalają prowadzić sprawną 

politykę zatrudnienia, sporządzać deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych, wyliczyć niezbędne składki ubezpieczeniowe oraz kwoty podatków od 

wynagrodzeń. Do tej grupy programów należy np. Symfonia – Kadry i Płace. 

Wymienione programy mogą działać na komputerach lokalnych jako wer-

sje jednostanowiskowe oraz jako systemy sieciowe. Jednak znaczna ich część 

stosowana jest jako systemy sieciowe ze względu na zapotrzebowanie przedsię-

biorstw. Istnieje wiele typów rozwiązań sieci informatycznych, jednak ich pod-

stawowe zadanie pozostaje dla nich niezmienne. Zadaniem sieci komputero-

wych jest udostępnianie zasobów oraz stworzenie możliwości przesyłania da-

nych. 

                                                      
8 Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Wyd. Placet 2006. 

9 W. Napora, Organizacja na medal, „Restaurator” 2009, nr 3–4, s. 24–26; J. Stegliński, In-

teligentna restauracja, „Przegląd gastronomiczny” 2008, nr 4, s. 16. 
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Aby połączyć ze sobą kilka komputerów pracujących indywidualnie, które 

mogłyby przesyłać do siebie informacje, tworzy się sieci komputerowe. Sieci 

komputerowe można podzielić na kilka sposobów. Według zasięgu dzielą się 

one na sieci LAN (ang. Local Area Network) i WAN (ang. Wide Area Network). 

Pierwsza jest siecią lokalną – głównie łączy komputery w jednym budynku lub 

zbiór budynków w najbliższym otoczeniu. Komputery w takiej sieci przeważnie 

połączone są ze sobą kablem o takich samych parametrach. Właśnie takie sieci 

tworzone są w zakładach gastronomicznych lub hotelach. Uzupełnieniem sieci 

LAN jest bezprzewodowa sieć WLAN (ang. Wireless Local Area Network), 

którą tworzy się przy użyciu dodatkowych urządzeń (m.in. anteny, routery 

z funkcją bezprzewodową, karty sieciowe z funkcją bezprzewodową)
10

. Druga 

to sieć o rozległym zasięgu. Łączy ze sobą komputery w bardzo dużych odle-

głościach od siebie. Przeważnie sieć WAN składa się z kilku lub kilkunastu 

połączonych ze sobą sieci LAN
11

. 

Obecnie coraz powszechniejsze stają się sieci MAN (ang. Metropolitan 

Area Network). Charakteryzują się one zasięgiem do 60 km, przesyłanie danych 

odbywa się za pomocą światłowodów, a szybkość ich wysyłania liczona jest 

w setkach Mb/s. W Warszawie sieć taka nazywa się WARMAN. 

Internet jest połączeniem ze sobą wszystkich rodzajów sieci. Aktualnie 

większość komputerów na świecie jest podłączonych do Internetu. Aby było to 

możliwe, potrzebne jest urządzenie zwane routerem, który jest łącznikiem mię-

dzy jedną siecią a drugą. 

Do zarządzania restauracją wykorzystywane są sieci lokalne, których za-

daniem jest zapewnienie komputerom pracującym w danym lokalu dostępu do 

wspólnego systemu. Podstawowe elementy sieci informatycznej wykorzysty-

wanej do zarządzania restauracją bądź innym zakładem gastronomicznym to: 

bar, sala restauracyjna, kuchnia, pokój menedżerski i mający wgląd do każdego 

elementu właściciel zakładu (rysunek 2). Poszczególne składowe systemu połą-

czone są ze sobą siecią lokalną LAN. Jedynie właściciel punktu gastronomicz-

nego może kontrolować wszystko w dowolnym miejscu i o dowolnej porze 

poprzez podłączony do Internetu komputer lub telefon komórkowy. 

                                                      
10 J.G. Brookshear, Informatyka w ogólnym zarysie, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warsza-

wa 2003. 

11 Elektroniczna gospodarka w Polsce, Raport 2006, red. P. Kraska, Wyd. Ministerstwo 

Gospodarki, Warszawa 2007. 
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Rys. 2. Schemat budowy systemu informatycznego w gastronomii 

Źródło: opracowanie na podstawie: Materiały informacyjne Przedsiębiorstwa 

Projektowo-Wdrożeniowego „GiP” Sp. z o.o. 

Każdy z użytkowników systemu ma dostęp do sieci komputerowej, w któ-

rej znajduje się serwer czy serwery, na których zainstalowane jest oprogramo-

wanie wspierające obsługę klienta w lokalu gastronomicznym
12

. Jednym z nich 

jest „bar”, w którym znajduje się jeden z punktów sprzedaży (POS, ang. Point 

of Sales). Na stanowisku tym realizowana jest sprzedaż, dokonuje się wydruku 

rachunków dla klienta (rachunek wstępny, paragon fiskalny i faktura), wydru-

ków bonów z zamówieniem do realizacji w barze (napoje, alkohol), przyjmo-

wane są przez barmana zamówienia od gości, również na jedzenie, i przekazane 

do realizacji w kuchni. Urządzenia wykorzystywane na tym stanowisku to: 

komputer z ekranem dotykowym, drukarka fiskalna, drukarka bonowo- 

-kuchenna, drukarka paragonowa oraz zasilacz awaryjny
13

. 

W kuchni drukowane są zamówienia bonowane przez kelnerów na sali re-

stauracyjnej i przez barmanów w barze. Kucharze otrzymują wydruki dań, które 

trzeba wykonać dla klientów. Jeśli w restauracji funkcjonuje podział na kuchnię 

ciepłą, kuchnię zimną, cukiernię itp., zamówienie jest dzielone i drukowane na 

                                                      
12 www.gastro.pl, 30.05.2011; www.serwis-restauratorski.gastrona.pl, 18.07.2011. 

13 www.gastro.pl, 30.05.2011. 
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drukarkach w odpowiednich pomieszczeniach. W kuchni z urządzeń informa-

tycznych stosowana jest tylko drukarka bonowo-kuchenna. 

Ze stanowiska menadżera restauracji można zdalnie zarządzać całym za-

kładem gastronomicznym. Funkcje dostępne na tym stanowisku to: podgląd 

rachunków założonych przez kelnerów i barmanów, stornowanie rachunków 

lub wgląd w storna wykonane przez obsługę, rozliczenie sprzedaży, rozliczenie 

magazynu i rozchodu surowców, kontrola wydatków, raportowanie (raport ka-

sowy, kelnerski, utargów, storn), tworzenie faktur, podgląd z kamer (jeśli 

w restauracji zainstalowany jest monitoring). Potrzebny sprzęt do wykonywania 

funkcji na tym stanowisku to: komputer lub serwer działający jako komputer 

osobisty wraz z drukarką. 

Kolejnym elementem tego systemu jest sala restauracyjna, czyli miejsce, 

w którym klienci zasiadają przy stolikach i składają kelnerowi zamówienia. Ten 

zapisuje je w notatniku kelnerskim, by później przenieść wszystko do stacjo-

narnego POS-u lub bezpośrednio nanosi zamówienie przy stoliku do bezprze-

wodowego bonownika kelnerskiego. Czynności, jakie wykonywane są na tym 

stanowisku, to: sprzedaż, wydruki rachunków (rachunki wstępne, paragony 

fiskalne, faktury), stornowanie rachunków po wcześniejszej autoryzacji mene-

dżera, składanie zamówienia do kuchni i baru
14

. Do realizowania zadań na tym 

stanowisku wykorzystuje się komputer z ekranem dotykowym, drukarkę fiskal-

ną, drukarkę paragonowa, palmtop, zasilacz awaryjny. 

Jeżeli lokal gastronomiczny jest wyposażony w system informatyczny za-

rządzający jego działaniem, umożliwia on właścicielowi lokalu na kontrolę 

z dowolnego miejsca poprzez komputer osobisty połączony z Internetem, prze-

biegu sprzedaży w restauracji, odbieranie raportów, jak również podgląd tego, 

co dzieje się w lokalu w danej chwili lub poprzez odtwarzanie danych zapisa-

nych na dysku rejestratora cyfrowego zainstalowanego w lokalu (rysunek 3). 

                                                      
14 M. Nalazek, J. Moskała, W. Błaszczuk, K. Łopaciński, K. Sikora, Internet w turystyce 

i hotelarstwie – Informatyka w hotelarstwie, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Wyd. Ministerstwo Go-
spodarki 2007. 
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Rys. 3. Przepływ informacji z lokalu do właściciela zakładu gastronomicznego. 

Podsumowanie i wnioski 

Źródło: opracowanie własne. 

Wzrost zainteresowania konsumentów żywieniem w lokalach gastrono-

micznych powoduje nie tylko generowanie zysków, ale przyczynia się także do 

jego ogólnego rozwoju i unowocześnienia. Jedną z form rozwoju jest wdrażanie 

systemów informatycznych mających za zadanie wspomaganie zarządzania 

tymi lokalami. Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa oferujące usługi ga-

stronomiczne dla unowocześnienia swoich restauracji wprowadzają informa-

tyczne systemy zarządzania. Zapewniają one większy komfort klientom decy-

dującym się na korzystanie z usług, powodując m.in. usprawnienie procesu 

zamawiania, przygotowania i serwowania potraw oraz kontroli tego procesu. 

Posiadanie systemu tego rodzaju może dodatkowo przyczynić się do podniesie-

nia prestiżu takiego zakładu. 

Wyposażenie lokalu w odpowiedni system komputerowy w znaczącym 

stopniu wpływa na organizację pracy w firmie. Taka instalacja może przyspie-

szyć i ułatwić rezerwację stolików oraz składanie zamówień przez klientów. 

Poza tym posiadanie takiego systemu zwiększa dostęp do informacji na temat 

funkcjonowania firmy. Pozwala na sporządzenie raportów i dostarcza wskaźni-

ków do oceny prowadzonej działalności, tym samym pomagając właścicielowi 

w podejmowaniu kluczowych decyzji
15

.  

