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WSTĘP

Wzrost znaczenia turystyki we współczesnym świecie widoczny jest na wie-
lu płaszczyznach funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych. Jest on 
zauważalny przede wszystkim na płaszczyźnie gospodarczej, gdyż turystyka 
– jako wyspecjalizowany sektor gospodarki – ma coraz większe znaczenie w pro-
cesie tworzenia dochodu narodowego oraz podziale pracy, co przyczynia się do 
wzrostu jej rangi w polityce gospodarczej prowadzonej zarówno na szczeblu glo-
balnym, jak i lokalnym. Na płaszczyźnie społecznej, poza wymiernymi korzy-
ściami, jakie wynikają z możliwości zatrudnienia w sektorze turystycznym, tury-
styka staje się elementem stylu życia współczesnego człowieka, co uwidacznia 
się w uzależnieniu charakteru wyjazdów i podejmowanej aktywności od mody 
lansowanej przez media. Na płaszczyźnie środowiskowej pogłębiają się nega-
tywne konsekwencje niekontrolowanego rozwoju turystyki masowej dla przy-
rodniczych elementów środowiska, takich jak woda, powietrze czy krajobraz. 
Jednocześnie wzrastająca świadomość ekologiczna turystów oraz paradygmat 
zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do zwiększenia liczby działań mają-
cych niwelować ten negatywny wpływ turystyki na środowisko.

Wielość i zróżnicowanie interakcji zachodzących w ramach turystyki, bę-
dącej zjawiskiem zdecydowanie interdyscyplinarnym, jest przyczyną stałego 
wzrostu zainteresowania badawczego problemami turystyki. Seria Zeszytów 
Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowana „Ekonomiczne Proble-
my Turystyki” stanowi obszar prezentacji wyników prowadzonych prac badaw-
czych oraz dorobku naukowego pracowników naukowych z różnych ośrodków 
naukowych w Polsce. Przyjęty układ zeszytu pozwala na zaprezentowanie prac 
dotyczących: teoretycznych problemów turystyki, funkcjonowania rynku turys-
tycznego oraz regionalnych problemów turystyki. Problematyka podejmowana 
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w kolejnym, dziewiętnastym numerze „Ekonomicznych Problemów Turystyki” 
jest zróżnicowana, jednak przeważają kwestie regionalnych uwarunkowań roz-
woju i funkcjonowania turystyki. W zeszycie znajdują się również interesujące 
prace dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych oraz obsługi 
ruchu turystycznego.

Beata Meyer
redaktor naukowy
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JOANNA KOSMACZEWSKA
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

WYKORZYSTANIE METODY SERVQUAL 
W MONITORINGU JAKOŚCI USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH 

W POLSCE – ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Wprowadzenie

W dobie globalizacji i wzrostu zamożności społeczeństw krajów wysoko 
rozwiniętych i rozwijających się konkurowanie ceną traci na znaczeniu na rzecz 
dbałości o jakość. Dotyczy to zwłaszcza usług turystycznych. Obecnie to właśnie 
jakość świadczonych usług może stanowić silne narzędzie w walce o klienta. 
W. Martin defi niuje jakość jako zdolność zaspokajania potrzeb i oczekiwań 
klientów odnoszącą się do technicznych i funkcjonalnych aspektów działalności 
fi rmy1. Narzędziem gwarantowania jakości usług w obiektach hotelarskich 
może być kategoryzacja, jednak odnosi się ona głównie do tzw. jakości tech-
nicznej z pominięciem jakości funkcjonalnej – tak istotnej w obsłudze gościa. 
Przedsiębiorstwa sięgają więc po inne środki zapewnienia jakości, np. TQM 
(ang. Total Quality Management), czyli zarządzanie jakością2. Zastosowa-
nia tego podejścia nie spotyka się jednak w przypadku gospodarstw agro-
turystycznych, a kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej dotyczy głównie 

1  W. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Ofi cyna Ekonomiczna 
Wolters-Kluwer, Kraków 2006, s. 12.

2  A. Panasiuk, D. Szostak, Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, PWN Warszawa 
2008; M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług hotelarskich, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 
2002; D. Jaremen, Standaryzacja jako element system zarządzania jakością usług hotelarskich, 
Studia Turystyczne nr 2, s. 45–64.
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technicznych aspektów wyposażenia i otoczenia gospodarstwa agroturystycz-
nego. Tymczasem oferowanie jedynie wysokiej jakości technicznej nie jest 
jednoznacznym czynnikiem warunkującym pełne zadowolenie klienta i jego 
lojalność. Sposób obsługi i indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań gości 
może mieć zasadnicze znaczenie, zwłaszcza jeśli idzie o gospodarstwa agrotury-
styczne, w których usługę świadczy najczęściej gospodarz-właściciel obiektu.

Porównaniu oczekiwań klienta przed skorzystaniem z usługi (E-expecta-
tions) i jego opinii po skorzystaniu z niej (P-perceptions) służy metoda Servqual. 
Jej autorzy (Parasuraman, Zeithaml, Berry)3 opracowali pięć luk (różnic między 
jakością oczekiwaną a otrzymywaną), które powodują niezadowolenie klienta 
i niską ocenę jakości świadczonych usług. O wysokiej jakości można mówić 
wówczas, gdy nie występują żadne rozbieżności (luki). Wspomniane luki mogą 
natomiast dotyczyć następujących kwestii:
1) różnic między oczekiwaniami klientów wobec usługi, a postrzeganiem przez 

usługodawcę oczekiwań klientów,
2) różnic między postrzeganiem przez usługodawcę oczekiwań klientów a wdro-

żonymi procedurami wykonania usługi,
3) różnic między charakterystyką jakości usług a jej dostarczeniem,
4) różnic między jakością dostarczonej usługi a obietnicami składanymi przez 

usługodawcę,
5) różnic między usługą oczekiwaną a usługą postrzeganą.

Wymienione luki związane są z pięcioma obszarami jakości usług, które 
w metodzie Servqual oceniane są w siedmiopunktowej skali Likerta. Poszcze-
gólnym stwierdzeniom przypisywane są  wagi od „całkowicie się zgadzam” 
do „zupełnie się nie zgadzam”. Wśród obszarów jakości podlegających ana-
lizie należy wymienić4:
− namacalność (tangibles) – wygląd fi zycznych udogodnień, sprzętu, persone-

lu,
− niezawodność (reliability) – zdolność do dostarczania obiecanej usługi w spo-

sób niezawodny, 
− reagowanie (responsivenees) – chęć udzielenia pomocy klientowi i dostarcze-

nia szybkiej usługi, szybkie reagowanie na prośby i uwagi zgłaszane przez 
klientów, 

3 A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A conceptual model of service quality and its 
implications for future research, „Journal of marketing” 1985, No. 49 (4), s. 41–50.

4 R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka, 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, s. 173–179.
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− pewność (assurance) – wiedza i profesjonalizm pracowników oraz umiejęt-
ność wzbudzania zaufania wśród klientów, 

− empatia (empathy) – zindywidualizowana uwaga, którą fi rma zapewnia klien-
tom oraz utożsamianie się z potrzebami klientów. 

Zgodnie z przyjętą metodologią im większa jest różnica pomiędzy oczeki-
waniami a postrzeganiem usługi, tym większe jest niezadowolenie klienta.

Ze względu na popularność metody Servqual w badaniu rozbieżności pomię-
dzy poziomem świadczonych usług a oczekiwaniami klientów oraz z uwagi na 
możliwość zaadaptowania jej do wymogów różnych rodzajów usług w niniej-
szej pracy podjęto teoretyczną próbę dostosowania przytoczonej metodologii 
do badania jakości usług w agroturystyce.

1. WYKORZYSTANIE METODY SERQUAL W TURYSTYCE

Metoda Servqual była wielokrotnie adaptowana do badania jakości usług 
turystycznych, m.in. do mierzenia jakości obsługi turystycznej biur podróży5 
oraz jakości funkcjonowania muzeów6 i wybranych atrakcji turystycznych. Naj-
szersze zastosowanie znajduje ona jednak w badaniu jakości usług świadczonych 
w obiektach noclegowych7. Na świecie już dość dawno podjęto próby stosowania 
metody Servqual w badaniu jakości usług oferowanych także przez obiekty nocle-
gowe funkcjonujące na obszarach wiejskich8. Zdecydowanie szersze zastosowa-
nie tej popularnej metody (zwłaszcza w turystyce) obserwuje się w publikacjach 

5 R. Zhou, A. Pritchard, Using SERVQUAL to measure the service quality of Ravel agents 
in Guangzhou, South China, „Journal of Services Research” 2009, Vol. 9, No. 1, s. 129–143; 
N. Johns, T. Avci, O.M. Karatepe, Measuring service quality of travel agents: evidence from 
Northern Cyprus, „The Service Industries Journal” 2004, Vol. 24, Issue 3, s. 82–100.

6 M. Nowacki, Evaluating a museum as a tourist product using the servqual method, „Museum 
Management and Curatorship” 2005, t. 20, nr 3. 

7 Y. Ekinci, M. Riley, Validating Quality Dimensions, „Annals of Tourism Research” 2001, 
Vol. 28, s. 202–223; P. Erto, A. Vanacore, A probabilistic Approach to Measure Hotel Service 
Quality, „Annals of Tourism Research” 2002, Vol. 12, s. 129–140; S. Tsaur,  Y. Lin, Promoting 
Service Quality in Tourist Hotels: The Role of HRM Practices and Service Behavior, „Tourism 
Management” 2004, Vol. 25, s. 471–481; H. Wilkins, B. Merrilees, C. Herington, Towards an 
understanding of total service quality in hotels, „International Journal of Hospitality Management” 
2007, Vol. 26 (4), s. 840–853; D.E. Jaremen, Metody i techniki oceny poziomu jakości w sferze 
usług turystycznych, w: Gospodarka a środowisko. Innowacyjność w gospodarce, red. A. Rapacz, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 2 (1202), Wrocław 2008.

8 M. Khan, Ecoserv: Ecotourists’ Quality Expectations, „Annals of Tourism Research” 2003, 
Vol. 30, Issue 1, s. 109–124; C. Albacete-Saez, M.M. Fuentes , F.J. Llorens-Montes, Service Quali-
ty measurement in rural accomodation, „Annals of Tourism Research” 2007, Vol. 34, No. 1.
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autorów zagranicznych. Jej założenia metodologiczne umożliwiają dość duże 
dostosowanie względem badanego sektora usług, dlatego też autorka niniejszego 
artykułu w oparciu o analizę dostępnych w literaturze wyników badań empirycz-
nych założyła, że uproszczona na potrzeby agroturystycznych kwaterodawców 
metoda Servqual może posłużyć do długofalowego monitoringu jakości usług 
świadczonych w gospodarstwach agroturystycznych.

2. WYKORZYSTANIE METODY SERQUAL W AGROTURYSTYCE 
– ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Adaptując metodę Servqual do działalności agroturystycznej, należy anali-
zować lukę opisującą różnicę między usługą oczekiwaną a usługą postrzeganą. 
Na podstawie literatury9 można przyjąć, że analiza rozbieżności powinna być 
dokonywana w pięciu aspektach:
− materialna obudowa usługi,
− niezawodność,
− odpowiedzialność dostawców usługi,
− pewność usługi,
− przystępność usługi.