Zarządzanie informatyczne lokalami gastronomicznymi nie tylko zwiększa 

satysfakcję klientów, ale w znacznym stopniu ogranicza koszty jego funkcjo-

nowania poprzez istotne zmniejszenie niewłaściwie przygotowanych potraw, 

a jednocześnie rozliczenie personelu z czasu ich przygotowania, zużycia surow-

                                                      
15 A. Grontkowska, B. Klepacki, Ekonomika i organizacja w gastronomii, Wyd. Format  

– AB, Warszawa 2008. 
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ców, co skutkuje poprawą uzyskanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa, 

utrzymaniem stałych klientów oraz pozyskiwaniem nowych. Wdrożony system 

komputerowy pozwala poprzez sieć na dokonywanie właściwej oceny sytuacji 

w zarządzanym lokalu poprzez dostęp do niego z dowolnego miejsca przy wy-

korzystaniu do tego celu komputera, tabletu czy nawet telefonu komórkowego. 

Warto jednak podkreślić, że wdrożenie systemu informatycznego w przed-

siębiorstwie to nie tylko zyski, ale i koszty związane z jego zakupem, wdroże-

niem i utrzymaniem. Wiąże się to bowiem z zakupem sprzętu komputerowego 

i serwerowego (hardwaru), drukarek i innych urządzeń peryferyjnych oraz 

oprogramowania zarówno systemowego, jak i branżowego. Aby jednak sprostać 

wymaganiom współczesnego klienta, właściciele lokali decydują się na ich 

informatyzację. 

POSSIBILITY OF UTILIZATION OF COMPUTER SOLUTIONS 

AT THE ORGANIZATION OF GASTRONOMY SERVICES 

Summary 

The opinion of the possibility of the equipment in gastronomy premises in the 

modern computer system was the aim of the work. Proposing, what modules such sys-

tem should possess to match requirements both for the owner of the restaurant, and also 

consumers. The initiated computer system should help assure the high quality of offered 

services through guests modern, professional and quicker service and the improvement 

of the comfort of the work of the staff of the restaurant. 

Translated by Jerzy Gębski and Małgorzata Kosicka-Gębska 
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Wprowadzenie 

Za jeden z najsilniejszych trendów technologicznych ostatnich lat bez wąt-

pienia należy uznać rozwój urządzeń mobilnych. Dzięki postępowi w elektroni-

ce współczesne smartfony, palmtopy i tablety oferują możliwości przetwarzania 

danych, które wcześniej dostępne były tylko dla dużych komputerów osobi-

stych. Nic dziwnego zatem, że poszerza się zarówno rzesza użytkowników ta-

kich urządzeń, jak i gama ich zastosowań. 

Z punktu widzenia rozwoju turystyki jednym z bardziej interesujących za-

stosowań urządzeń mobilnych jest wykorzystanie ich jako e-przewodników 

(e-guide). E-przewodniki, jak sama nazwa wskazuje, stanowić mają elektro-

niczny suplement rzeczywistych przewodników, zapewniając turystom dosto-

sowany do ich specyficznych potrzeb zestaw informacji dotyczących zwiedza-

nego miejsca i poszczególnych obiektów w nim się znajdujących.  
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E-przewodniki stanowią rozwiązanie analogiczne do znanych z przeszłości 

audioprzewodników
1
, podobnie jak one zapewniając: możliwość zaoferowania 

wielu wersji językowych, brak wzajemnego przeszkadzania sobie przez po-

szczególnych turystów lub ich grupy, możliwość indywidualizacji toku zwie-

dzania (zróżnicowanie tempa, a także trasy), możliwość oprowadzania bez 

udziału przewodników-ludzi, a przez to obniżenia kosztów oprowadzania, moż-

liwość łatwego dopasowania przekazywanych treści do specyfiki indywidual-

nego odbiorcy (np.: dzieci, osoby niepełnosprawne itp.). Współczesne 

e-przewodniki znacząco jednak przewyższają funkcjonalnie tradycyjne audio-

przewodniki, m.in. takimi możliwościami, jak: hipertekstowy opis wystaw 

i eksponatów, prezentacje multimedialne czy automatyczne rozpoznawanie 

położenia zwiedzającego. 

Mimo dostępności odpowiednich technologii, implementacja mobilnych 

e-przewodników nie jest przedsięwzięciem prostym. Wiąże się z nią szereg 

problemów o charakterze zarówno organizacyjnym (np. samo ustalenie formy 

dostępu do e-przewodników: dystrybucja oprogramowania i/lub wypożyczalnia 

urządzeń z szeregiem wiążących się z tym uwarunkowań organizacyjnych 

i technicznych), jak i technologicznym. W niniejszym artykule skupiono się na 

trzech kluczowych (zdaniem autorów) aspektach należących do tej drugiej gru-

py, obejmujących wybór technologii: prezentacji treści, wskazywania treści 

oraz zarządzania zawartością przeznaczoną do prezentacji za pośrednictwem 

e-przewodników. 

Za podstawę do napisania niniejszego artykułu posłużyły, prócz badań lite-

raturowych, własne doświadczenia autorów uzyskane w toku prac nad realizacją 

projektu BalticMuseums 2.0 Plus, od którego opisu zaczyna się część zasadni-

cza artykułu. 

1. Projekt BalticMuseums 2.0 Plus – cele i zakres działań 

Projekt BalticMuseums 2.0 Plus pn. „Implementation of eGuides with 

cross-border shared content for South Baltic Oceanographic Museums” reali-

zowany jest w ramach programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bał-

                                                      
1 J. Christensen, Four steps in the history of museum technologies and visitors' digital par-

ticipation, “MedieKultur. Journal of media and communication research” 2011, nr 50, s. 7–29. 
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tyk na lata 2007–2013 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego
2
. Jego realizacja przewidziana jest na 3 lata – od 2011 do 2013 

roku, a całkowity budżet przekracza jeden milion Euro, przy czym dofinanso-

wanie z EFRR jest na poziomie 85%.  

Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jest przedsięwzięciem partnerów z czte-

rech krajów z obszaru południowego Bałtyku: Niemiec, Polski, Litwy i Rosji 

i stanowi 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 projektów jest wspólne wytwo-

rzenie i wykorzystanie w muzach oceanograficznych będących partnerami 

w projekcie produktów informatycznych, które przyczynią się do wzrostu atrak-

cyjności ich działalności zarówno na rynku lokalnym, jak i światowym. Współ-

pracujący w ramach obu projektów partnerzy to muzea oceanograficzne: Nie-

mieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie, Akwarium Gdyńskie, Li-

tewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie i Muzeum Wszechoceanu w Kalinin-

gradzie oraz uniwersytety: Uniwersytet Nauk Stosowanych w Stralsundzie oraz 

Uniwersytet Szczeciński.  

W ramach projektu BalticMuseums 2.0 partnerzy naukowi wspólnie z mu-

zeami oceanograficznymi stworzyli wielojęzyczną platformę prezentującą in-

formacje turystyczne dotyczące muzeów (www.balticmuseums.net). 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. 

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 e-przewodników. Zastosowanie takich samych urządzeń mobil-

nych we wszystkich muzeach umożliwi wykorzystanie efektu synergii w two-

rzeniu 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.  

                                                      
2 South Baltic Programme Approved Projects Database, www.en.southbaltic.eu, 

20.11.2011. 
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2. Składniki systemu mobilnych e-przewodników  

W systemach mobilnych e-przewodników można wyodrębnić pięć skład-

ników: ludzi (różne typy odwiedzających), zadania (nawigacja i strategie nawi-

gacyjne), mapy (artefakty pozycji nawigacji – pomoc nawigacyjna), wskazówki 

(tekstowe lub głosowe instrukcje, informacje) oraz technologia, w tym urządze-

nia do prezentacji treści (mobile guides) oraz technologie ustalania pozycji 

i lokalizacji
3
. Poniżej omówione zostaną pokrótce składniki nietechnologiczne; 

składniki technologiczne omówione zostaną szerzej w dwóch kolejnych punk-

tach. 

J. H. Falk wyodrębnił pięć typów zwiedzających: odkrywca (ang. explo-

rer), moderator (ang. facilitator), poszukiwacz doświadczeń (ang. experience 

seeker), profesjonalista/hobbysta (ang. professional/hobbyist), odnowiciel (ang. 

recharger).
4
 Każdy z tych typów zwiedzających reprezentuje inne wymagania 

w zakresie sposobu prezentowania treści muzealnych i tras nawigacji. Odkryw-

ca będzie chciał mieć większy wybór opcji zwiedzania, poszukiwacz doświad-

czeń będzie szukał interakcji, hobbysta-profesjonalista będzie wymagał więk-

szej ilości czasu przeznaczonej na daną wystawę/eksponat, a odnowiciel może 

wymagać nieszablonowego podejścia do prezentacji. 

Zadania związane z nawigacją i strategiami nawigacyjnymi są bezpośred-

nio związane z typami odwiedzających. Jest to obecnie jedno z głównych 

współczesnych wyzwań w dużych muzeach. Ogólna strategia nawigacji obej-

muje mapy, często panoramy 3D oraz wskazówki i informacje tekstowe lub 

audio. Te z kolei zależą od dokładnego położenia lub bliskości punktu orienta-

cyjnego. Niektóre muzea zamiast map wykorzystują ustalone symbole jako 

punkty orientacyjne. Mapy dają jednak większą swobodę użytkownikowi 

w decydowaniu o trasach, dają także możliwość zorientowania się w przestrzeni 

i zlokalizowania interesujących punktów. Istotną trudnością w stosowaniu map, 

                                                      
3 A.J. Wecker, T. Kuflik, O. Stock, Group navigation with handheld mobile museum 

guides, w: Museums and the Web 2011: Proceedings, red. J. Trant, D. Bearman, Archives 
& Museum Informatics, Toronto 2011; www.conference.archimuse.com. 

4 J.H. Falk, Identity and the museum visitor experience, Left Coast Press, Walnut Creek 

2009. 
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jako środka pomocniczego w nawigowaniu, jest różny poziom umiejętności ich 

interpretacji przez zwiedzających
5
. 

Wskazówkami można nazwać odpowiednio dobrane słowa w formie pisa-

nej lub dźwiękowej opisujące obiekty lub sytuacje, w jakich znajduje się zwie-

dzający. Wskazówki mogą być prezentowane zwiedzającemu w sposób ciągły 

lub sekwencyjnie – zależnie od ich położenia lub sytuacji. 

3. Rodzaje urządzeń do prezentacji treści 

Ze względu na sposób prezentacji i dystrybucji treści wśród mobilnych 

e-przewodników można wyodrębnić następujące typy: 

– audio-przewodniki (ang. audioguide) – urządzenia zawierające zestaw 

nagrań audio odtwarzanych w sposób ciągły lub na żądanie (wybrane 

nagrania);  

– mobilne e-przewodniki multimedialne (ang. mobile e-guides) – urządze-

nia klasy palmtop lub tablet, zazwyczaj wyposażone w ekrany dotyko-

we, wraz z dedykowanym oprogramowaniem, zawierające usystematy-

zowane zasoby w postaci: tekstów, obrazów, komentarzy audio i plików 

wideo, do których dostęp jest swobodny;  

– mobilne e-przewodniki aktualizowane dynamicznie (ang. server 

e-guides) – budowane w architekturze klient-server, gdzie aplikacja 

kliencka zaimplementowana w urządzeniu typu palmtop pobiera poprzez 

bezprzewodowe łącza internetowe (WLAN) aktualne informacje o zwie-

dzanym obiekcie z serwera; dzięki umieszczeniu treści na serwerze mo-

gą być one na bieżąco uaktualniane i rozbudowywane; tego typu rozwią-

zania mają zastosowanie głównie w przypadku tworzenia 

e-przewodników dla obiektów terytorialnie rozległych lub rozproszo-

nych, wymagających stałych aktualizacji treści, np.: miast, długich tras 

turystycznych, gier terenowych itp.;  

– mobilne e-przewodniki grupowe (ang. group mobile guides) – oferują 

dodatkowo następujące funkcje: wyznaczanie tras zwiedzania uwzględ-

niających preferencje grupy zwiedzających, synchronizację przekazu 

                                                      
5 A. Krüger, J. Baus, D. Heckmann, M. Kruppa, R. Wasinger, Adaptive mobile guides, 

w: The Adaptive Web, red. P. Brusilovsky, A. Kobsa, W. Nejdl, Springer-Verlag, Ber-
lin/Heidelberg 2007, s. 521–549. 
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audiowizualnego dla grupy urządzeń mobilnych, możliwość odłączenia 

się od grupy (zmiana trasy zwiedzania) oraz możliwość powrotu do trasy 

realizowanej przez grupę, możliwość komunikacji pomiędzy członkami 

grupy, w tym: przesyłania wiadomości tekstowych, udostępniania pli-

ków, ustalania terminów i miejsc spotkań, gry zespołowe. 

4. Technologie lokalizacji wewnętrznej 

Technologia lokalizacji obiektów znajdujących się wewnątrz budynków 

znacznie różni się od tych stosowanych do geolokalizacji przestrzennej. GPS 

wraz z GSM – powszechnie stosowane np. do lokalizacji samochodów – mogą 

być z powodzeniem wykorzystywane w mobilnych e-przewodnikach na rozle-

głych trasach turystycznych lub w dużych obiektach otwartych (np. zoo), jednak 

ze względu na ograniczenia technologiczne nie mają zastosowania wewnątrz 

budynków, np. muzeów
6
. Sygnał GPS najczęściej w ogóle nie dociera do wnę-

trza budynków, a GSM charakteryzuje się zbyt małą precyzją pomiarów lokali-

zacyjnych. Technologiami powszechnie używanym do lokalizacji lub identyfi-

kacji zwiedzającego lub oglądanego eksponatu są: RFID, WiFi, podczerwień, 

przetwarzanie obrazu, oraz rzadziej stosowane: Ultra Wide Band (UWB), ko-

munikacja za pomocą światła widzialnego (VLC) czy ultradźwięki
7
. 

Na rysunku 1 pokazano przykładowy schemat systemu opartego na tech-

nologii RFID. Technologia ta opiera się na wykorzystaniu transmisji fal radio-

wych. Odpowiednie punkty orientacyjne lub eksponaty muszą być oznaczone 

tzw. transponderami (mikronadajnikami radiowymi), które zasilane falami ra-

diowymi odpowiadają, przesyłając dane identyfikacyjne. Dane te trafiają do 

urządzenia mobilnego, które prezentuje adekwatną treść.  

                                                      
6 Zob. np.: N. Proctor: Off-Base or On Target? Pros and Cons of wireless and location-

aware applications in the museum, w: ICHIM 2005: Wireless and Location-based Technologies 
in Museums, 2005, www.archimuse.com/publishing/ichim05/Proctor.pdf, s. 12, 20–21. 

7 Zob.: Proceedings of the 2011 International Conference on Indoor Positioning and In-

door Navigation, red. A. Moreira, R. Mautz, IEEE, Guimares 2011. 
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Server RFID Czytnik RFID

Eksponat z transponderem

 

Rys. 1. Uproszczony schemat pozycjonowania w technologii RFID 

Źródło: opracowanie własne. 

Technologia RFID wykorzystywana jest w muzeach głównie do identyfi-

kacji eksponatów lub punktów orientacyjnych, rzadziej do lokalizacji zwiedza-

jących czy samych urządzeń (e-przewodników)
8
. Do podobnych celów używa 

się także systemów opartych na transmisji fal podczerwonych (IR – InfraRed). 

Serwer lokalizacyjny + baza danych
PDA z WiFi

 

Rys. 2. Uproszczony schemat pozycjonowania w technologii WiFi 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
8 Zob. np.: S. Hsi, H. Fait, RFID enhances visitors' museum experience at the Explorato-

rium, „Communications of the ACM” 2005, nr 48(9), 60–65. 
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Do lokalizacji obiektu wykorzystać można także infrastrukturę sieci bez-

przewodowych (WiFi)
9
, drogą pomiaru siły sygnałów docierających do urzą-

dzenia z różnych punktów dostępowych (minimum trzech; patrz rysunek 2). 

Dane pomiarowe zbierane w bazie danych przetwarzane są za pomocą odpo-

wiednich metod (metoda podpisu/odcisku palca i trilateracji), w rezultacie po-

zwalając precyzyjnie ustalić położenie badanego obiektu. 

W tabeli 1 zamieszczono listę 11 najczęściej stosowanych systemów mo-

bilnych e-przewodników (według A. Weckera i współpracowników
10

), obejmu-

jącą nazwy projektów, technologie użyte do lokalizacji obiektów i pozycjono-

wania oraz zakres funkcji dostępnych dla grup zwiedzających. 

Tabela 1 

Wybrane systemy e-przewodników mobilnych. 

Nazwa projektu Technologia 

lokalizacji lub 

pozycjonowania 

Użyte typy zasobów Funkcje dla grup 

Pathlight L (RFID) M, A, W WD, M 

AIST/Science 

museum 
P (WiFi) 

Mapy 3D, 

Panoramy 

 

Archie P (WiFi) A G, M 

Chip Nie użyto M  

HyperAudio L(InfraRed) A  

LDML L(InfraRed) M, W, R  

Museum of Rennes L (Image Processing) R  

PIL L (RFID) Brak danych M 

Sotto Voce P A S 

Taiwan e-wallet P W M, T 

UbiCicero L (RFID) M, A G 

Legenda: L – lokalizacja; P – ustalanie pozycji; M – mapy, A – nagrania audio,  

W – wskazówki, R – rozszerzona rzeczywistość; Funkcje dla grup:  

WD – wspomaganie decyzji, G – Gry, M – wiadomości, S – współdzielenie 

zasobów, T – spotkania 

Źródło: opracowano na podstawie: A.J. Wecker i in., op. cit.  

                                                      
9 Zob. np.: N. Proctor, op. cit., s. 14–17. 

10 A.J. Wecker i in., op. cit. 
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5. Wybór technologii e-przewodników  

Każdą z technologii, która mogłaby zostać wykorzystana do implementacji 

mobilnych e-przewodników, charakteryzują specyficzne dla niej uwarunkowa-

nia, które sprawiają, że nie w każdych okolicznościach jej użycie będzie trafne. 

W przypadku muzeów uczestniczących w projekcie BalticMuseums 2.0 Plus 

wyboru tego dokonano na podstawie wielu testów, wywiadów oraz analiz roz-

wiązań implementowanych w innych muzeach.  

Na ich podstawie zarekomendowano wykorzystanie dedykowanej aplikacji 

zaprojektowanej na urządzenia typu iPod z numeryczną identyfikacją obiektów 

i eksponatów. Do wyboru urządzenia przyczyniły się głównie wysokie parame-

try jakościowe urządzenia, w tym kilkunastogodzinna wytrzymałość baterii, 

wysoka odporność na zarysowania i uszkodzenia, wyróżniające parametry jako-

ściowe wyświetlacza oraz dobra opinia wśród użytkowników rozwiązań opar-

tych na podobnych urządzeniach w innych muzeach. Analizie poddano także 

możliwość wykorzystania jednego z prezentowanych powyżej systemów lokali-

zacji i pozycjonowania (WiFi, InfraRed, RFID, Image Processing). Specyfika 

muzeów bałtyckich nie pozwalała skutecznie zastosować żadnego z nich. Zało-

żono, że e-przewodniki będą zawierały informacje o eksponatach, głównie 

o żywych stworzeniach. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze sys-

temu numerycznego były:  

– duża liczba eksponatów i zbyt bliskie ich rozmieszczenie, a często nawet 

zgrupowanie (np. różne ryby w akwarium), co wyklucza użycie techno-

logii radiowych; 

– brak łatwej możliwości oznaczenia żywych eksponatów, co wyklucza 

możliwość stosowania transponderów i innych technik oznaczania; 

– niejednorodne środowisko rozmieszczenia obiektów (np. spora ilość 

zbiorników z wodą), co utrudnia zastosowanie systemów radiowych 

i świetlnych; 

– szczególne warunki ekspozycyjne (np. wysokie zaciemnienie niektórych 

pomieszczeń, brak możliwości użycia lamp błyskowych lub dodatkowe-

go źródła światła), co utrudnia możliwość skanowania obrazów lub ko-

dów. 