Badanie powinno być przeprowadzone wśród gości gospodarstwa dwukrot-
nie, tj. przed skorzystaniem z usługi (ex ante) i po skorzystaniu z niej (ex post). 
Do przeprowadzenia badania winny posłużyć dwa kwestionariusze ankietowe, 
przy czym jeden ma umożliwić badanie oczekiwań klienta i ocenę ważności kry-
teriów z punktu widzenia respondenta, drugi natomiast – pozwolić na dokonanie 
oceny percepcji usługi. Uzyskane w ten sposób wyniki powinny zostać poddane 
analizie rezultatów nieważonych i ważonych. Analiza rezultatów nieważonych 
powinna polegać na porównaniu średniej arytmetycznej w próbie wyniku percep-
cji z wynikiem oczekiwań rezultatów w poszczególnych aspektach, zaś analiza 
rezultatów ważonych – na skorygowaniu rezultatów nieważonych o takie znacze-
nie, jakie ma dane kryterium dla respondentów. Badanie ex ante powinno zostać  
przeprowadzone z chwilą przyjęcia rezerwacji. Wynikiem przeprowadzonych 

9  K. Karbowiak, Zalety i wady metody SERVQUAL wykorzystywanej do pomiaru jakości usług 
w agroturystyce, Roczniki Naukowe SERiA 2008, t. X, z. 3; K. Karbowiak, Metoda Servqual – na-
rzędzie do pomiaru jakości usług w agroturystyce, w: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, 
red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
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badań będzie informacja o świadczeniu usług w sposób przekraczający oczeki-
wania gości, odpowiadający ich oczekiwaniom lub ich niespełniający.

Wdrażanie monitoringu jakości usług agroturystycznych w Polsce powinno 
się odbywać z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju na wojewódz-
twa. Każdy etap winien być realizowany w obrębie województwa i zapewniać 
wypełnienie następujących zadań:
1. Opracowanie kwestionariuszy badań – wzór wspólny dla wszystkich woje-

wództw (dwa rodzaje kwestionariuszy: I – ex ante, II – ex post, badania pro-
wadzone wśród gości gospodarstw).

2. Wybór gospodarstw agroturystycznych, których goście zostaną poddani ba-
daniu (badaniu zostaną poddani bezpośrednio goście gospodarstwa, a przed-
miotem oceny  będzie jakość usług świadczonych w gospodarstwie). 

3. Szkolenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych (w 10 grupach robo-
czych wyodrębnionych na podstawie podziału na powiaty) w zakresie meto-
dy Servqual, metodologii badań, opracowania wyników i ich zastosowania 
w praktyce.

4. Rozbudowanie stron WWW gospodarstw objętych badaniem o kwestiona-
riusz ankietowy.

5. Analiza i prezentacja wyników (m.in.: wyznaczenie  różnicy między oceną 
postrzeganą usługi a oceną usługi otrzymanej, obliczenie całkowitej aryt-
metycznej miary jakości świadczonych usług, obliczenie średniej ważonej 
Servqaul dla gospodarstwa i województwa).

Zdaniem autorki proponowanej metodologii badawczej realizacja wdro-
żenia monitoringu jakości usług agroturystycznych w Polsce powinna objąć 
gospodarstwa agroturystyczne posiadające własną stronę internetową. Tak zapla-
nowany dobór celowy (posiadanie strony WWW) wynika z metody Servqual, 
która zakłada badanie jakości usług w dwóch etapach, tj. przed skorzystaniem 
z usługi (ex ante) badaniu podlega jakość usług agroturystycznych oczekiwana 
przez gości dokonujących rezerwacji, natomiast ponowne badanie wykonuje 
się wśród gości po zakończeniu korzystania przez nich z usług gospodarstwa 
(ex post). Badanie ex ante mogłoby zostać przeprowadzone na grupie turystów, 
którzy dokonają rezerwacji (telefonicznej lub e-mail) w uczestniczących w pro-
jekcie gospodarstwach agroturystycznych. Ponieważ podobne badania w Polsce 
nie były jeszcze prowadzone, to – zdaniem autorki – dobierając gospodarstwa 
do udziału w projekcie, można się kierować faktem posiadania przez nie strony 
WWW, co może świadczyć o tym, że gospodarstwo takie działa prężnie, a jego 
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właściciele są otwarci na nowe technologie. Z drugiej strony przewidziana 
w procesie wdrożenia  monitoringu rozbudowa stron internetowych gospo-
darstw agroturystycznych może stanowić dodatkową zachętę do wzięcia udziału 
w projekcie. 

Ponieważ wskazane jest, by po etapie wdrożenia monitoringu właściciele 
gospodarstw agroturystycznych umieli samodzielnie stosować metodę Servqual, 
konieczne jest jej uproszczenie. Goście wybranych gospodarstw agroturystycz-
nych powinni zatem oceniać jakość świadczonych usług, posługując się skalą pię-
ciostopniową (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa). Ocenie winno podlegać 
siedem następujących czynników:
− wyposażenie techniczne gospodarstw,
− higiena gospodarzy,
− czystość w gospodarstwie,
− rzetelność materiałów informacyjnych,
− terminowe i sprawne załatwianie formalności, 
− bezpieczeństwo osobiste i posiadanych rzeczy,
− otwartość na potrzeby klientów.

Jak już wcześniej wspomniano, ocena powinna być dokonywana dwukrot-
nie, tzn. przed skorzystaniem z usługi – w momencie dokonywania rezerwacji 
(kwestionariusz do badania ex ante) i po skorzystaniu z niej (kwestionariusz 
do badania ex post).

Dla uproszczenia i zachowania maksymalnej przejrzystości w tabeli umiesz-
czono odpowiedzi tylko jednego respondenta. W przypadku przeprowadzenia 
badania według zaprezentowanego schematu postępowania należy określić lukę 
między średnią wartością odpowiedzi wszystkich respondentów dla poszczegól-
nych czynników przed i po skorzystaniu z usługi w konkretnym gospodarstwie 
agroturystycznym. Proponowana metodologia pozwala na obliczenie średniej 
ważonej servqual dla poszczególnych powiatów, a także całkowitej ważonej 
miary jakości usług agroturystycznych dla badanego województwa.
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Tabela 1 

Wzór przeprowadzenia oceny jakości usług w gospodarstwie agroturystycznym 
przy wykorzystaniu uproszczonej metody Servqual

CZYNNIKI 
BUDUJĄCE 

OCZEKIWANIA 
GOŚCIA 
formularz 
ex ante

OCENA 
EX ANTE* 

 

CZYNNIKI 
BUDUJĄCE 

SPOSTRZEŻENIA
GOŚCIA 
formularz 

ex post

OCENA 
EX POST*

 

LUKA
ex post –
ex ante

WAGA
 

LUKA
WAŻONA

(luka x
waga)

Wyposażenie 
techniczne 
gospodarstwa 

4
Wyposażenie 
techniczne 
gospodarstwa X

5 1 10 10

Higiena 
gospodarzy 5

Higiena 
gospodarzy
gospodarstwa X

5 0 10 0

Czystość 
w gospodarstwie 5 Czystość w gospo-

darstwie X 4 –1 10 –10

Rzetelność 
materiałów 
informacyjnych

5

Zgodność stanu 
faktycznego 
z przedstawionym 
w materiałach 
informacyjnych

3 –2 8 –16

Terminowe 
i sprawne 
załatwianie 
formalności

3
Terminowe 
i sprawne załatwia-
nie formalności 
w gospodarstwie X

4 1 8 8

Bezpieczeństwo 
osobiste 
i posiadanych 
rzeczy

5

Bezpieczeństwo 
osobiste i posia-
danych rzeczy 
podczas pobytu 
w gospodarstwie X

3 –2 10 –20

Otwartość 
na potrzeby 
klientów

4
Otwartość na 
potrzeby klientów 
w gospodarstwie X

2 –2 6 –16

ŚREDNIA 4,42 ŚREDNIA 3,71 –0,71 8,85 6,28

* Gość oceniał jakość poszczególnych czynników w skali 1–5 (5 jest oceną najwyższą).
Źródło: opracowanie własne.
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Średnia wszystkich rang nadanych czynnikom przez klienta (w hipotetycz-
nym  przykładzie zaprezentowanym w tabeli 1) wskazywałaby na dużą wagę, 
jaką gość przykłada do wymienionych elementów wpływających na jakość 
oferty gospodarstwa agroturystycznego. Analizując średnią ocenę oczekiwa-
nej jakości (4,42), można stwierdzić, że udzielający odpowiedzi klient ma już 
wyrobioną opinię na temat poszczególnych atrybutów usługi. Być może korzy-
stał już z oferty gospodarstw agroturystycznych lub organizatorów wyjazdów, 
wyrabiając sobie tym samym zdanie dotyczące szczególnie cennych dla niego 
aspektów oferty. Ocena luki nieważonej w badanym przypadku świadczy o tym, 
że odstępstwa między oczekiwaniami a spostrzeżeniami gościa są stosunkowo 
niewielkie (–0,71). Właściwy obraz sytuacji daje dopiero analiza luk ważonych, 
bowiem uwzględnienie rang w sposób istotny zmienia obraz świadczonej usługi. 
Analizując lukę ważoną, można stwierdzić, że w przypadku czterech z siedmiu 
analizowanych aspektów jakość oferowana przez gospodarstwo agroturystyczne 
nie odpowiadała badanemu respondentowi. W tym przypadku może to wynikać 
z bardzo wysokich oczekiwań postulowanych przed świadczeniem usługi, być 
może niedostosowanych do kategorii obiektu. Na uwagę zasługuje fakt, że naj-
większa luka ujemna wystąpiła w przypadku czynnika usługi o najwyższej wadze 
– bezpieczeństwo osobiste i posiadanych rzeczy, co – podobnie jak rzetelność 
przekazywanych na rynek informacji dotyczących gospodarstwa – powinno sta-
nowić obszar poprawy jakości. Wynikiem zaprezentowanego (hipotetycznego) 
pomiaru jakości usług jest informacja o tym, że oferta gospodarstwa agrotu-
rystycznego nie spełnia oczekiwań respondenta. Wynik ten powinien stać się 
podstawą do analizy przyczyn powstania luk jakościowych i wprowadzenia 
adekwatnych działań korygujących.

Podsumowanie

Zaproponowana metodologia wdrożenia monitoringu jakości usług agrotu-
rystycznych przy wykorzystaniu metody Servqual realizowana sukcesywnie we 
wszystkich 16 województwach kraju powinna pozwolić określić:
− różnicę między jakością postrzeganą usługi a jakością dostarczoną w gospo-

darstwach agroturystycznych w poszczególnych województwach, a także 
w skali całego kraju,



17Wykorzystanie metody Servqual...

− poziom jakości usług oferowanych przez poszczególne gospodarstwa 
agroturystyczne,

− znaczenie poszczególnych poddawanych ocenie parametrów wyrażających 
jakość w opinii badanych turystów.

Ponadto można przyjąć, że przeprowadzenie badań według zapropono-
wanych teoretycznych założeń podniesie kompetencje właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych w zakresie monitoringu jakości świadczonych przez nich 
usług, a także przyczyni się do wzrostu wykorzystywania Internetu jako źródła 
promocji i sprzedaży. Prowadzenie pomiaru satysfakcji agroturystów z jakości 
świadczonych usług pozwala na lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań gości 
i stwarza podstawy do budowania ich lojalności. 

Zdobyta przez kwaterodawców umiejętność wykorzystania metody 
Servqual w codziennym funkcjonowaniu gospodarstwa powinna umożliwić im 
samodzielne monitorowanie jakości świadczonych usług, identyfi kację istnieją-
cych luk (różnic między jakością oczekiwaną a doświadczaną) i stanowić punkt 
wyjściowy do świadomego i efektywnego podnoszenia poziomu jakości usług. 

THE APPLICATION OF SERVQUAL METHOD IN THE MONITORING 
OF QUALITY OF TOURIST SERVICES OF FARMS IN POLAND 

– THEORETICAL ASSUMPTIONS

Summary

Because SERVQUAL method is extremely popular in the examination of diver-
gence between the level of the provided services and the customer expectations and 
because it can be adapted to the requirements of a variety of services, the author of this 
paper has attempted to adapt the theory of the method to examine the quality of services 
in farm tourism. Theoretical assumptions assume the evaluation of the following factors: 
technical facilities of the farm, hygiene of the hosts, sanitary conditions and cleanliness 
on the farm, reliability of informative brochures, timely and effi cient completion of nec-
essary paperwork, personal safety, safe-keeping of belongings, openness to the needs 
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of the guests. Double examination among the guests of the selected farms, that is the 
examination at contracting the service – at the moment of making a booking (ex ante) and 
after availing themselves of the service shall allow for the determination of the expected 
quality of the service and the quality rendered in the tourist farms in respective regions as 
well as throughout Poland.

Translated by Joanna Kosmaczewska 
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PODSTAWY I ROZWÓJ BADAŃ 
WIZERUNKU OBSZARU RECEPCJI TURYSTYCZNEJ

Wprowadzenie

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie wizerunkiem z uwagi na 
określone zjawiska i procesy, a w szczególności:
− wzrost znaczenia rozpoznania behawioralnych aspektów podejmowania 

decyzji,
− przesunięcie uwagi z fi zycznych i funkcjonalnych cech produktu na symbo-

liczne1. O zjawisku znaczenia symbolicznego produktu pisał już T. Veblen 
w książce pt. Teoria klasy próżniaczej, a obecnie zjawisko to narasta;

− w warunkach globalizacji nastąpiło nasilenie konkurencji, co pociąga za sobą 
poszukiwanie nowych przewag konkurencyjnych. Zmiany wynikające z glo-
balizacji powodują spadek znaczenia tradycyjnych czynników konkurencyj-
ności, takich jak: koszty, jakość i zróżnicowanie produktów2, na rzecz walki 

1  S. King, Brand-building in the 1990s, „Journal of Consumer Marketing” 1991, Vol. 8, 
No. 4, s. 43–52; K. Parker, Sponsorship-the research contribution, „European Journal of Marke-
ting”, 1991, Vol. 25, No. 11, s. 22–30; T. Meenaghan, The role of advertising in brand image deve-
lopment, „The Journal of Product and Brand Management” 1995, Vol. 4, No. 4, s. 23–35.

2  Jakość i zróżnicowanie produktu turystycznego są nadal ważne, ale zmienił się sposób ich 
wykorzystania w walce konkurencyjnej (nie są to już samoistne elementy). Obecnie należy je „obu-
dować”, tworząc markę turystyczną i wizerunek obszaru turystycznego.
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konkurencyjnej o sposób postrzegania szeroko rozumianej oferty3, tym bar-
dziej, że innowacje produktowe nie zapewniają przewagi w długim okresie4; 

− globalizacja konkurencji w turystyce spowodowała, iż obecnie konkurencja 
odbywa się przede wszystkim pomiędzy poszczególnymi miejscami doce-
lowymi (będącymi miejscami recepcji ruchu turystycznego czy kierunkami 
podróży)5. Podstawowy argument jest taki, że obszary recepcji turystycznej 
(ORT), podobnie  jak duże korporacje, powinny kreować swój wizerunek. 
Obszar recepcji turystycznej jest społeczno-ekonomiczną organizacją, która 
wyznaczając cele związane z podwyższaniem dobrobytu społecznego, reali-
zuje de facto cele odnoszące się do jej wszystkich interesariuszy (nie tylko 
społeczności lokalnej);

− coraz większą złożoność otoczenia, która powoduje konieczność myśle-
nia upraszczającego, a także zwiększającą się niepewność decyzji (będącą 
określonym stanem umysłu).

Koncepcja wizerunku6 łączy w sobie różne podejścia i nurty badawcze 
z wielu dziedzin, m.in.: psychologii, geografi i behawioralnej, marketingu, nauk 
o zarządzaniu.

 Celem opracowania jest przedstawienie rozwoju badań nad wizerunkiem 
obszaru recepcji turystycznej z uwzględnieniem zmian w koncepcji wizerunku.

Artykuł jest wynikiem analizy literatury, mając charakter przeglądowy 
i porządkująco-wyjaśniający. 

3 P. Gryszel, E. Nawrocka, Formation in Conditions of Globalization the Picture of Touristic 
Area, w: Management 2008 in Times of Global Change and Uncertainty, red. R. Štefko, M. Fran-
kovský, Wyd. Prešovská univesita v Prešove, Prešov 2008, s. 577–586.

4 Zdaniem K. Weiermaira można osiągnąć korzyści skali poprzez wprowadzenie innowacji 
– przede wszystkim o charakterze procesowym, w mniejszym zaś stopniu produktowym. K. Wei-
ermair, Product improvement or innovation: what is the key to success in tourism?, w: Innovation 
and Growth in Tourism, Conference Papers Lugano, Switzerland 18–19 September 2003, OECD 
2004, s. 4.

5 W związku z tym zjawiskiem Komisja Europejska zaangażowała znaczne środki fi nanso-
we w celu poprawy zintegrowanego zarządzania jakością w destynacjach turystycznych. F.M. Go, 
R. Govers, Integrated quality management for tourist destinations: a European perspective on 
achieving competitiveness, „Tourism Management” 2000, Vol. 21, No. 1, s. 79–88.

6 W niniejszym artykule pojęcie „wizerunek” będzie używane zamiennie z terminami „image” 
i „obraz”.
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1. PODSTAWY KONCEPCJI WIZERUNKU 

W literaturze zagranicznej rozważania o wizerunku i jego komponentach 
pojawiają się już w latach 50. XX wieku7. Najczęściej podaje się, że badania 
dotyczące wizerunku najszybciej podjął Martineau, jednak tematyki tej można 
doszukiwać się także w dorobku W. Lippmanna, który już w roku 1922 mówił 
o tym, że świat realny jest na zewnątrz, a w naszych głowach są obrazy8.

Główne znaczenie wizerunku związane jest z procesem podejmowa-
nia decyzji. Badacze tematu są na ogół zgodni co do tego, że proces podej-
mowania decyzji jest racjonalny (W. Edwards, J. Neumann i O. Morgenstern, 
J.G. March, a także S. Plous), jak również irracjonalny (S. Freud, I. Janis 
i L. Mann). A. Kahneman i D. Tversky, a także R.E. Nisbett i L. Ross wskazują, 
że nawet niewielkie zmiany w dotychczasowym układzie mogą spowodować, 
iż decyzje stają się nieracjonalne9.

Teorie podejmowania decyzji mają zróżnicowany charakter. Wyróżnia się 
wśród nich m.in. koncepcje normatywne, według których decydent dążąc do pod-
jęcia w pełni racjonalnej (optymalnej) decyzji przy wykorzystaniu dostępnych 
informacji, wyznacza korzyści z perfekcyjną dokładnością. Twórcy owych teorii 
poszukują odpowiedzi na pytanie: jak powinni postępować ludzie w sytuacjach 
decyzyjnych. W tym celu stworzono  modele, z których m.in. pierwszy zbudowany 
był w oparciu o probabilistyczny funkcjonalizm E. Brunswika  (rozwinięty przez 
niego w roku 1934), a drugi na behawioralnej teorii decyzji W. Edwardsa (pocho-
dzącej z roku 1954)10. Koncepcje te mają charakter racjonalny, tj. statystyczny 
i ekonomiczny11. Modele normatywne zaczęły być zmieniane pod wpływem 
badań empirycznych, które doprowadziły do powstania modeli deskryptywnych. 
Jako przykład takich badań należy przywołać prace H. Simona, który wprowadził 
ograniczoną racjonalność (niebędącą jednak nieracjonalnością). 

7 W.C. Gartner, Image Formation Process, w: Communication and Channel Systems in Tourism 
Management, red. M. Uysal, D.R. Fesenmaier, Haworth Press, New York 1993, s. 191.

8 W. Lippmann, Public opinion, The Free Press, New York 1922, s. 3, http://en.wikibooks.org, 
05.09.2010.

9 Beliefs, Reasoning, and Decision Making, red. R.C. Schank, E. Langer, L. Erlbaum Ass. Inc. 
Publ., New Jersey 1994, s. 34.

10  W. Edwards wpisuje się w nurt badań, których początek datuje się na lata 50. XX wieku. Do-
tyczą one roli osobowości konsumenta w procesie zakupowym (stąd w badaniach segmentacyjnych 
pojawiły się kryteria psychografi czne). 

11  Image theory: Theoretical and Empirical Foundation, red. L.R. Beach, L. Erlbaum Ass. Inc. 
Publ., Mahawah, New Jersey 1998, s. 3–4.
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Modele deskryptywne opisują typowe zachowania człowieka w danej 
sytuacji decyzyjnej. Przedmiotem dociekań jest to, jak ludzie postępują w sy-
tuacji wyboru? Deskryptywna teoria podejmowania decyzji wyrosła na gruncie 
krytyki normatywnej, a obecnie traktuje się ją jako jej alternatywę. Stanowi ona 
próbę wyjaśnienia nieracjonalności zachowań decydentów, wynikających z pew-
nych cech osobowościowych lub sytuacji, w której decydent się znajduje. Modele 
te znajdują zastosowanie m.in. w ekonomii behawioralnej. 

Na gruncie obu powyższych sformułowano naturalistyczną teorię podejmo-
wania decyzji, która bardziej czerpie z deskryptywnej niż normatywnej. Podejście 
naturalistyczne oparte jest na twierdzeniu, że w procesie podejmowania decy-
zji wykorzystywane są doświadczenia. W centrum uwagi znajduje się sposób 
podejmowania decyzji w naturalnym i realnym środowisku człowieka12. Ważne 
są symbole, obrazy, tematyka afektywna. Badane są procesy wyobrażeniowe, 
odczucia, reakcje emocjonalne. Decydent poszukuje różnorodności. W ramach 
teorii naturalistycznej rozwijana jest teoria obrazu13, która mówi, że decydenci 
podejmują decyzje w sposób automatyczny i intuicyjny; podejmują tylko takie 
działania, które najbardziej pasują do ich indywidualnych zasad, przekonań, 
aktualnych celów i planów na przyszłość. Zgodnie z tą teorią ludzie podejmują 
działanie na bazie dwóch prostych procesów. Pierwszym z nich jest tzw. test 
zgodności, który polega na porównaniu stopnia zgodności danego działania 
z obrazami, jakie posiada decydent. Drugi to tzw. test korzyści – na tym etapie 
procesu decyzyjnego ludzie rozważają zakres, w jakim warianty pasują do obra-
zów14. W modelach podejmowania decyzji wizerunek jest ujmowany najczęściej 
na etapie wytworzenia i oceny alternatyw decyzji.

Inni autorzy (np. Ph. Kotler i H. Barich) budują koncepcję wizerunku na 
gruncie teorii postaw15. Ogólnie ujmując, postawa16 to swoisty mechanizm regu-
lujący zachowanie człowieka. Wyróżnia się trzy grupy defi nicji postaw17:

12  Początki badań w tym obszarze datuje się na lata 80. XX wieku. Naturalistic decision making, 
red. C.E. Zsambok, G. Klein, L. Erlbaum Ass. Inc. Publ., Mahawah, New Jersey 1997, s. 4.

13  Decision making in action: Models and Methods, red. G.A. Klein, J. Orasanu, R. Calder-
wood, C.E. Zsambok, Ablex Publ. Corp., New Jersey 1993.

14  A. Jachnis, Psychologia organizacji, Difi n, Warszawa 2008, s. 43.
15  H. Barich, Ph. Kotler, A framework for marketing image management, „Sloan Management 

Review” 1991,  s. 94–104.
16  Obecne rozumienie pojęcia „postawa” jest wynikiem badań socjologicznych. Początkowe 

prace psychologów koncentrowały się wokół zagadnienia określanego dzisiaj jako „nastawienie”. 
S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975, s. 64.