Te specyficzne warunki muzeów bałtyckich zdecydowały o zarekomen-

dowaniu jednej z najprostszych, lecz w tym wypadku najskuteczniejszej techni-

ki manualnego wprowadzania numeru eksponatu oraz odtworzenia tematycznie 
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powiązanych treści. Z uwagi na ograniczenia budżetowe projektu i konieczność 

opracowania jednolitego rozwiązania dla wszystkich czterech muzeów nie zare-

komendowano zastosowania technologii mieszanych, wykorzystujących selek-

tywną automatyczną lokalizację zwiedzającego (np. technologii numeryczno-

radiowych). 

6. Zarządzanie zawartością e-przewodników 

W projekcie BalticMuseums 2.0 Plus założono, że w wyniku wspólnego 

opracowywania przez uczestniczące w nim muzea treści dla przewodników 

elektronicznych wystąpi dodatni efekt synergii, biorący się przede wszystkim 

z możliwości wykorzystania przez różne muzea tych samych materiałów, ale 

także z wymiany pomiędzy muzeami wiedzy i doświadczeń dotyczących opra-

cowywania podobnych treści. 

Aktywna współpraca muzeów nad opracowywaniem treści dla przewodni-

ków elektronicznych jest możliwa pod warunkiem wykorzystania odpowiednich 

narzędzi informatycznych, które pozwolą na pracę wielu użytkowników nad 

tymi samymi materiałami i łatwą wymianę owoców ich pracy, jednocześnie 

zapewniając mechanizmy bezpieczeństwa, ograniczając dostęp do wybranych 

materiałów do wskazanych grup użytkowników. 

Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie w tym celu systemu, który 

spełniał będzie możliwie wszystkie oczekiwania użytkowników związane 

z techniczną realizacją omawianej współpracy. Oczywistym pierwszym kro-

kiem w procesie pozyskania takiego systemu jest określenie oczekiwań przy-

szłych użytkowników, którym będzie miał on sprostać. W przypadku projektu 

BalticMuseums 2.0 Plus opracowano w tym celu ankietę, którą następnie przed-

stawiono na spotkaniu roboczym delegowanym tam przedstawicielom muzeów 

uczestniczących w projekcie. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedstawi-

cielami muzeów możliwe było uzyskanie od nich dodatkowych informacji, 

wykraczających poza zestaw pytań ujętych w przygotowanym wcześniej kwe-

stionariuszu. 

Podsumowując wyniki uzyskane z wypełnionych ankiet i poszerzone 

o przeprowadzone konsultacje, za kluczowe wymagania użytkowników wzglę-

dem funkcji systemu uznano: 

– przechowywanie treści w różnych formatach; 
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– łatwe współdzielenie treści pomiędzy muzeami za pośrednictwem Inter-

netu; 

– bezpieczeństwo przechowywanych treści, w tym możliwość ogranicze-

nia dostępu do wybranych treści do wybranych grup użytkowników (np. 

pracowników jednego muzeum); 

– możliwość grupowania treści (np. materiałów, które posłużą do stworze-

nia multimedialnej prezentacji pojedynczej ekspozycji obejmujących 

tekst, grafikę i dźwięk); 

– możliwość edycji prostych typów treści bez potrzeby użycia dodatkowe-

go oprogramowania; 

– rejestrację zmian wprowadzanych do treści z możliwością powrotu do 

wcześniejszych wersji; 

– możliwość tworzenia różnojęzycznych i alternatywnych wariantów tre-

ści; 

– oznaczanie treści metainformacjami pomocnymi w organizacji i wyszu-

kiwaniu treści; 

– łatwość obsługi systemu, w szczególności wsparcie dla techniki „prze-

suń i upuść”. 

Większość z przedstawionych wyżej wymogów spełnia wiele dostępnych 

obecnie systemów do zarządzania danymi cyfrowymi (ang. Digital Asset Ma-

nagement). Pełne dostosowanie jednego z takich systemów (np. ResourceSpace) 

do potrzeb współpracujących muzeów oceanograficznych wymagać będzie 

pewnych prac programistycznych. 

Uwagi końcowe 

W artykule poruszono zagadnienia dotyczące trzech kluczowych aspektów 

technologicznych implementacji mobilnych e-przewodników, a mianowicie: 

urządzeń wykorzystywanych w roli mobilnych e-przewodników, technologii 

służącej do wskazywania eksponatów (lub określania położenia zwiedzających) 

oraz systemu zarządzania treściami przeznaczonymi do umieszczenia 

w e-przewodnikach. 

Wymieniono najbardziej rozpowszechnione rozwiązania, wskazując ich 

wady i zalety, odniesiono się także do oczekiwań, jakie wobec dostępnych 

technologii mogą mieć przyszli użytkownicy instytucjonalni. 
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Jakkolwiek przedstawione w artykule spostrzeżenia oparto na doświadcze-

niach zdobytych podczas przygotowywania wdrożenia e-przewodników w mu-

zeach oceanograficznych obszaru Południowego Bałtyku w ramach realizacji 

projektu BalticMuseums 2.0 Plus, stanowić mogą one wartościową pomoc przy 

wdrażaniu e-przewodników w dowolnego typu instytucji turystycznej (lub ich 

konsorcjum). 

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING MOBILE 

E-GUIDES ON THE EXAMPLE OF OCEANOGRAPHIC 

MUSEUMS 

Summary 

The paper describes available technological solutions and issues related to imple-

menting mobile e-guides, identified during realization of the BalticMuseums 2.0 Plus 

project. The project, partly financed from the European Union funds of the South Baltic 

Programme 2007-2013, is aimed at implementation of e-guides with shared content for 

oceanographic museums in the South Baltic area. 

The focus of the paper is on available mobile device types that can be used as 

e-guides, on in-door positioning technologies and management of e-guide content. 

The findings presented in this paper can be found useful by any tourist institution 

(or a group of such) considering implementation of mobile e-guides. 

Translated by Jakub Swacha 
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LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ 

WYŻSZYCH KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA SEKTORA 

TURYSTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki 

zarówno na świecie, jaki i w Unii Europejskiej. Konsekwencją strukturalnych 

przeobrażeń polskiej gospodarki narodowej jest coraz większy udział sektora 

usług w tworzeniu PKB. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa turystyka, która 

poprzez swoje powiązania z dziesięcioma sektorami gospodarki ma doniosłe 

znaczenie w tworzeniu dochodu narodowego. W wyniku tych tendencji nastę-

puje szybki wzrost zapotrzebowania ze strony pracodawców na pracowników 

o coraz wyższych kompetencjach. Czynnik ludzki jest bowiem najistotniejszym 

zasobem biorącym udział w tworzeniu usług. 

Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki i ich profesjonalizacja jest jednym 

z warunków dostosowania polskich usług turystycznych do standardów UE. 

O wadze zagadnienia świadczy fakt, że przygotowanie kadr dla turystyki zosta-

ło zdefiniowane jako cel strategiczny 2 obszaru priorytetowego w kierunkach 

rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2015: „Kwalifikacje i umiejętności 

zawodowe są kluczową determinantą dla osiągania wysokiej jakości usług tury-

stycznych i wdrażania wysokiej jakości produktów turystycznych. Od jakości 
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zasobów ludzkich zależą możliwości dostosowawcze do szybko zmieniających 

się potrzeb rynku”. 

Przedstawione wyniki badań dotyczące losów zawodowych absolwentów 

uczelni turystycznych zostały potraktowane w prezentowanym artykule jako 

wyznaczniki jakości świadczonych usług turystycznych. A jakość obsługi to 

przede wszystkim kwalifikacje i profesjonalizm kadry obsługującej ruch tury-

styczny, także ich zadowolenie i emocjonalne powiązanie z wykonywanym 

zawodem. Są to ważne czynniki wpływające pośrednio na popyt turystyczny, 

gdyż ma to duże znaczenie w obsłudze klienta – konsumenta – gościa tury-

stycznego. Elementy te tworzą jakość i standard obsługi turysty. Gość hotelowy 

powróci do tego samego obiektu, klient do biura podróży, a konsument do re-

stauracji, jeśli kadra będzie kompetentna, a obsługa na wysokim poziomie. 

Niniejszy artykuł posługuje się danymi z raportu badań pt. „Losy absol-

wentów szkół kształcących kadry dla turystyki” wykonanego przez IBC GRO-

UP Central Europe Holding S.A. w Warszawie we wrześniu 2010 roku, zamó-

wionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (jeden z autorów artykułu 

uczestniczył w tych badaniach). W badaniach wykorzystano metodę Desk rese-

arch polegającą na analizie danych wtórnych oraz posłużono się techniką CATI 

(Computer Assisted Teliphone Interview), która stanowi połączenie tradycyjne-

go wywiadu ankieterskiego realizowanego przez telefon z komputerowym za-

rządzaniem doborem próby i przebiegiem wywiadu. Badanie techniką CATI 

zostało zrealizowane wśród absolwentów szkół ponadgimnazialnych i wyż-

szych kształcących kadry dla gospodarki turystycznej oraz wśród pracodawców 

reprezentujących branże: gastronomiczną, hotelarską i turystyczną. 