17  S. Mika, Psychologia…, s. 111–117.
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1) nawiązujące do tradycji behawiorystycznych lub procesu uczenia się. W ra-
mach tego nurtu postawę pojmuje się jako prawdopodobieństwo wystąpie-
nia w danej sytuacji określonego zachowania, które jest powtarzające się, 
konsekwentne i jest wewnętrzną reakcją antycypacyjną związaną z procesem 
uczenia się;

2) odwołujące się do koncepcji socjologicznej. Zgodnie z tym podejściem posta-
wa to określony trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotu 
lub dyspozycja do występowania takiego stosunku wyrażająca się w katego-
riach pozytywnych, negatywnych lub neutralnych;

3) odnoszące się do teorii poznawczych w psychologii. W tym nurcie rozważa 
się postawę jako określoną strukturę, w której podkreślana jest rola doświad-
czenia, a złożoną z elementów poznawczych, afektywnych i z działania nosi-
ciela postawy wobec jej przedmiotu.

Najczęściej określa się, iż postawy wpływają na zachowanie (własne i innych) 
i na przetwarzanie informacji, a także kształtują kontakty społeczne i stanowią 
część własnego „ja” danej osoby18. Postawy służą do organizacji wiedzy, kierują 
zbliżeniem i unikaniem, a także służą wyższym potrzebom psychologicznym19. 

W praktyce związek między postawami a zachowaniami (podjętą decyzją) 
jest bardziej złożony. Z jednej strony bowiem rzeczywiście postawy wpływają 
na zachowania. Ten mechanizm pokazują m.in. modele perswazji i teoria dzia-
łań racjonalnych (przemyślanych) M. Fishbeina i I. Ajzena oraz jej rozwinięcie 
– teoria planowanego działania (zachowania). Na szerszy zakres związków wska-
zuje także model MODE, którego autorzy wskazują na przemyślane kształtowanie 
intencji, wymagające zarówno  motywacji, jak i możliwości oraz bezpośrednie 
wzbudzenie zachowania przez wysoce dostępne postawy, które mogą działać bez 
intencji czy świadomości20. W uproszeniu koncepcje te pokazują, że postawy są 
mechanizmem wiążącym przyczynę (np. zdarzenie) ze skutkiem, czyli zacho-
waniem. W tym ujęciu zachowania są jednym z wyznaczników postawy21, ale 
z drugiej strony należy zauważyć, że występują sytuacje, w których zachowa-
nia wpływają na postawy. Mechanizm ten został opisany w wielu teoriach, m.in. 

18  G. Böhner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2004, s. 29.

19  Tamże, s. 19.
20  Tamże, s. 253.
21  B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Scholar, 

Warszawa 2002, s. 182.
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teorii reaktancji psychologicznej, teorii autopercepcji, ale przede wszystkim w teo-
rii dysonansu poznawczego22, w ramach której badania rozpoczął L. Festinger23. 

Koncepcje wizerunku zaczęto budować w oparciu o trzy podstawowe dzie-
dziny, a mianowicie: psychologię, antropologię i nauki poznawcze (cognitive 
sciences), tj. m.in. fi lozofi ę, edukację, lingwistykę, socjologię. Dzięki tej pod-
budowie koncepcje te cechują się poznawczą strukturą, funkcjami poznawczymi 
i – szczególnie ważnym w budowaniu wizerunku – interakcjonizmem symbolicz-
nym24. Genezy tego pojęcia należy szukać w pracy G.H. Meada (socjologa zacho-
wań), który twierdził, iż rozumienie człowieka musi być wyprowadzone z jego 
interakcji ze środowiskiem. Kładł on nacisk na badanie działań lub zachowań, 
a nie samego człowieka, a także wskazywał na zdolności ludzi do komunikowania 
się symbolicznego. Symbole służą podmiotom do reprezentacji i komunikacji25, 
a także poznaniu i interakcji. Zachowania rozumiane są jako zbiór zasad regulo-
wanych w drodze rokowań. We wczesnych koncepcjach wizerunku zaczęto także 
wykorzystywać wyniki prac C. Osgooda (1957 r.), który na gruncie psychologii 
eksperymentalnej wyjaśnił proces symbolicznego i somatycznego różnicowania 
przedmiotów (obiektów). Dla teoretyków tworzenia wizerunku zróżnicowanie 
to odnosi się do stopnia, w jakim jeden obiekt różni się od drugiego w umyśle 
odbiorcy26. 

Podejmując próbę zdefi niowania wizerunku, należy uwzględnić wieloznacz-
ność i wielodyscyplinarność tego terminu. Właśnie z powodu interdyscyplinar-
nego zainteresowania tą problematyką nie udało się wypracować spójnej teorii 
wizerunku27. Przykładowo w psychologii image ujmowany jest jako wizualna 
reprezentacja, w geografi i behawioralnej bardziej całościowo i obejmuje wszyst-

22  M.D. Lieberman, Principles, processes, and puzzles of social cognition: An introduction for 
the special issue on social cognitive neuroscience, „Neurolmage, Special Section: Social Cognitive 
Neuroscience”, 2005, Vol. 28, No. 4, s. 745–756.

23  Przegląd badań w dziedzinie dysonansu poznawczego przedstawili: J. Cooper, R.H. Fazio, 
A new look at dissonance theory, „Advances in Experimantal Social Psychology” 1984, Vol. 17, 
s. 229–266.

24  S.W. Richards, An empirical assessment of Ecotourism destination image of the Central Bal-
kan National Park in Bulgaria, School of the Ohio State University, 2006, s. 31, http://etd.ohiolink.
edu, 05.09.2010.

25  J.M. Charon, Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretation, an Integration, 
Prentice Hall, New Jersey 2004, s. 48.

26  S.W. Richards, An empirical…
27  Pomimo że w obrębie literatury przedmiotu funkcjonuje książka pod redakcją L.R. Beacha 

na temat teorii wizerunku, zbudowanej w oparciu o teorię podejmowania decyzji w organizacji; 
Image…
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kie skojarzenia, wartości, wierzenia, emocje i wiedzę, a na gruncie marketingu 
wskazuje się na cechy, które leżą u podstaw tego wizerunku i odnoszą go do 
zachowań konsumenta28.

Zróżnicowanie podejście wobec zagadnienia wizerunku występuje w pra-
cach wielu badaczy. D. Mazursky i J. Jacoby zwracają uwagę na poznawcze 
aspekty wizerunku29, natomiast J.H. Kunkel i L.L. Berry podkreślają podejście 
behawioralne30. Wyróżnić można także podejście mieszane, tzn. łączące obydwie 
powyższe koncepcje, które jest charakterystyczne dla P. Martineau. W artykule 
z 1958 roku określił on wizerunek jako sumę funkcjonalnych właściwości i psy-
chologicznych atrybutów, które istnieją w umyśle konsumenta31. W latach 80. 
XX wieku zauważono czasowy aspekt wizerunku. H. Assael zdefi niował wizeru-
nek jako postrzeganie całości produktu, który powstaje w wyniku przetwarzania 
informacji z różnych źródeł w czasie32.

Na gruncie psychologii kognitywnej można stwierdzić, że wizerunek ma 
do spełnienia ważną rolę w procesie formułowania przekonań i postaw. Według 
A. Tverskyego i D. Kahnemana, kształtując swoje przekonania, ludzie przy-
kładają zbyt dużą wagę do informacji łatwo dostępnych i często powtarzanych, 
a także do sygnałów płynących z ludzkich doświadczeń33.

W latach 50. XX wieku w oparciu o badania psychologiczne na gruncie 
marketingu zaczęto rozwijać koncepcję wizerunku marki34. Drugim kierunkiem 
wykorzystania koncepcji wizerunku było tworzenie image przedsiębiorstwa 
w ramach działań public relations.

28  O.H. Jenkins, Understanding and Measuring Tourist Destination Images, „International 
Journal of Tourism Research” 1999, Vol. 1, No. 1, s. 1–15.

29  D. Mazursky, J. Jacoby, Exploring the development of store image, „Journal of Retaling” 
1986, Vol. 50, No. 2, s. 145–165.

30  J.H. Kunkel, L.L. Berry, A behavioral conception of retail image, „Journal of Marketing” 
1968, Vol. 32, No. 4, s. 21–27.

31  P. Martineau, The personality of the retail store, „Harvard Business Review” 1958, Vol. 36, 
No. 1, s. 47–55.

32  H. Assael, Consumer Behavior and Marketing Action, Kent Publ., Boston 1984, s. 25.
33 A. Tversky, D. Kahneman, Availability: A heuristic for judging frequency and probability, 

„Cognitive Psychology” 1973, nr 5, s. 207–232. W sytuacjach niepewnych funkcjonują tzw. heu-
rystyki, czyli zniekształcenia poznawcze, wśród których należy wymienić wizerunek przedmiotu.

34  D. Castenow, Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996, s. 57.
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2. KONCEPTUALIZACJA WIZERUNKU OBSZARU RECEPCJI 
TURYSTYCZNEJ

Turystyka jako dziedzina życia społeczno-gospodarczego zaczęła się dyna-
micznie rozwijać w latach 50. XX wieku. Obecnie jest jedną z podstawowych 
branż gospodarki światowej (ze względu na udział w tworzeniu dochodów 
budżetowych i zatrudnieniu). Wraz z tymi przekształceniami zaczęto rozwi-
jać teoretyczne podstawy turystyki. Pierwsze wykłady dotyczące marketingu 
w europejskiej turystyce uruchomiono na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii 
w roku 1959.

Pozycje naukowe traktujące o wizerunku obszaru recepcji turystycznej 
ukazują się na początku lat 70. XX wieku35, a zapoczątkowała je praca J.D. Hunta, 
opublikowana w roku 1971 roku36.  W piśmiennictwie polskim prace na ten temat 
pojawiają się znacznie później, bo w połowie lat 90. XX wieku. Z teoretycznego 
punktu widzenia do lat 90. XX wieku nie przeprowadzono właściwej koncep-
tualizacji pojęcia „wizerunek”. W tym czasie głównym przedmiotem dociekań 
naukowych było wypracowanie skutecznego pozycjonowania ORT i określenie 
znaczenia wizerunku obszaru turystycznego w procesie selekcji i wyboru miejsca 
przez turystów37. W rezultacie tych badań dowiedziono, że wizerunki są ważniej-
sze niż materialne (rzeczowe) zasoby, gdyż „to percepcja konsumentów, a nie 
realna rzeczywistość stanowi to, co motywuje klientów, by podjąć określone 
działania lub z nich zrezygnować”38. Właściwe badania w zakresie konceptu-
alizacji pojawiają się dopiero pod koniec lat 80. XX wieku39. Pomimo że uka-
zało się wiele publikacji – w ostatnich 40 latach ponad 160 książek i artykułów40 

35  Badania te prowadzono w ramach rozwijającej się koncepcji marketingu branżowego – mar-
ketingu w turystyce. 

36  M.G. Gallarza, I. Gil Saura, H. Calderon Garcia, Destination Image, „Annals of Tourism 
Research”  2002, Vol. 29, No. 1, s. 56–78.

37  W tym czasie na podstawie badań empirycznych wskazano na ogromne znaczenie wi-
zerunku w procesie decyzyjnym turystów. Do głównych prac na ten temat należy zaliczyć: 
E.J. Mayo, Regional image and regional travel behaviour i J.L. Crompton, An assessment of the 
image of Mexico as a vacation destination and the infl uence of geographical location upon that 
image. Za: O. Jenkins, Understanding…, s. 1–15.

38  J. Guthrie, P. Gale, Positioning Ski Areas, University of Calgary, Calgary 1991, s. 555.
39  W latach 90. XX wieku nastąpiło przyspieszenie prac badawczych na temat wizerunku ORT 

(w stosunku do poprzedniego dwudziestolecia), czego rezultatem jest znaczny dorobek w literatu-
rze zagranicznej – ok. 70% wszystkich publikacji ukazało się od początku ostatniego dziesięciole-
cia XX wieku.

40  Od początku lat 90. XX wieku można zaobserwować znaczny wzrost liczby publikacji podej-
mujących tematykę wizerunku ORT w różnych ujęciach – produktu, pozycjonowania, percepcji.
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w renomowanych czasopismach turystycznych, przede wszystkim w „Tourism 
Management” i „Annals of Tourism Research”41 znajdujących się na liście czaso-
pism sporządzanych przez Institute of Scientiephic Information z Filadelfi i (tzw. 
„lista fi ladelfi jska”) – to nadal dostrzega się brak jednomyślności, jednoznaczno-
ści i precyzji w defi niowaniu pojęć, a także różnorodność nazewnictwa w odnie-
sieniu do tych samych kategorii. Jak się wydaje powyższe problemy wynikają 
z następujących kwestii:
‒ wielości czynników wpływających na wizerunek, 
‒ zróżnicowania jego komponentów, 
‒ jego wielowymiarowości, 
‒ odznaczania się wieloma cechami,
‒ zainteresowania różnych dyscyplin naukowych,
‒ badań w różnych aspektach. 

Powyższe czynniki powodują, że defi nicje wizerunku miejsca recepcji tury-
stycznej (tourism destination image) są często ogólnikowe, co skutkuje trudno-
ściami w jego konceptualizacji. 

Wyniki przeglądu ważniejszych zagranicznych i krajowych pozycji litera-
turowych, w których podjęto rozważania na temat wizerunku miejsca i obszaru 
turystycznego zaprezentowano w tabeli 1.

Uogólniając przedstawione w tabeli 1 defi nicje i uwzględniając także inne 
ujęcia spotykane w literaturze przedmiotu42, można wskazać, że:
1. Wizerunek ORT jest uproszczonym obrazem, wyobrażeniem, jakie funkcjo-

nuje w świadomości osób, które stykają się w sposób bezpośredni lub po-
średni z danym miejscem recepcji turystycznej, jego mieszkańcami, przed-
siębiorstwami turystycznymi z danego terenu, walorami turystycznymi, 
infrastrukturą paraturystyczną i turystyczną, a także z innymi elementami 
z nim związanymi. 

2. Termin „wizerunek” nigdy nie oznacza pojedynczego wyobrażenia, obrazu, 
ale raczej zbiór obrazów, wyobrażeń, potencjalnych opinii, które są ściśle 
związane z danym przedmiotem, np. ORT. 

41  S. Pike, Destination image analysis – a review of 142 papers from 1973 to 2000, „Tourism 
Management” 2002, nr 23, s. 541–549;  M.G. Gallarza, I. Gil Saura, H. Calderon Garcia, Destina-
tion…, s. 56–78.

42  Szeroki przegląd defi nicji wizerunku miejsca przedstawiła E. Glińska w: Kreowanie wizerun-
ku miasta o funkcji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Szczecin 
2010, s. 127–136. 
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3. Obraz obszaru turystycznego jest integralną i zmienną częścią procesu podej-
mowania decyzji przez odbiorców. Z tego między innymi punktu widzenia 
mówi się o cyklu życia wizerunku ORT43. 

4. Wizerunek ORT najczęściej badany jest na gruncie psychologii i marketingu. 
5. W literaturze przedmiotu wizerunek obszaru recepcji turystycznej wiąza-

ny jest z percepcją. Percepcja (inaczej używana w znaczeniu postrzeganie) 
może być defi niowana jako proces selekcjonowania, organizowania i inter-
pretowania przez jednostkę dochodzących do niej informacji w celu stworze-
nia pewnego obrazu otaczającego świata. Wyróżni się następujące procesy 
percepcji:
− selektywna uwaga (ludzie dostrzegają bodźce związane są z ich bieżącymi 

potrzebami bądź takie, których oczekują lub też takie, które pozytywnie 
ich zaskakują),

− selektywne zniekształcenie (co oznacza tendencję do takiego transformo-
wania informacji, aby miały one konkretne znaczenie),

− selektywne zapamiętywanie (ludzie wykazują skłonność do zapamiętywa-
nia informacji, które potwierdzają słuszność ich postaw i przekonań)44.

Ogólnie ujmując, należy stwierdzić, że badania nad wizerunkiem ORT 
koncentrują się wokół zrozumienia procesu tworzenia wizerunku, pomiaru wize-
runku, czynników wpływających na image ORT, a także relacji między wizerun-
kiem a preferencjami i wyborami turystów.  

Wnioski z przedstawionych defi nicji wizerunku wskazują na ważne impli-
kacje dla działań wizerunkowych podejmowanych przez podmioty kreujące 
pozytywny obraz obszaru turystycznego. W praktyce działania te należy prowa-
dzić w sposób systematyczny, dostosowywać przekaz do percepcji ich odbior-
ców, a także poddawać kontroli w celu podnoszenia skuteczności. W procesie 
kreowania wizerunku powinno się zwracać uwagę zarówno na elementy i sposób 
komunikacji wizerunku, jak i na atrybuty obszaru recepcji turystycznej – jako 
przedmiotu wizerunku. W praktyce podkreśla się dużą rolę odpowiedniej czę-
stotliwości komunikatów wizerunkowych, a także właściwą selekcję i wybór 
ich odbiorców. Monitoring wizerunku musi być prowadzony na wielu płaszczy-
znach, w różnych grupach społecznych, z uwzględnieniem audytu rzeczywisto-

43  Szerzej patrz: E. Nawrocka, Cykl życia wizerunku obszaru recepcji turystycznej jako narzę-
dzie budowania jego konkurencyjności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu nr 50, Wrocław 2009, s. 294–303.

44  Por. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, 
Warszawa, PWE 2002, s. 281–282.
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ści wirtualnej. Analiza defi nicji wskazuje na możliwość zarządzania zarówno 
wizerunkiem produktu, jak również obrazem fi rmy i image ORT.

Tabela 1

 Wybrane defi nicje wizerunku

Autor(zy)/instytucja Defi nicja wizerunku

J.D. Hunt wrażenia, jakie osoba lub osoby uzyskują na temat państwa, 
w którym same nie mieszkają

F.R. Lawson 
I M. Baud-Bovy

wyrażenie (manifestacja) wiedzy, wrażeń, uprzedzeń, wyobrażeń, 
emocji i przemyśleń, jakie posiada jednostka lub grupa na temat 
określonego miejsca

J.L. Crompton suma wierzeń, idei i wrażeń, które posiada dana osoba na temat 
destynacji

K. Wojcik
ogólny zestaw wzorów nastawienia ludzi do przedmiotu (np. fi rmy, 
organizacji, branży, regionu, kraju) oparty na różnorodnych związa-
nych z tym przedmiotem informacjach, ocenach, doświadczeniach, 
wyobrażeniach, poglądach, oczekiwaniach

Światowa Organizacja 
Turystyki (UNWTO)

wyobrażenia, pomysły posiadane indywidualnie lub zbiorowo 
na temat obszaru recepcji turystycznej (ang. tourist destination)

T. Markowski niematerialna, zapisana w zbiorowej kulturze, stereotypowa wiedza 
i percepcja danego miejsca lub miasta

T. Domański
swoisty głos, wynik komunikacji i jednocześnie relacja42 między 
mieszkańcami oraz osobami z zewnątrz. Jest to doświadczenie oraz 
zbiorowe „przeżywanie” regionu czy miasta

Ph. Kotler suma przekonań, wrażeń, myśli, wyobrażeń i emocji jednostki bądź 
grupy osób na temat danego obiektu (np. miejsca)

A. Szromnik uproszczony, mentalny model tożsamości danej jednostki osadniczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.A. Rashid, H.N. Ismail, Critical analysis 
on Destination Image Literature: Roles and Purposes, 2nd International Confer-
ence on Built Environment in Developing Countries (ICBEDC 2008), Universiti 
Sains Malaysia, Penang 2008, s. 1812–1827, za: J.D. Hunt, Image as a factor 
in Tourism Development, „Journal of Travel Research” 1975, Vol. 13, No. 3, 
s. 1–7; M.G. Gallarza, I. Gil Saura, H. Calderon Garcia, Destination…, s. 56–78; 
O. Jenkins, Understanding…, s. 1–15; K. Wojcik, Public relations, Wydawnic-
two Placet, Warszawa 2001, s. 38; C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill, 
Tourism. Principles & Practice, Pitman Publishing, London 1993, s. 25; T. Mar-
kowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 225; Marketing 
terytorialny, red. T. Markowski PAN, Warszawa 2006, s. 128–129;  A. Szrom-
nik, Marketing terytorialny, Ofi cyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 141.45

45 Można powiedzieć, że wizerunek jest raczej wyobrażeniem powstałym na skutek interakcji 
społecznych.
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Podsumowanie

Obecnie uznaje się, że wizerunek fi rmy i miejsca odgrywa istotną rolę 
w zachowaniach nabywczych na rynku, także turystycznym46. Jest on uwzględ-
niany w trakcie podejmowania decyzji, a także stanowi czynnik tworzenia postaw 
i przekonań, które zwykle budowane są na doświadczeniu. Parafrazując słowa 
A. Beardswortha i A. Brymana47, należy stwierdzić, że tworzenie wizerunku 
ORT może stanowić uogólniony proces „fabrykowania środowiska”, którego 
można doświadczyć.

Studia literaturowe pokazały zmiany w przedmiocie wizerunku – począw-
szy od produktu (i marki), poprzez przedsiębiorstwa, do m.in. obszarów (marke-
ting terytorialny), pojedynczych osób (w koncepcji marketingu politycznego), 
organizacji non-profi t (na gruncie marketingu społecznego), przedsięwzięć orga-
nizacyjnych i wydarzeń (z punktu widzenia podstaw event marketingu).

Uwzględniając aspekty defi nicyjne, należy stwierdzić, że autorzy przede 
wszystkim skupiają się na zagadnieniu przedmiotu (obiektu) i podmiotu wize-
runku, a także jego postaci (efekt relacji, wiedza). Przedmiotem rozważań często 
jest proces tworzenia obrazu ORT.

46  S. Baloglu, K.W. McCleary, A model of destination image formation, „Annals of Tourism 
Research” 1999, Vol. 26, No. 4, s. 868–897; J. Bloemer, K. Ruyter, On the realtionship between 
store image, store satisfaction and store loyalty, „European Journal of Marketing” 1998, Vol. 32, 
s. 499–513; C. Chen, D.C. Tsai, How destination image and evaluative factors affect behavioral 
intentions?, „Tourism Management” 2007, Vol. 28, No. 4, s. 1115–1122; C. Lin, D.B. Morais, 
D.L. Kerstetter, J. Hou, Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice 
across natural, development, and theme-park destinations, „Journal of Travel Research” 2007, 
Vol. 46, s. 183–194.

47 A. Beardsworth, A. Bryman, Late Modernity and the Dynamics of Quasifi cation: TheCase 
of the Themed Restaurant, „Sociological Review” 1999, Vol. 47, No. 2, s. 228–257. 
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THE BASICS AND DEVELOPMENT OF RESEARCH 
ON TOURISM DESTINATION IMAGE

Summary

The objective of the hereby article is to present the basics and development 
of research on tourism destination image including changes in image concept.

The article focuses on reviewing, ordering and explanatory issues.
On the basis of literature studies the changes in image object have been noticed 

– starting from a product (and brand) through enterprises to, among others, destina-
tions (territorial marketing), individuals (in political marketing concept), non-profi t 
organization (at the background of social marketing), organizational undertakings and 
events (from the perspective of event marketing basics).

Having considered defi nition aspects it may be concluded that authors focus 
mainly on both image object and subject, as well as the form of image (relation effect, 
knowledge). The process of image creation is also the subject matter of the study.