Celem niniejszego artykułu jest diagnoza zmian strukturalnych i dyna-

micznych losów zawodowych absolwentów szkół wyższych o kierunku tury-

styka i rekreacja, przy jednoczesnym wykazaniu ich zawodowych kompetencji.  

Zrealizowana próba absolwentów szkół wyższych liczyła 500 responden-

tów. Zastosowano schemat losowania warstwowego proporcjonalnego. Otrzy-

mana próba spełnia wymogi pełnej reprezentatywności. Analizę merytoryczną 

przygotowano w oparciu o dane z edycji badawczej z roku 2010, ale także dla 

porównania posłużono się danymi z lat 2003 i 2007. 
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1. Struktura badanej próby 

W badaniach wzięli udział absolwenci: 

– uczelni publicznych (6%) oraz niepublicznych (94%) prowadzących kie-

runek turystyka i rekreacja; 

– studiów niestacjonarnych (70,2%), studiów stacjonarnych (29,6%) oraz 

wieczorowych (0,2%); 

– studiów licencjackich I stopnia (82%), studiów magisterskich II stopnia 

(14%) oraz jednolitych 5-letnich studiów magisterskich (4%); 

– głównie o ukończonej specjalizacji: hotelarstwo i gastronomia (23,6%), 

turystyka i rekreacja (15,4%), obsługa ruchu turystycznego (13%), za-

rządzania turystyką (18,4%).  

Jeżeli chodzi o płeć badanych, to kobiety stanowiły 58% respondentów, 

a mężczyźni – 42%. 

2. Kompetencje i umiejętności 

Tabela 1 

Ocena przygotowania do pracy zawodowej uzyskanego w trakcie nauki  

w 2010 roku 

Ocena przygotowania N = 500 % 

Celująco 5 1,0 

Bardzo dobrze 142 28,4 

Dobrze 288 57,6 

Dostatecznie 51 10,2 

Miernie 10 2,0 

Niedostatecznie 4 0,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Losy absolwentów szkół kształcących kadry 

dla turystyki, IBC GROUP Central Europe Holding S.A., Warszawa 2010, na 

zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Ponad połowa absolwentów dobrze oceniła swoje przygotowanie zawo-

dowe, 1/3 bardzo dobrze, a co siódmy badany wyraził opinię negatywną. 
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Tabela 2 

Ocena przydatności zdobytych umiejętności praktycznych (%); N =500 

Ocena 2010 2007 2003 

Bardzo przydatne 22,6 54,6 27,0 

Raczej przydatne 31,6 25,6 47,0 

Raczej nieprzydatne 14,0 4,8 6,8 

W ogóle nie 

przydatne 

19,0 2,2 5,0 

Trudno powiedzieć 12,8 12,8 14,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Losy absolwentów… 

Odnośnie przydatności umiejętności praktycznych zdobytych w ramach 

studiów dominują oceny pozytywne (szczególnie w roku 2007 – 81%). Należy 

jednak zauważyć wzrost krytycznych ocen – z 7% w roku 2007 poprzez 12% 

w roku 2003 do 33% w roku 2010.  

Kolejnym pytaniem skierowanym do absolwentów z roku 2010 dotyczyło 

stopnia wykorzystania tych umiejętności w obecnej pracy zawodowej. Uzyska-

ne wyniki są następujące: 

– 27% – tak, wykorzystuję; 

– 27% – wykorzystuję tylko częściowo; 

– 32% – nie wykorzystuje ich; 

– 14% – obecnie nie pracuje. 

Jedna trzecia absolwentów nie wykorzystuje w pracy zawodowej umiejęt-

ności praktycznych pozyskanych w trakcie studiów. 

W badaniach poruszono problem znajomości języków obcych. 

Zdecydowanie dominuje znajomość języka angielskiego. Język niemiecki 

był bardziej znany absolwentom z lat 2003 i 2007 roku (60%), niż z ostatnich 

lat (44,6%). Z kolei odwrotna sytuacja występuje w przypadku języka rosyj-

skiego i hiszpańskiego. Z badań również wynikało, że stopień znajomości języ-

ków obcych w mowie i piśmie w przypadku języków wiodących jest zadowala-

jący. W porównaniu z badaniami w roku 2003 i 2007 absolwenci szkół wyż-

szych częściej podejmują naukę języków obcych w ramach kursów prywatnych 

i wyjazdów za granicę.  
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Tabela 3 

Znajomość języków obcych (%); N =500 

Języki 2010 2007 2003 

Angielski 96,2 94,2 95,8 

Niemiecki 44,6 60,0 60,4 

Rosyjski 25,2 18,6 17,6 

Hiszpański 15,8 7,2 8,2 

Francuski 9,6 15,0 16,6 

Włoski 7,8 9,2 4,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Losy absolwentów… 

Wśród absolwentów 45,4% z 2010 roku zakończyło edukację, 54,6% kon-

tynuuje naukę w ramach dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich, 

z tego 37,4% w szkołach publicznych oraz 62,6% w szkołach niepublicznych. 

Trzy czwarte absolwentów kontynuujących studia wybrało w dalszym ciągu ten 

sam profil, czyli kierunek turystyka i rekreacja. Pozostali zmienili profil kształ-

cenia, wybierając następujące kierunki studiów: zarządzanie i marketing, admi-

nistrację/administrację publiczną, ekonomię, finanse i bankowość/ rachunko-

wość, politologię, stosunki międzynarodowe czy pedagogikę. 

Głównymi przyczynami zmiany profilu kształcenia były: 

– rozszerzenie kwalifikacji – 43,5%; 

– zmiana zainteresowań – 16,1%; 

– pracuję w innym zawodzie – 14,4%; 

– zdobycie dwóch zawodów – 11,3%; 

– wyższe płace w innych branżach – 8,7%; 

– brak perspektyw w branży turystycznej – 4,8%. 

3. Pracujący absolwenci 

W porównaniu z poprzednimi edycjami badania zwiększył się odsetek pra-

cujących absolwentów szkół wyższych po kierunku turystyka i rekreacja. 

W stosunku do roku 2003 wzrósł on o 18 punktów procentowych, natomiast 

w stosunku do roku 2007 także – o 12 punktów procentowych. W roku 2010 
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podjęło pracę zawodową ¾ absolwentów, podczas gdy w roku 2003 niecałe 

dwie trzecie. 

4. Zatrudnienie zgodne z przygotowaniem zawodowym 

Spośród badanych absolwentów szkół wyższych z 2010 roku po kierunku 

turystyka i rekreacja 37% podjęło pracę zgodną z przygotowaniem zawodo-

wym, a 63% spośród nich nie uczyniło tego. Okres poszukiwania pracy bezpo-

średnio po ukończeniu studiów głównie zamykał się w okresie jednego miesią-

ca. Podobna sytuacja miała miejsce we wszystkich edycjach badawczych. 

Tabela 4 

Forma zatrudnienia (%); N = 500 

Forma zatrudnienia 2010 2007 2003 

Umowa o pracę na czas nieokreślony 38,8 42,0 46,8 

Umowa o pracę na czas określony 34,3 34,3 38,3 

Umowa zlecenie 16,8 7,7 5,0 

Własna działalność gospodarcza 7,4 7,0 2,8 

Umowa stażowa 2,0 7,7 6,4 

Umowa o dzieło 0,8 0,7 0,7 

Umowa menedżerska 0,7 0,7 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Losy absolwentów… 

Wśród absolwentów dominuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

na czas nieokreślony oraz określony. Zwiększyła się frakcja umów na zlecenie  

– z 5% w roku 2003 do 16,8% w roku 2010. Zmniejszeniu uległa natomiast 

forma umowy stażowej.  

W 2010 roku w porównaniu do poprzednich edycji badań wzrósł odsetek 

osób pozyskujących pracę przez kontakt, polecenie znajomych czy rodziny 

(z 25,5% do 37,8%), natomiast obniżył się poziom wartości obrazujących sa-

modzielność, bezpośrednie poszukiwanie pracy (z 38,3% do 26,9%). Należy 

zauważyć, że wzrosła rola Internetu (z 1,4% w roku 2003 do 17,5% w roku 

2010), a obniżyła się forma pozyskiwania pracy poprzez ogłoszenia w gazecie 

oraz poszukiwania pracy przez urząd pracy.  
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Tabela 5 

Najczęstsze sposoby uzyskania pracy zgodnej z przygotowaniem zawodowym 

(%) 

Sposoby uzyskania pracy 2010 2007 2003 

Poprzez polecenie/znajomość/rodzinę 37,8 23,1 25,5 

Poprzez własne działanie (szukanie bezpośrednio w 

różnych miejscach z zapytaniem o możliwość zatrudnienia 

26,9 32,7 38,3 

Poprzez ogłoszenia w Internecie 17,5 15,4 1,4 

Założenie własnej firmy 5,6 4,2 4,3 

Ogłoszenia w gazecie 3,8 9,1 15,6 

Przez urząd pracy 2,3 8,4 9,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Losy absolwentów… 

Miejscami zatrudnienia absolwentów z 2010 roku były: 

– firmy usługowe – 22,3%; 

– hotel/pensjonat – 13,1%; 

– restauracja – 10,9%; 

– administracja państwowa/samorządowa – 3,3%; 

– biuro podróży/agencja turystyczna – 2,8%; 

– szkoła/ uczelnia wyższa – 1,8%; 

– informacja turystyczna – 0,5%; 

– organizacja turystyczna – 0,3%. 

Zdziwienie budzi fakt, że tylko 3,6% absolwentów podejmuje zatrudnienie 

w branży turystycznej. 