Translated by Hanna Fujak
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DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI 
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Wprowadzenie

Występujące tendencje na rynku turystycznym, a zwłaszcza czynniki 
otoczenia rynkowego, jak: globalizacja, liberalizacja, zjawiska kryzysowe 
w gospodarce, zmiany w preferencjach nabywczych, wymuszają na podmio-
tach oferujących produkt turystyczny poszukiwanie rozwiązań pozwalających 
na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

Produkt turystyczny jest kategorią wielowymiarową, obejmuje działalno-
ści podmiotów turystycznych oferujących usługi, jak również obszarów tury-
stycznych, które kreują kompleksowe oferty. Stąd konkurencyjność produktu 
turys tycznego jest uwarunkowana działaniami wielu podmiotów zarządzających 
elementami jego struktury, tj: 
− branży turystycznej, 
− samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
− samorządu gospodarczego turystyki,
− pozostałych organizacji turystycznych.

Działania te kierują się bezpośrednio na poziom zaspokojenia potrzeb 
turysty w obszarze recepcji turystycznej i koncentrują na stanie i ochronie walo-
rów turystycznych, infrastrukturze turystycznej oraz ofercie turystycznej obszaru 
wraz z kształtowaniem wizerunku miejsca (miasta).
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Celem opracowania jest zaprezentowanie kluczowych uwarunkowań decy-
dujących o konkurencyjności produktu turystycznego na poziomie miasta. Podjęta 
problematyka wiąże się zatem z kompetencjami podmiotów odpowiedzialnych 
za kształtowanie produktu turystycznego oraz możliwościami oddziaływania na 
jego strukturę i poziom jakości, decydującymi  o kształtowaniu konkurencyjności 
miejskiej destynacji turystycznej.  

1. MIEJSKI PRODUKT TURYSTYCZNY

Dla dalszych rozważań konieczne jest zinterpretowanie istoty produktu tu-
rystycznego. Zgodnie z koncepcją marketingową produktem jest wszystko to, co 
stanowi przedmiot wymiany rynkowej. Produkt jest defi niowany jako oferta i może 
mieć charakter dobra rzeczowego (towaru), usługi czy idei. W węższym ujęciu 
produktem turystycznym jest wszystko to, co turysta kupuje (na przykład: usługi 
transportowe, noclegowe, gastronomiczne, kulturalne). Znaczenie to odpowiada 
bezpośrednio marketingowemu rozumieniu produktu, stosowanemu zarówno 
w marketingu dóbr materialnych, jak i marketing usług. Szerokie znaczenie pro-
duktu turystycznego wiążę się ze strukturą podaży w turystyce i jest skierowane 
na kompozycję aktywności turysty w czasie podróży turystycznej i w miejscu 
jego docelowego pobytu oraz na walory, urządzenia i usługi turystyczne, z któ-
rych korzysta1. W nieco inny sposób produkt turystyczny defi niowany jest jako 
wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miej-
sce stałego zamieszkania zarówno przed rozpoczęciem podróży, w jej trakcie 
i w czasie pobytu poza stałym miejscem zamieszkania2. Problemem dodatkowo 
opisującym kształt produktu turystycznego w ujęciu szerokim jest wskazanie na 
układ czynników, które go bezpośrednio kształtują, a mianowicie:
− atrakcje i środowisko miejsca docelowego,
− infrastruktura i usługi miejsca docelowego,
− dostępność miejsca docelowego,

1 A. Panasiuk, Produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe „Oeconomicus”, Wyższa Szkoła Zawo-
dowa „Oeconomicus”, Szczecin 2001, s. 73–75, H. Zawistowska, Rola Unii Europejskiej w po-
prawie jakości produktów turystycznych, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. 
G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2003, s. 69.

2 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997, s. 23.
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− wizerunek miejsca docelowego,
− poziom cen3.

Produkt turystyczny jest więc kategorią wielowymiarową. W ramach 
podstawowej  klasyfi kacji produktu turystycznego wyodrębniono:
− ujęcie wąskie – produkt bezpośrednich oferentów usług turystycznych,
− ujęcie szerokie – produkt obszarowy. 

Zgodnie z koncepcją W. Freyera4 należy wydzielić trzy typy produktu 
turystycznego obszaru:
− państwo,
− region (traktowany w ujęciu administracyjnym),
− gmina, miasto.

Podział na obszarowe produkty wyznacza przede wszystkim zakres kompe-
tencji podmiotów prowadzących zinstytucjonalizowane działania w zakresie kre-
acji produktu – począwszy od narodowej organizacji turystycznej (POT), poprzez 
samorząd regionalny (wojewódzki) i jednostki samorządu lokalnego (gminnego 
bądź miast na prawach powiatu).

Podstawowy zakres działań związanych z tworzeniem produktu turystycz-
nego wiąże się z zaangażowaniem władz lokalnych, działających na rynku 
samodzielnie lub we współpracy z oferentami usług, we wspólne kształtowanie 
miejskiego produktu turystycznego. Podmioty samorządu lokalnego podejmują 
działania związane głównie z zagospodarowaniem turystycznym i promocją 
turystyki, wypracowując tym samym możliwość tworzenia miejskiej marki 
turystycznej. 

Ze strony turysty istotne jest wskazanie na wyobrażenie o miejscu doce-
lowym, jego doświadczenia związane z podróżą i pobytem w tym miejscu oraz 
wrażenia po powrocie5. Kwestie te mają charakter wybitnie subiektywny, aczkol-
wiek jednoznacznie wpływają na kształt oceny i reprezentowane wzorce zakupu 
produktu turystycznego w przyszłości. 

W tym miejscu rozważań za celowe należy uznać określenie elementów 
składowych szerokiego ujęcia produktu turystycznego. Wiązka działań rynko-

3 V.T.C. Middeleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 89.
4 W. Freyer, Tourismus, Einfűhrung in die Fremdenverkhersőkonomie, R. Oldenburger Verlag, 

Műnchen 1991, s. 191–199.
5 G. Gołembski, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, w: Kierunki rozwoju 

badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 16.
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wych skierowanych na popyt turystyczny jest bardzo szeroka. Jako przedmioty 
wymiany rynkowej należy wskazać:
− dobra i usługi, dla których czynnikiem popytotwórczym jest wyłącznie tury-

styka (przejazdy, noclegi, usługi przewodnickie),
− dobra i usługi, których zakup występuje w związku z uprawianiem turystyki, 

ale które stanowią pewną substytucję konsumpcji (odzież, gastronomia),
− dobra i usługi, które zaspokajają potrzeby występujące zarówno u turys-

tów, jak i osób niebędących turystami (usługi łączności, bankowe, ubez-
pieczeniowe, ochrony zdrowia, infrastruktur lokalnej) – są to tzw. usługi 
paraturystyczne.

Całkowity produkt turystyczny tworzą zatem:
a) dobra i urządzenia turystyczne:

− podstawowe – przyrodnicze i kulturowe (antropogeniczne) walory tu-
rystyczne,

− komplementarne – dobra materialne stanowiące podstawę świadczenia 
turystom usług turystycznych (system transportowy, baza noclegowa, 
baza gastronomiczna, baza towarzysząca); jest to – inaczej formułując 
– infrastruktura turystyczna;

b) usługi turystyczne:
− podstawowe – umożliwiające dojazd, pobyt i powrót z miejsca czaso-

wego pobytu (świadczone są przez komplementarne dobra i urządzenia 
turystyczne),

− komplementarne – świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi 
(usługi pilotażowe, przewodnickie, rekreacyjne, kulturalne, wypożyczal-
nie sprzętu).

Tworzenie produktu turystycznego obszaru skierowane jest na ruch tury-
styczny. Koncepcja miejskiego produktu turystycznego wynika przede wszyst-
kim z uwarunkowań historycznych, kulturowych, geografi cznych. Jego struktura 
uwarunkowana jest ponadto elementami przyrodniczymi6. 

Do elementów miejskiego produktu turystycznego należy zaliczyć przede 
wszystkim:
a) elementy pierwotne:

− atrakcje kulturowe (m.in. teatry, galerie, muzea),
− zabytki,
− atrakcje sportowe,

6 A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difi n, Warszawa 2008, s. 21.
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− rozrywki,
− obiekty przyrodnicze (m.in. parki, ogrody botaniczne),
− czynniki socjokulturowe (zwyczaje, folklor, język, atmosfera, zachowania 

mieszkańców),
− wydarzenia;

b) elementy wtórne:
− baza noclegowa,
− baza gastronomiczna,
− dostępność komunikacyjna, 
− informacja turystyczna,
− sieć handlowa7.

Miejski produkt turystyczny jest determinowany przestrzennie, przez co 
jest on nie tylko sumą produktów miejskich znajdujących się na jego obsza-
rze, ale kształtują go także przyrodnicze walory turystyczne (charakterystyczne 
dla danego obszaru) oraz system powiązań komunikacyjnych (wewnętrz- 
i zewnętrznoregionalnych). 

Kreacja miejskiego produktu turystycznego – obok elementów składowych 
– wymaga prowadzenia działań instytucjonalnych (rysunek 1). 

Zgodnie z przedstawioną koncepcją warunkiem tworzenia miejskiego pro-
duktu turystycznego jest nie tylko wystąpienie na obszarze turystycznym ele-
mentów decydujących o istnieniu produktu turystycznego w ujęciu obszarowym 
oraz indywidualnych aktywności podmiotów gospodarki turystycznej (samorzą-
dowych, przedsiębiorców oraz organizacji), ale przede wszystkim kształtowanie 
przez te podmioty warunków do współpracy oraz konkretnych działań wspiera-
jących oddziaływanie na produkt turystyczny i jego elementy składowe (ochrona 
walorów, inwestowanie oraz utrzymywanie zagospodarowania turystycznego, 
rozwój asortymentowy świadczonych usług turystycznych).

Działania podejmowane indywidualnie przez podmioty gospodarcze 
z branży turystycznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje i sto-
warzyszenia turystyczne decydują o powstaniu nie tylko lokalnego produktu 
turystycznego, ale przede wszystkim lokalnej gospodarki turystycznej8.

7 S. Page, C. Hall, Managing Urban Tourism, Prentice Hall, London 2002, s. 100.
8 Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 

s. 44.
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Rys. 1. Struktura miejskiego produktu turystycznego
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując powyższe rozważania, należy wskazać motywy przyjazdów 
w turystyce miejskiej, które wyznaczają podejmowane działania zmierzające do 
utworzenia produktu turystycznego. Do głównych rodzajów turystyki należą: 
turystyka poznawcza, kulturowa, wypoczynkowa, biznesowa, odwiedziny krew-
nych i znajomych oraz pozostałe motywy, takie jak: religijne, tranzyt, dorywcza 
praca i zakupy.

2. KONKURENCYJNOŚĆ W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ

Konkurencyjność jest kategorią ekonomiczną, która w ostatniej dekadzie 
stała się jednym z najbardziej popularnych zagadnień ekonomicznych zarówno 
w badaniach teoretycznych, jak i empirycznych. Podobnie jak termin konku-
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rencja, konkurencyjność jest kategorią nierozerwalnie związaną ze stosunkami 
rynkowymi.

Konkurencję należy rozpatrywać jako proces, przy pomocy którego uczest-
nicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzyst-
niejsze od innych oferty pod względem ceny, jakości lub innych charakterystyk 
wpływających na decyzję zawarcia transakcji9. W innym ujęciu konkurencja to 
walka przedsiębiorstw o korzyści osiągane ze sprzedaży towarów i usług oraz 
walka o rynki zaopatrzenia i zbytu, a także o zasoby rynku pracy10. Procesy kon-
kurencji zachodzą między kupującymi, jak i sprzedającymi. Rynkiem konkuren-
cyjnym będzie natomiast taki rynek, na którym ani sprzedający, ani kupujący nie 
posiadają przewagi rynkowej, czyli ich funkcjonowanie na rynku nie ma charak-
teru monopolistycznego. Rynek konkurencyjny ma miejsce, gdy uczestnicy strony 
podażowej wykorzystują w sposób zintegrowany następujące instrumenty:

− produkty podstawowe – kształtowanie oferty,
− produkty dodatkowe – wzbogacające ofertę podstawową,
− cenę – różnicowanie poziomu oraz warunków ich stosowania,
− dystrybucję – skuteczne docieranie do odbiorców oraz kształtowania sys-

temu obsługi,
− komunikację – polityka informacyjna11.