Absolwenci uznali wykonywaną pracę zgodną z przygotowaniem zawo-

dowym za atrakcyjną i raczej atrakcyjną (od 95,8% w roku 2003 poprzez 94,4% 

w roku 2007 do 86,5% w roku 2010). A zatem atrakcyjność pracy w roku 2010 

w opinii absolwentów wyraźnie uległa obniżeniu.  
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Tabela 6 

Czynniki decydujące o atrakcyjności pracy (%); N = 500 

Czynniki decydujące o atrakcyjności pracy 2010 2007 2003 

Przyjazna atmosfera w pracy 62,7 31,1 75,6 

Kontakt z ludźmi 61,7 4,4 - 

Możliwość dalszego rozwoju 61,2 41,5 45,9 

Wysokie płace 56,3 28,1 34,1 

Dogodne godziny pracy 53,6 23,0 51,1 

Możliwość nawiązywania nowych znajomości 48,5 31,1 46,8 

Samodzielność 45,7 5,2 - 

Możliwość awansu 41,6 11,1 34,8 

Praca zgodna z zainteresowaniami 40,6 11,1 2,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Losy absolwentów… 

Wszystkie czynniki uzyskały zdecydowanie wyższe wartości w roku 2010 

niż w pomiarach z lat 2003 i 2007.  

W porównaniu z danymi z lat 2003 i 2007 nadal utrzymuje się wśród ab-

solwentów szkół wyższych wysoki poziom zadowolenia z wykonywanej pracy 

(w roku 2010 – 91,6%; w roku 2007 – 95,1%; w roku 2003 – 97,2%). 

5. Zatrudnienie niezgodne z przygotowaniem zawodowym 

Aż 63% absolwentów szkół wyższych po ukończonym kierunku turystyka 

i rekreacja pracuje niezgodnie z przygotowaniem zawodowym. Główną przy-

czyną podjęcia takiego zatrudnienia była okazja podjęcia pracy w innej branży 

(36,5% w roku 2010; 40,3% w roku 2007; 50,3% w roku 2003). Zauważalny 

jest wyraźny spadek – o 13 punkty procentowe tego czynnika w roku 2010 

w porównaniu z rokiem 2003.  

Kolejny motyw to satysfakcjonujące zarobki (od 22,4% w roku 2003 po-

przez 18,3% w roku 2007 do 16,5% w roku 2010). Tutaj także występuje po-

dobna tendencja, jak w pierwszym przypadku. 

Trzecia istotna przyczyna podejmowania zatrudnienia niezgodnego 

z przygotowaniem zawodowym to brak pracy w branży turystycz-

nej/hotelarskiej/gastronomicznej – w roku 2003 było aż 57,1% takich wskazań, 

w roku 2007 już tylko 29,8%, zaś w roku 2010 stanowiły one tylko 14,9%. Na-
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leży jednak zaznaczyć, że sporo wskazań (20%) 2010 roku dotyczyło takich 

elementów, jak: zmiana zainteresowań, chęć posiadania własnej firmy czy moż-

liwość pogodzenia pracy z nauką. 

Absolwenci najczęściej podejmowali pracę w następujących branżach: 

– handel – 21,4%; 

– usługi – 14,5%; 

– finanse/bankowość – 8,0%; 

– administracja – 6,4%; 

– budownictwo – 5,6%. 

Absolwenci uważają, że podjęta przez nich praca niezgodna z kierunko-

wym przygotowaniem zawodowym jest również atrakcyjna – i to zarówno 

w roku 2003 (80,%), jak i w 2007 (77,5%) oraz w 2010 (86,%).  

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności tego zatrud-

nienia w opinii absolwentów są: 

– przyjazna atmosfera w pracy – 62,7%; 

– kontakt z ludźmi – 61,7%; 

– możliwość dalszego rozwoju – 61,2%; 

– wysokie płace – 56,3%; 

– dogodne godziny pracy – 53,6%; 

– możliwości nawiązywania nowych znajomości– 48,5%; 

– samodzielność – 45,7%; 

– możliwość awansu – 41,6%. 

W porównaniu z danymi z lat 2003 i 2007 nadal utrzymuje się wśród ab-

solwentów szkół wyższych wysoki poziom zadowolenia z wykonywanej pracy 

niezgodnej z profilem ukończonej uczelni (w roku 2003 – 83,4%; w roku 2007 

– 84,8%; w roku 2010 – 91,6%).  

A zatem pytanie, czy absolwenci ci dokonaliby takiego samego wyboru 

kierunku kształcenia, czyli kierunku turystyka i rekreacja? 

Tabela 7 

Ocena wyboru kształcenia kierunkowego (%); N = 500 

Ocena 2010 2007 2003 

Nie, dokonałbym takiego samego wyboru 41,4 31,4 15,8 

Tak, dokonałbym takiego samego wyboru 58,6 68,6 84,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Losy absolwentów…, op. cit. 
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Zauważyć można znaczny spadek (o 25 punktów procentowych między 

rokiem 2003 i 2010) przekonania absolwentów o słuszności wyboru kierunku 

studiów. 

Uwagi końcowe 

Ogólnie absolwenci szkół wyższych po kierunku turystyka i rekreacja po-

zytywnie oceniają przygotowanie do pracy zawodowej uzyskane w trakcie na-

uki. W stosunku do lat 2003 i 2007 należy zauważyć wzrost krytycznych opinii 

badanych absolwentów odnośnie poziomu umiejętności praktycznych naucza-

nych w ramach studiów. Zdobyte w trakcie nauki umiejętności praktyczne wy-

korzystuje w pracy jedynie jedna trzecia absolwentów.  

Wśród absolwentów szkół wyższych zwiększyła się liczba decyzji o kon-

tynuowaniu nauki, głównie na kierunkach związanych z turystyką i rekreacją, 

ale na wyższym poziomie (II stopień) i przede wszystkim w uczelniach niepu-

blicznych. Wśród przyczyn podęcia dalszej edukacji dominują argumenty zwią-

zane z pragnieniem podniesienia kwalifikacji zawodowych, zaś najważniejszy-

mi motywami wyboru nowego kierunku studiów są: zmiana zainteresowań oraz 

rozszerzenie kwalifikacji zawodowych. 

W porównaniu z poprzednimi edycjami badań zwiększył się odsetek pra-

cujących absolwentów szkół wyższych po kierunku turystyka i rekreacja. 

W roku 2010 pracę zawodową podjęło ¾ absolwentów, podczas gdy w roku 

2003 – niecałe dwie trzecie. 

Spośród badanych absolwentów szkół wyższych z 2010 roku po kierunku 

turystyka i rekreacja pracę zgodną z przygotowaniem zawodowym podjęło 

37%, a nie zrobiło tego 63%.  

W porównaniu do lat 2003 i 2007 zwiększył się odsetek absolwentów 

szkół wyższych podejmujących pracę zgodną z przygotowaniem zawodowym. 

Struktura formy zatrudnienia absolwentów zachowuje względną trwałość przy 

wyraźnym zwiększeniu frakcji zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 

i spadku zatrudnionych na podstawie umowy stażowej. Najczęstszym sposobem 

pozyskiwania pracy zgodnej z profilem kształcenia jest kontakt przez polecenie, 

znajomych lub rodzinę. Zauważa się obniżenie poziomu wartości obrazujących 

samodzielne, bezpośrednie poszukiwania pracy. W porównaniu do poprzednich 

edycji nadal utrzymuje się wśród absolwentów wysoki poziom zadowolenia 

z wykonywanej pracy. 



 Losy zawodowe absolwentów szkół wyższych kształcących… 457 

Ponad połowa absolwentów pracuje na stanowisku pracy nie związanym 

z wykształceniem kierunkowym. Wydaje się, że nabiera tutaj znaczenia zmiana 

zainteresowań oraz czynniki osobiste i rodzinne. Absolwenci najczęściej po-

dejmują pracę w handlu i w sektorze usług. W porównaniu z danymi z lat 2003 

i 2007 nadal utrzymuje się wśród absolwentów wysoki poziom zadowolenia 

z wykonywanej pracy niezgodnej z przygotowaniem zawodowym.  

W badaniach z lat 2003 i 2007 oraz 2010 wyraźnie ujawnia się spadek 

przekonania absolwentów o słuszności wyboru kierunku studiów turystyka 

i rekreacja.  

Absolwenci, którzy podjęli pracę zgodną z przygotowaniem zawodowym, 

mają świadomość, że pozyskane przez nich kwalifikacje zawodowe przyczynią 

się do podwyższenia szeroko pojętej jakości obsługi ruchu turystycznego, a tym 

samym wpłyną na zwiększenie popytu turystycznego.  

THE HIGHER EDUCATIONAL GRADUATES AND THEIR 

CARRIER STORIES FOR TRAINING THE STAFF IN THE 

TOURISM SECTOR 

Summary 

The article presents the carrier stories of the professional graduates who have 

completed the field of studies in tourism and recreation. Issues include: assessment of 

competencies and skills acquired during their studies, continuing education, employ-

ment characteristics consistent and not consistent with professional preparation: type of 

employment, ways of job searching, the degree and the factors determining the attrac-

tiveness of work, place of employment, level of job satisfaction, the degree of convic-

tion of the rightness of the choice field of study. 

Translated by Hanna Borne-Januła 
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POPYT PRACODAWCÓW NA KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UCZELNI 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNKU TURYSTYKA 

I REKREACJA 

Wprowadzenie 

Polska po zmianach społeczno-politycznych na przełomie lat 90. ubiegłego 

stulecia nakierowała się na wzorce i wartości życiowe preferowane w wolnych, 

demokratycznych i stojących na wysokim poziomie cywilizacyjnych krajach 

zachodnich. Ekonomiści tych krajów dowodzą, że głównym czynnikiem rozwo-

ju ekonomicznego jest czynnik ludzki. Dlatego w celu zachowania konkuren-

cyjności na rynku światowym państwu powinno opłacać się inwestować pokaź-

ne sumy w edukację społeczeństwa. Wykształcenie stało się czynnikiem deter-

minującym nie tylko karierę pracowników, lecz także efektywność pracy firm. 

Wykształcenie nie tylko pozwoliło jednostce radzić sobie w coraz bardziej zło-

żonym społeczeństwie, lecz także wyposaża ją w wiedzę i umiejętności zapew-

niając większe szanse zatrudnienia w gwałtownie zmieniającym się rynku pra-

cy
1
. 