Konkurencyjność może być rozumiana w dwóch ujęciach:
a) atrybutowym (rezultatowym), jako zestaw cech decydujących o byciu kon-

kurencyjnym,
b) procesowym (czynnościowym), jako pasmo operacji, które należy zrealizo-

wać, aby osiągnąć pożądane cechy i stać się konkurencyjnym – czyli jest to 
konkurowanie12.

Konkurencyjność można wiązać z: 
a) różnymi poziomami systemu gospodarczego, tj. w podziale na globalny, 

makro-, mezo-, i mikroekonomiczny,
b) zdeterminowaniem przestrzennym, jako: krajową, regionalną, lokalną.

9 T. Sztucki: Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 
1996, s. 30

10 C. Kosikowski, T. Ławicki: Ochrona prawna konkurencji i zwalczania praktyk monopoli-
stycznych. PWN, Warszawa 1994, s. 9.

11  G. Rosa, Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjne na rynku usług trans-
portowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 23.

12  Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 48–50.
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Najbardziej typowe badania konkurencyjności dotyczą pierwszego układu, 
tj. analizy konkurencyjności gospodarek narodowych, sektorów i branż gospo-
darczych oraz przedsiębiorstw. Coraz częściej w badaniach konkurencyjności 
podnoszony jest aspekt terytorialny (przestrzenny). Analizowana jest konkuren-
cyjność gmin, powiatów, miast i województw.

Oba przedstawione podziały konkurencyjności odnoszą się do obszaru 
tematyki opracowania, bowiem z jednej strony dotyczą rynku branżowego, tj. 
turystyki (poziom mezoekonomiczny), z drugiej zaś – układu przestrzennego, 
czyli lokalnej jednostki samorządu terytorialnego, tj. miasta. 

W myśl koncepcji marketingu terytorialnego kształtowanie konkurencyjno-
ści staje się jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego 
w stosunku do inwestorów, turystów i mieszkańców.

Oddziaływanie na konkurencyjność lokalnej (miejskiej) gospodarki tu-
rystycznej, wiąże się z wykorzystaniem analogicznych instrumentów jak w przy-
padku przedsiębiorstw, a do podstawowych atrybutów konkurencyjności należy 
zaliczyć cenę i jakość produktu turystycznego.

3. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE KONKURENCYJNOŚĆ 
MIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Analiza konkurencyjności obszarowego (miejskiego) produktu turystycz-
nego w ujęciu kompleksowym jest znaczenie utrudniona. Podstawową przyczyną 
tego stanu jest obszerny zakres elementów tworzących ten produkt oraz trudność 
poddania ich łącznej ocenie. Biorąc pod uwagę indywidualne decyzje nabywcze 
turystów (konsumentów tego produktu) i wykorzystywanie różnych zestawów 
elementów tworzących produkt indywidualnie przez nich konsumowany, należy 
stwierdzić, że ocena produktu turystycznego miasta dokonana przez każdego 
turystę będzie w rzeczywistości oceną innego zestawu elementów tworzących 
miejski produkt turystyczny (wypoczynkowy, zakupowy, związany z odwie-
dzinami krewnych i znajomych). Im większy potencjał turystyczny miasta, tym 
liczniejsze są czynniki różnicujące strukturę produktu, a następnie ocenę jego 
konkurencyjności.

Wydaje się jednak, że w celu porównywania poziomu konkurencyjności 
produktu turystycznego można wykorzystać pewne powszechnie dostępne miary, 
które ułatwią jego cząstkową i zbiorczą ocenę. Najbardziej syntetyczną miarą 
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podaży turystycznej, a więc i obszarowego produktu turystycznego, jest atrak-
cyjność turystyczna, która – mimo korzystania z cząstkowych miar ilościowych 
– łącznie charakteryzuje obszar w ujęciu jakościowym. Ponadto umożliwia ona 
dokonywanie rankingowania miejsc (gmin, miast, regionów) dla celów prezenta-
cji ich pozycji konkurencyjnej.

Atrakcyjność turystyczna może być zinterpretowana jako suma subiek-
tywnych i obiektywnych ocen poszczególnych elementów podaży turystycz-
nej, mieszczących się w granicach wyznaczonych przez określony poziom cen 
i dochodów13. Atrakcyjność turystyczna jest wypadkową elementów podaży 
turystycznej, tj.:
− walorów turystycznych,
− elementów zagospodarowania turystycznego (bazy noclegowej, bazy gastro-

nomicznej, bazy uzupełniającej),
− dostępności komunikacyjnej,
− stanu środowiska naturalnego oraz rezultatów działań z zakresu jego 

ochrony14. 
Za pośrednictwem odpowiednich metod oraz układu mierników cząst-

kowych można dokonać ogólnej oceny stanu tego miernika, który umożliwia 
robienie porównań w ujęciu czasowym i przestrzennym (pomiędzy obszarami 
turystycznymi).

Ocena walorów turystycznych (przyrodniczych i kulturowych) powinna 
dotyczyć ich liczby, zróżnicowania, rangi, stanu utrzymania i dostępności dla 
turystów. 

W odniesieniu do elementów zagospodarowania turystycznego ocena 
powinna obejmować: wielkość bazy, zróżnicowanie z punktu widzenia preferencji 
i możliwości nabywczych turystów, poziom jakości świadczeń w poszczególnych 
elementach bazy turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, towarzyszącej).

Ocena dostępności komunikacyjnej  powinna dotyczyć możliwości dotarcia 
do miasta różnymi środkami transportu, powiązań systemu wewnętrznej komuni-
kacji miejskiej z ogólnym systemem komunikacyjnym, poziomu rozwoju komu-
nikacji miejskiej i jej oferty dla potrzeb ruchu turystycznego.

Ocena stanu środowiska naturalnego odnosi się zwłaszcza do poziomu jego 
degradacji i zanieczyszczenia. Mogłoby się wydawać, że dla obszarów miej-

13  S. Wodejko, Ekonomiczne..., s. 37.
14  Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Poznań 1999, s. 48.
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skich problem ten ma znaczenie drugoplanowe, a jednak chociażby jakość wody, 
utrzymanie czystości ulic czy system wywozu nieczystości z miasta mają często 
znaczenie decydujące dla oceny poziomu pobytu turystycznego w konkretnym 
mieście.

Poszerzając zakres oceny konkurencyjności miejskiego produktu turystycz-
nego o inne elementy, można zaproponować następujący wykaz, sklasyfi kowany 
w czterech następujących grupach:
a) typowe mierniki cząstkowe decydujące o poziomie atrakcyjności turystycznej:

− walory turystyczne,
− zagospodarowanie turystyczne,
− dostępność komunikacyjna,
− stan środowiska przyrodniczego;

b) pozostałe zasoby turystyczne i działania marketingowe:
− pozostałe atrakcje turystyczne (kulturowe, sportowe, rekreacyjne, 

rozrywkowe),
− system zarządzania lokalną gospodarką turystyczną (np. miejski system 

informacji turystycznej),
− poziom ilościowy i jakościowy kadr turystycznych (miejskich i zatrudnio-

nych w branży turystycznej),
− zakres instrumentarium promocyjnego (środki promocji, zasięg, budżet 

promocji),
− kształtowanie wizerunku turystycznego miasta;

c) działania instytucjonalne:
− powołanie i działalność miejskiej organizacji turystycznej,
− inne formy współpracy z podmiotami branży turystycznej,
− współpraca z organizacjami turystycznymi, podmiotami samorządu tury-

stycznego i innymi organizacjami (w tym współpraca międzynarodowa),
− współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi,
− utworzenie i działalność Convetion Bureau (współpraca w zakresie two-

rzenia oferty turystyki biznesowej);
d) struktura i wsparcie oferty turystycznej:

− struktura oferty turystycznej (szerokość i głębokość asortymentowa), 
w tym oddziaływanie na formy turystyki w mieście,

− specjalne udogodnienia dla turystów (np. karta miejska),
− stosowanie opłat lokalnych,
− kształtowanie relacji cena–jakość.
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Układ elementów determinujących konkurencyjność miejskiego produktu 
turystycznego zaprezentowano na rysunku 2.
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Rys. 2. Determinanty konkurencyjności miejskiego produktu turystycznego
Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawiony zakres czynników determinujących poziom konkuren-
cyjności miejskiego produktu turystycznego nie jest bezpośrednio mierzalny. 
Na potrzebę badań porównawczych za pomocą systemu ocen punktowych lub 
analizy poziomu satysfakcji turystów można stworzyć kompleksowy system 
oceny konkurencyjności miejskiego produktu turystycznego. Całość przeanali-
zowanych ocen cząstkowych oraz próba określenia syntetycznej miary jakościo-
wej umożliwia wyznaczenie poziomu konkurencyjności miejskiego produktu 
turystycznego, co bezpośrednio przekłada się na wielkość i strukturę przyjazdo-
wego ruchu turystycznego.

4. ZAŁOŻENIA POMIARU KONKURENCYJNOŚCI MIEJSKIEGO 
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Zakres problematyki konkurencyjności produktu turystycznego obejmuje 
zagadnienia: zasobowe, instytucjonalne, marketingowe. W odniesieniu do obszaru 
tematycznego dotyczy działalności miejskiej destynacji turystycznej w ujęciu 
kompleksowym oraz (uzupełniająco) działalności podmiotów świadczący usługi 
turystom. W celu przeprowadzenia oceny poziomu konkurencyjności miejskiego 
produktu turystycznego można w sposób ideowy przeprowadzić badania porów-
nawcze na przykładzie wybranych turystycznych destynacji miejskich. W ta-
beli 1 przedstawiono wykaz elementów decydujących o poziomie konkurencyj-
ności produktu turystycznego dla potencjalnych miejskich destynacji turystycz-
nych. W systemie ocen stosować można miary cząstkowe, które powinny być 
rangowane (ranga od 1–5) i przeliczone na miary zagregowane (np. w skali punk-
towej od 1–10).

Badanie poziomu konkurencyjności miejskiego produktu turystycznego 
obejmuje ocenę poszczególnych determinant kształtujących konkurencyjność 
produktu oraz ocenę działalności podstawowych oferentów usług turystycznych 
w destynacji miejskiej (transportu turystycznego i komunikacji miejskiej, hote-
larstwa, gastronomii, informacji turystycznej, działalności przewodników tu-
rystycznych, systemu obsługi w atrakcjach turystycznych).
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Tabela 1

 Badanie porównawcze konkurencyjności miejskiego produktu turystycznego

Ocena punktowa (1–10)
Ranga
(1–5) miasto A miasto B miasto C miasto D

Miary atrakcyjności turystycznej
walory turystyczne
zagospodarowanie turystyczne
dostępność komunikacyjna
stan środowiska przyrodniczego

Ocena zasobów turystycznych i działań marketingowych
atrakcje turystyczne
system zarządzania gospodarką 
turystyczną
kadry turystyczne
promocja produktu turystycznego
kształtowanie wizerunku

Ocena działań instytucjonalnych
miejska organizacja turystyczna
współpraca z branżą
współpraca z innymi 
organizacjami
współpraca ze szkołami 
i uczelniami
Convention Bureau

Struktura i wsparcie oferty turystycznej
oferta turystyczna
udogodnienia dla turystów
opłaty lokalne
relacja cena–jakość

Funkcjonowanie bezpośredniej gospodarki turystycznej
transport turystyczny 
i komunikacja miejska
hotelarstwo
gastronomia
informacja turystyczna
działalność przewodników
turystycznych
obsługa w atrakcjach 
turystycznych
OCENA ŁĄCZNA
(MIEJSCE)
Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzenie oceny poszczególnych parametrów przedstawionych 
w tabeli 1 wraz z uwzględnieniem rangi daje podstawę do obliczenia oceny łącznej 
oraz określenia miejsca danej destynacji miejskiej na tle pozostałych w aspekcie 
konkurencyjności produktu turystycznego. Przygotowanie praktycznego pomiaru 
jest zadaniem pracochłonnym i wymaga badań z podziałem na różne kategorie 
miast turystycznych, takie jak np. wielkość, lokalizacja, struktura ruchu, sezono-
wość, ranga na rynku turystycznym (krajowym lub międzynarodowym).