Rozwój techniki, nowych technologii sprzyja podnoszeniu poziomu i jako-

ści wielu usług i w tym turystyczno-rekreacyjnych. W związku z tym praco-

                                                      
1 S. Szczepański, Determinanty wyboru studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fi-

zjoterapii, Politechnika Opolska, Opole 2004, s. 5. 
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dawcy branży turystycznej oczekują od nowo zatrudnionych absolwentów 

uczelni wyższych umiejętności i kwalifikacji.  

Celem artykułu jest przedstawienie popytu pracodawców branży tury-

stycznej na kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół wyższych o kierunku 

turystyka i rekreacja.  

Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz na podsta-

wie obserwacji i wniosków własnych doświadczeń dydaktycznych związanych 

z kształceniem studentów kierunku turystyka i rekreacja. 

1. Kształcenie kadr turystycznych w uczelniach wyższych 

W Polsce funkcjonuje sześć uczelni wychowania fizycznego, które stano-

wią skromny fragment publicznych szkół wyższych, a jeszcze mniejszy całego 

szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie wychowania fizycznego kształcą 

studentów na kierunkach: turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, sport, 

fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo i zarządzanie (tabela 1). Spośród 

wyżej wymienionych kierunków bardzo popularny jest kierunek turystyka 

i rekreacja.  

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat wydziałów i kierun-

ków studiów prowadzonych w uczelniach wychowania fizycznego, w których 

kształci się kadry na potrzeby turystyki. 

Oprócz uczelni wychowania fizycznego w Polsce mamy do czynienia 

z różnorodnością kształcących dla branży turystycznej. Są to zarówno jednostki 

publiczne, jak i niepubliczne na poziomie kształcenia średniego, policealnego, 

wyższego zawodowego, wyższego magisterskiego i wyższego podyplomowego.  

W roku 2009 opuściło uczelnie 13 365 absolwentów profesjonalnie przy-

gotowanych do obsługi gospodarki turystycznej. Jest to wzrost o 43% w sto-

sunku do roku 2006
2
. 

                                                      
2 H. Borne-Januła, Wł. Banach, Stan edukacji w Polsce w stosunku do potrzeb gospodarki 

turystycznej, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, 
red. A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 586. 
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Tabela 1 

Wydziały i kierunki studiów w uczelniach wychowania fizycznego w roku 

akademickim 2010/2011 

Uczelnie Wydziały Kierunki studiów 

Akademia Wychowania 

Fizycznego i Sportu  

w Gdańsku 

Wydział Wychowania Fizycznego Wychowanie Fizyczne, Sport, 

Rehabilitacja 

Wydział Turystyki i Rekreacji Turystyka i Rekreacja 

Akademia Wychowania 

Fizycznego 

w Katowicach 

Wydział Wychowania Fizycznego Wychowanie Fizyczne 

Zarządzanie 

Turystyka i Rekreacja 

Wydział Fizjoterapii Fizjoterapia 

Akademia Wychowania 

Fizycznego w Krakowie 

Wydział Wychowania Fizycznego 

i Sportu 

Wychowanie Fizyczne 

Sport 

Terapia zajęciowa (w planach) 

Wydział Rehabilitacji Ruchowej Fizjoterapia 

Wydział Turystyki i Rekreacji Turystyka i Rekreacja 

Akademia Wychowania 

Fizycznego  

Poznaniu 

Wydział Wychowania Fizycznego Wychowanie Fizyczne 

Sport 

Fizjoterapia 

Zamiejscowy Wydział Kultury 

Fizycznej w Gorzowie 

Wielkopolskim 

Wychowanie Fizyczne 

Turystyka i Rekreacja 

Fizjoterapia 

Wydział Turystyki i Rekreacji Turystyka i Rekreacja 

Akademia Wychowania 

Fizycznego  

w Warszawie 

Wydział Wychowania Fizycznego Wychowanie Fizyczne 

Sport 

Wydział Rehabilitacji Fizjoterapia 

Pielęgniarstwo (studia 

pomostowe) 

Wydział Turystyki i Rekreacji Turystyka i Rekreacja 

Zamiejscowy Wydział 

Wychowania Fizycznego w Białej 

Podlaskiej 

Wychowanie Fizyczne 

Turystyka i Rekreacja 

Kosmetologia 

Akademia Wychowania 

Fizycznego  

we Wrocławiu 

Wydział Wychowania Fizycznego Wychowanie Fizyczne 

Sport 

Turystyka i Rekreacja 

Wydział Fizjoterapii Fizjoterapia 

Kosmetologia (po uzyskaniu 

zgody MNiSW na 

uruchomienie kierunku) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych uczelni wychowania 

fizycznego (stan z dn. 23.07.2011). 

Od poziomu kwalifikacji kadr, zdolności innowacyjnych zależy w istot-

nym stopniu rozwój gospodarki turystycznej i doskonalenie jakości usług tury-
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stycznych. Popyt na pracę w turystyce wymaga od absolwentów wyższych 

uczelni nie tylko wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, zna-

jomości języków obcych (oraz innych predyspozycji zawodowych), ale również 

inwencji, elastyczności wobec zmieniających się warunków na rynku turystycz-

nym
3
. Cechy te nie tylko kształtują wyższe uczelnie, lecz również firmy. Bo-

wiem w organizacjach funkcjonują plany uzupełnienia przez pracowników wie-

dzy oraz doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do pra-

widłowego wykonania zadań na aktualnym stanowisku pracy oraz plany stwo-

rzenie możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji 

pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany organizacyjnej
4
. 

2. Popyt branży turystycznej na kwalifikacje zawodowe absolwentów 

kierunku turystyka i rekreacja 

Zdając sobie sprawę z coraz większej konkurencji w branży turystycznej, 

uczelnie wychowania fizycznego w swoim kształceniu starają się zbliżyć do 

wymogów rynku pracy. Pracodawcy preferują bowiem absolwentów niektórych 

uczelni w zależności od ich rankingu, a często również kierunków. W popycie 

na absolwentów kierunku turystyka i rekreacja coraz większy nacisk pracodaw-

cy kładą na naukę języków obcych, umiejętności organizacyjnych, menedżer-

skich, pracy przy komputerze i współpracy w zespole.  

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja przygotowywani są bowiem do 

pracy w biurach podróży, zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, 

sportowo-rekreacyjnych, administracji rządowo-samorządowej oraz innych 

organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją 

turystyki i rekreacji. Mogą także pracować w szkolnictwie w charakterze na-

uczycieli przedmiotów zawodowych po ukończeniu studiów podyplomowych 

z zakresu przygotowania pedagogicznego.  

Z kolei Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w standardach 

kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja podkreśla, że magister turystyki 

                                                      
3 www.msport.gov.pl. 

4 B. Hołderna-Mielcarek, A. Wartecka-Ważyńska, Kompetencje zawodowe i ich znaczenie 

we współczesnym przedsiębiorstwie turystycznym, w: Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, 
red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2010, s. 248. 
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i rekreacji powinien posiadać umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie: 

historii kultury, socjologii czasu wolnego, regionów turystycznych, informatyki 

turystyki i rekreacji, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, zarządza-

nia przedsiębiorstwem itp. Absolwenci powinni zatem nabywać umiejętności 

teoretyczne i praktyczne, które odgrywają istotne znaczenie w świadczeniu 

usług turystycznych i rekreacyjnych.  

Także przyjęte założenia reformy szkolnictwa wyższego
5
 mają tak ukształ-

tować proces edukacji, by absolwent opuszczał uczelnię z określonymi umiejęt-

nościami, takimi jak: zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna, języki 

obce, praca w zespole oraz praca z klientem. Branża turystyczna narzeka na 

brak właśnie tych umiejętności u absolwentów
6
. 

Optymalizacja akademickiego kształcenia kadr turystycznych jest zada-

niem trudnym ze względu na potrzebę zawarcia kompromisu pomiędzy celami 

i oczekiwaniami uczelni wyższej, a przedsiębiorcami tworzącymi popyt na 

miejsca pracy. Wąskie wykształcenie zawodowe zmniejsza szansę utrzymania 

się absolwenta na zmiennym i często niepewnym rynku pracy, dodatkowo cha-

rakterystycznym dla ulegającej kryzysom gospodarki turystycznej. Szerokie 

wykształcenie ogólne wzbogacone o cenione kompetencje praktyczne może 

natomiast spowodować odpływ wielu uzdolnionych absolwentów kierunku 

turystyka i rekreacja do innych, konkurencyjnych działów gospodarki. Nad-

rzędnym celem kształcenia turystycznego powinno zatem być przygotowanie 

absolwent, a który trwale odnajduje się na wymagającym rynku pracy i przez 

całe życie dąży do rozwoju osobistego i zawodowego
7
. 

                                                      
5 Bliżej życia, bliżej turystyki, „Wiadomości Turystyczne” 2010, nr (10), s. 9. 

6 Tamże, s. 139.  

7 M. Stuczyński, Przegląd koncepcji akademickiego kształcenia specjalistów dla turystyki, 

w: Nauka i dydaktyka…, s. 139. 
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Tabela 2 

Wiedza, jaką powinien posiadać absolwent kierunku turystyka i rekreacja 

według opinii badanych 

WIEDZA 

PIERWSZO-

PLANOWA 

Studenci Organizatorzy turystyki Turyści 

Ekonomia  

i Zarządzanie 

Psychologia Turyzm i rekreacja 

Geografia 

krajoznawstwo 

Zastosowanie informacji  

w turystyce  

i rekreacji 

Środowisko naturalne 

i jego różnorodność 

Psychologia Ekonomia  

i zarządzanie 

Geografia  

i krajoznawstwo 

Zastosowanie 

informacji  

w turystyce  

i rekreacji 

Socjologia Zastosowanie 

informacji  

w turystyce  

i rekreacji 

 Środowisko naturalne i jego 

różnorodność 

 

Profilaktyka zdrowia i żywienia 

człowieka 

Geografia  

i krajoznawstwo 

WIEDZA 

DRUGO-

PLANOWA 

Środowisko naturalne 

i jego różnorodność 

Czas wolny i style życia Kultura, sztuka, 

architektura 

Kultura, sztuka, 

architektura 

 Marketing usług 

turystycznych  

i rekreacyjnych 

Marketing usług 

rekreacyjnych 

Ekologia i ochrona 

środowiska 

Socjologia Polityka  

i geopolityka 

WIEDZA 

UZUPEŁNIA-

JĄCA „W TLE” 

Ekologia i ochrona 

środowiska 

Turyzm i rekreacja  

 Marketing usług turystycznych  

i rekreacyjnych 

Polityka  

i geopolityka 

Fizjologia pracy  

i wypoczynku 

WIEDZA POZA 

PLANEM 

KOMPE-

TENCYJNYM 

Polityka  

i geopolityka 

Ekologia i ochrona środowiska Ekonomia  

i zarządzanie 

Fizjologia pracy  

i wypoczynku 

Czas wolny i style 

życia 

Profilaktyka zdrowia 

i żywienia 

 Fizjologia pracy 

i wypoczynku 

Profilaktyka zdrowia 

i żywienia człowieka 

Źródło: K. Dzieńdzura, D. Krawczak, Kształcenie kadr…, s. 68. 
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Jak już wcześniej wspomniano, istnieją zasadnicze różnice oczekiwań pra-

codawców i studentów w odniesieniu do wiedzy, jaką powinni posiadać absol-

wenci turystyki i rekreacji. Różnice te przedstawiono w tabeli 2. Analiza da-

nych zawartych w tabeli 2 wskazuje na dużą zgodność oczekiwań studentów 

i organizatorów turystyki odnośnie wiedzy pierwszoplanowej. Studenci i orga-

nizatorzy turystyki (praktycy) sądzą, iż absolwenci powinni posiadać wiedzę 

z zakresu: ekonomii, zarządzania, zastosowania informatyki w turystyce i re-

kreacji oraz psychologii. Natomiast badani z grupy turystów w ramach wiedzy 

pierwszoplanowej wskazali na wiedzę o turyzmie, środowisku i jego różnorod-

ności oraz na wiedzę o geografii i krajoznawstwie. Warto tu wskazać, że zakres 

wiedzy pierwszoplanowej wynikający z opinii organizatorów turystyki jest naj-

bardziej rozbudowany. Natomiast opinie pozostałych grup badanych są upo-

rządkowane pod względem strukturalnym, a nie pod względem treściowym
8
.  

Tabela 3 

Formy doskonalenia zawodowego stosowane przez Akademię Wychowania 

Fizycznego a miejsce zatrudnienia  

Forma 

doskonalenia 

zawodowego 

 

Szkolnictwo Ośrodki 

zdrowia 

Sport 

i kultura 

fizyczna 

Branża 

turystyczno-

rekreacyjna 

Ogółem  

N % N % N % N % N % 

Kursy 

i szkolenia 
44 67,00 6 50,00 29 63,00 28 68,00 141 62,00 

Studia 

podyplomowe 
39 60,00 9 75,00 23 50,00 23 56,00 131 58,00 

Studia 

doktoranckie 
15 23,00 3 25,00 13 28,00 9 22,00 54 24,00 

Konferencje 23 35,00 2 17,00 1 2,00 8 19,00 40 18,00 

Inne 0 0,00 0 0,00 1 2,00 1 2,00 4 2,00* 

* procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź 

Źródło: badania własne. 

                                                      
8 K. Dzieńdzura, D. Krawczak, Kształcenie kadr na poziomie wyższym na potrzeby gospo-

darki turystycznej opartej na wiedzy, w: Nowe trendy rozwoju turystyki, red. G. Gołembski Wyd. 
PWSZ, Sulechów 2008, s. 68. 
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Na zdobytą wiedzę (która jest podstawą kwalifikacji zawodowych) przez 

absolwentów turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu zwraca uwagę w swoich badaniach autorka (tabela 3). 

Wyniki badań wskazują, że absolwenci kierunku turystyka i rekreacja za-

trudnieni w branży turystyczno-rekreacyjnej najczęściej uczestniczą w kursach 

i szkoleniach (68%) oraz studiach podyplomowych (56%), dzięki czemu zdo-

bywają dodatkowe uprawnienia np.: pilota wycieczek, przewodnika turystycz-

nego i instruktora rekreacji niezbędne do pracy w biurach podróży i ośrodkach 

rekreacyjnych itp. (tabela 3).  

Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przede 

wszystkim zgodnie wskazali, że ukończenie uczelni umożliwiało im pozyskanie 

dobrego przygotowania praktyczno-zawodowego jako ważniejszego elementu 

kompetencji zawodowych. Odpowiedzi takie wśród absolwentów kierunku 

wychowanie fizyczne stanowiły 90%, turystyki i rekreacji – 60% i fizjoterapii 

 – 74% (tabela 4).  

Dotychczasowe badania wskazały jednoznacznie, że istnieje rozbieżność 

w ocenie wagi kompetencji zawodowych wyznaczonych przez pracodawców 

a tymi, jakie prezentują absolwenci kierunku studiów turystyka i rekreacja po 

ukończeniu procesu dydaktycznego. Pracodawcy uznają, że najistotniejszymi 

kwalifikacjami z punktu widzenia przyszłej pracy są kwalifikacje ogólne, bo to 

z nich wynikają kwalifikacje szczegółowe. Udało się ustalić, że najbardziej 

pożądanymi przez pracodawców kwalifikacjami ogólnymi są: umiejętność ana-

lizy i syntezy, umiejętność uczenia się, umiejętność rozwiazywania problemów, 

umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, umiejętność dostosowywania się do 

nowych sytuacji, dbałość o jakość, umiejętność zarządzania informacjami, 

umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole. Pozostałe natomiast od-

zwierciedlały efekty procesu dydaktycznego tradycyjnie i schematycznie reali-

zowanego przez wyższe uczelnie, niekoniecznie będącymi w bezpośrednim 

związku z popytem rynku pracy i wykonywanym zawodem
9
. 

                                                      
9 Tamże, s. 183. 
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Tabela 4 

Kompetencje zawodowe absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego 

w Poznaniu 

Kompe-

tencje 

zawodowe 

Kierunek studiów 

Wychowanie fizyczne Turystyka 

i rekreacja 

Fizjoterapia 

Tak % Nie % Tak % Nie % Tak % Nie % 

Przygoto-

wanie 

praktyczno-

zawodowe 

87 90,00 10 10,00 61 60,00 40 40,00 23 74,00 8 26,00 

Przygoto-

wanie do 

pracy 

wychowaw

czej 

68 70,00 29 30,00 55 54,50 46 45,50 15 48,00 16 52,00 

Przygoto-

wanie do 

kierowania 

ludźmi 

58 60,00 39 40,00 48 48,00 53 52,00 11 35,50 20 64,50 

Przygoto-

wanie 

organiza-

cyjno-

mene-

dżerskie 

43 44,00 54 46,00 60 59,00 41 41,00 6 19,00 25 81,00 

* respondenci mogli udzielić więcej niż jedną odpowiedź, dlatego procenty nie sumują 

się do 100% 

Źródło: badania własne. 

W kontekście koncepcji kształcenia się przez całe życie przyjmuje się, że 

kwalifikacje zawodowe decydujące o możliwości znalezienia i utrzymania pra-

cy w branży turystycznej najlepiej rozwija się u studentów poprzez różnorod-

ność podejść w nauczaniu i profilu zajęć, a także poprzez uelastycznienie pro-

gramów studiów kierunku turystyka i rekreacja oraz rozwoju kompetencji ogól-

nych. Z tego też powodu dokonano przekształcenia jednolitych studiów w stu-

dia dwustopniowe – zawodowe i magisterskie.  



468 Agnieszka Wartecka-Ważyńska  

Uwagi końcowe 

Rynek pracy absolwentów kierunku turystyka i rekreacja nie jest w stanie 

wchłonąć niemal wszystkich, którzy ukończyli uczelnie o tym kierunku. Ogra-

niczony popyt w branży turystycznej i jej wymagania nie gwarantują znalezie-

nia zatrudnienia przez absolwentów turystyki. Sytuacja absolwentów na rynku 

pracy branży turystycznej stwarza wyzwanie nie tylko dla pracodawców, ale 

przede wszystkim dla wyższych uczelni, które powinny przygotowywać absol-

wentów do funkcjonowania i nowej rzeczywistości na rynku pracy po ukończe-

niu studiów zgodnie z potrzebami pracodawców. Wydaje się, że dla wielu ab-

solwentów jest to na stałe odejście od wykonywania wyuczonego zawodu.  

Należy zatem stwierdzić, że istnieją spore rozbieżności pomiędzy oczeki-

waniami absolwentów szkół wyższych turystycznych a potrzebami pracodaw-

ców i popytem na ich zatrudnienie. 

EMPLOYERS’ EXPECTATIONS OF TOURISM AND 

RECREATION GRADUATES IN TOURISM SECTOR 

Summary 

We are living in a post-industrial world which is oriented towards providing ser-

vices, included those in tourism and recreation sector. Technological advances and new 

technologies are conducive to increasing level and quality of these services. This causes 

that employees today tend to expect higher skills and qualifications from university 

graduates. Furthermore, with an increasing number of university graduates, not only 

from tourism universities, employers are offered more opportunities for recruiting good 

employees. 

The aim of this article is to present employers‟ expectations of tourism and 

recreation university graduates.  

The paper was created based on the analysis of the literature as well as observa-

tions and conclusions drawn from the author‟s didactic experience in teaching students 

from tourism and recreation majors.  

Translated by Rafał Wielgats 