THE DETERMINERS OF URBAN TOURIST PRODUCT’S 
COMPETITIVENESS

Summary

Tendencies on the tourism market, especially elements of the market surroundings 
like globalization, liberalization, crisis in the economy, changes in purchase preferences, 
force entities offering tourist products to search the new solutions that allow to gain 
a competitive advantage. Tourist product is a multi- dimensional category and comprises 
operation of tourist entities offering services as well as tourist areas that create complex 
offers. Therefore tourist product is determined by the operation of many entities that 
manage the elements of tourism product’s structure.

The aim of the article is presentation of the key conditions determining 
competitiveness of the tourism product on the city level. Discussed issues are therefore 
related to the competences of entities responsible for creation of tourist product and to 
the possibilities of infl uencing the product’s structure and quality level, which factors 
determine competitiveness of urban tourist destination. 

Translated by Aleksander Panasiuk
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ZASTOSOWANIE SYSTEMU OCEN PRACOWNIKÓW 
W BIURACH PODRÓŻY

Wprowadzenie

W systemie funkcjonowania biur podróży czynnik ludzki odgrywa główną 
rolę. Ze względu na charakter usługowy działalności tego rodzaju podmiotów, 
pracowników biur podróży można uznać za kluczowy zasób, jakim fi rma dys-
ponuje. Rosnąca konkurencja w sektorze turystycznym oraz wzrost roli jakości 
w obsłudze klienta wpływają znacząco na zmiany w procesie zarządzania zaso-
bami ludzkimi. W praktyce okazuje się, że kierowanie personelem biur podróży 
skłaniające jedynie do posłusznego i prawidłowego wykonywania obowiązków 
nie przekłada się na efektywność wykonywanej pracy. Wzrost roli jakości usług 
turystycznych wymaga bowiem od pracowników analitycznego podejścia do roz-
wiązywania problemów, szybkości reakcji, kreatywności, innowacyjności oraz 
lojalności wobec fi rmy. Zdobyta wiedza i doświadczenie muszą być zatem poparte 
motywacją do działania. Dla pracodawcy oznacza to, że powinien on posiadać 
przede wszystkim koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi. Celem niniejszego 
artykułu jest omówienie  roli oceny pracowników biur podróży w aspekcie zarzą-
dzania personelem w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie systemu ocen pra-
cowniczych na przykładzie biura podróży TUI Poland Sp. z o.o.
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1. PREDYSPOZYCJE PRACOWNIKÓW BIUR PODRÓŻY 
DO WYKONYWANIA ZAWODU

Pracownicy zaangażowani bezpośrednio w proces świadczenia usług decy-
dują w dużej mierze o strukturze tych usług oraz ich poziomie. Zatrudnienie wła-
ściwych pracowników w biurze podróży jest niezbędne do tego, by stworzyć 
dobrą i fachową obsługę klienta oraz osiągnąć zysk, dlatego konieczna jest wła-
ściwa selekcja osób kandydujących na dane stanowisko. Pomyłki popełnione na 
tym etapie mogą być w przyszłości bardzo kosztowne dla pracodawcy. Pierwsza 
ocena przyszłego pracownika dokonywana jest w momencie rekrutacji. Osoba, 
która zostanie zatrudniona, powinna posiadać konkretne kwalifi kacje i umiejęt-
ności, bez których skuteczna praca w biurze podróży nie jest możliwa. By trafnie 
ocenić to, czy dany kandydat posiada niezbędne predyspozycje do wykonywania 
zawodu, należy dokonać analizy stanowiska oraz przestudiować proces zatrud-
nienia, który składa się  z następujących elementów1:
− analiza wolnego stanowiska w celu określenia niezbędnych czynników 

sukcesu,
− wewnętrzna i zewnętrzna rekrutacja kandydatów dysponujących wymagany-

mi kwalifi kacjami,
− ostra selekcja zgłoszeń przeznaczonych do późniejszego rozpatrzenia,
− sprawdzenie referencji,
− ułożenie odpowiednich pytań do rozmów kwalifi kacyjnych,
− przeprowadzenie rozmów kwalifi kacyjnych,
− wybór najlepszego kandydata na stanowisko.

Analiza stanowiska powinna określać2:
− wymagane umiejętności praktyczne umożliwiające skuteczną pracę na da-

nym stanowisku,
− niezbędne kwalifi kacje do podjęcia pracy (np. dyplomy, certyfi katy, 

licencje),
− wymagane cechy warunkujące umiejętność samodzielnego zarządzania,
− wymagane cechy warunkujące umiejętność współżycia z ludźmi,
− wymagania, których spełnienie zapewni kulturę pracy obowiązującą 

w fi rmie.

1  W.W. Larson, Obsługa klienta, Liber, Warszawa 2003, s. 40.
2  Tamże, s. 41.
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Dokonując analizy stanowiska, należy sprecyzować, jakie umiejętności 
praktyczne i samodzielnego zarządzania są niezbędne do pracy na danym stano-
wisku. Do umiejętności praktycznych ułatwiających wypełnianie obowiązków 
pracownika biura podróży należy zaliczyć: komunikatywność, umiejętność słu-
chania, umiejętności przywódcze czy elastyczność. Natomiast na umiejętność 
samodzielnego zarządzania składają się takie cechy, jak: kreatywność, kompeten-
cja, uczciwość, uczynność oraz miła powierzchowność. Większość pracowników 
biura podróży ma kontakt z ludźmi, stąd konieczna jest umiejętność współżycia 
z innymi osobami, przejawiająca się w szacunku dla innych, empatii, wysłucha-
niu i spełnianiu potrzeb klientów, a także chłodnym obiektywizmie. Od wiedzy, 
kwalifi kacji, umiejętności, doświadczenia oraz inwencji pracowników zależy 
w dużym stopniu końcowy efekt działalności, tzn. stopień zaspokojenia potrzeb 
turystów. Potencjalni pracownicy muszą zatem – poza wiedzą i kwalifi kacjami 
– posiadać pewne cechy osobowościowe, takie jak: kreatywność, komunikatyw-
ność, otwartość, kultura osobista i kultura obsługi, gotowość do podjęcia określo-
nego ryzyka czy też twórcze podejście do problemów. 

Watro zaznaczyć, że praca w sektorze turystycznym wymaga nie tylko wie-
dzy i umiejętności, lecz także określonych predyspozycji psychicznych (m.in. 
temperament, cechy charakteru oraz zdolności) i fi zycznych. Wśród pracowni-
ków mających bezpośredni kontakt z klientem preferowane są osoby o charak-
terze sangwinika, tj. aktywne, mające optymistyczne nastawienie, kontaktowe, 
rozważne i otwarte na drugiego człowieka. Natomiast stanowiska, na których 
nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z klientem (np. w dziale tworzenia 
produktu, marketingu, fi nansowym), warto powierzyć osobom reprezentują-
cym typ melancholika czy fl egmatyka, które z natury są spokojne, precyzyjne 
i analityczne.

Dobór personelu posiadającego odpowiednie predyspozycje i kwalifi kacje 
ma zatem zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu obsługi 
klientów oraz dla kształtowania jakości oferowanych usług. W tym kontekście 
szczególnego znaczenia nabiera ocena  pracowników jako element zarządzania 
zasobami ludzkimi3.

3  A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difi n, Warszawa 2007, s. 105.
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2. OCENA PRACOWNIKÓW BIUR PODRÓŻY 
WEDŁUG KRYTERIÓW ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH

Ocena pracownika pełni bardzo ważną funkcję w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi. Stanowi ona podstawę do planowania ścieżki rozwoju zawodowego, 
motywowania oraz podejmowania decyzji personalnych. System ocen pracow-
niczych dostarcza pracownikom informacji na temat tego, w jaki sposób są oni 
postrzegani przez przełożonych oraz pozwala na weryfi kację własnej oceny. Oce-
nianie mające charakter ciągły powiązane z systemem wynagrodzeń to ważny 
czynnik kształtujący politykę personalną organizacji.

Ocena pracowników biura podróży oparta jest przede wszystkim na kryte-
riach ilościowych i jakościowych. Ponieważ pracownicy biur podróży w większo-
ści pełnią funkcję doradców czy specjalistów ds. turystyki mających bezpośredni 
kontakt z klientem, głównym kryterium wydajności ich pracy jest wynik sprze-
daży wyrażony następującymi miernikami4:
− wartość sprzedaży przypadająca na  jednego pracownika,
− wzrost wartości sprzedaży w danym okresie w stosunku do roku ubiegłego 

przypadający na  jednego pracownika,
− wartość sprzedaży produktu własnego w stosunku do produktów obcych (do-

tyczy biur organizatorów turystyki będących jednocześnie agentami innych 
touroperatorów),

− wartość zrealizowanej marży lub prowizji przypadającej na jednego
pracownika,

− liczba transakcji przypadająca na jednego pracownika,
− liczba sprzedanych imprez turystycznych lub liczba uczestników tych 

imprez.
Należy podkreślić, że praca w biurze podróży jest na ogół pracą zespołową, 

dlatego indywidualna ocena pracownika powinna mieć odniesienie do pracy 
całego zespołu. Wydajność pracownika w świetle pracy zespołowej wyrażają 
następujące mierniki:
− procentowy udział w ogólnej wartości sprzedaży biura przypadający na jed-

nego pracownika,
− procentowy udział w sprzedaży produktu własnego do ogólnej wartości 

sprzedaży imprez własnych przypadający na jednego pracownika.

4  Tamże, s. 118.
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Dokonując oceny personelu biura podróży, należy mieć na uwadze także 
czynniki zależne i niezależne mające wpływ na wydajność pracy. Czynnikami 
niezależnymi od pracownika są m.in.: sezonowość usług turystycznych, lokaliza-
cja biura, godziny otwarcia, natężenie ruchu w ciągu dnia, tygodnia, wyposażenie 
miejsca pracy, metody obsługi klienta, system motywacji pracowników. Z kolei 
do czynników zależnych należy zaliczyć: zaangażowanie w pracę, poziom satys-
fakcji zawodowej, nabytą wiedzę i umiejętności itp5.

Z kolei ocena pracownika w oparciu o kryteria jakościowe związana jest 
z wyborem cech, które będą stanowić jej podstawę. W tym przypadku można się 
kierować następującymi cechami:
− kompetencja,
− uprzejmość,
− wrażliwość na potrzeby klienta,
− odpowiedzialność,
− znajomość języków obcych,
− bezpieczeństwo,
− komunikatywność (rzetelność i zrozumiałość informacji).

Na szczególną uwagę zasługują usługi informacyjne, które usprawniają 
obsługę klienta w biurze podróży. Informacja powinna być użyteczna, rzetelna, 
pełna i wiarygodna, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na sposób jej 
przekazywania. Do oceny jakości obsługi klienta można wykorzystać również 
tak zwane koszty złej jakości. Na przykład w przypadku usług informacyjnych 
mogą to być:
− koszty opóźnienia realizacji działań, na przykład bark odpowiedzi na wielo-

krotne zapytania klienta,
− koszty braku zgodności – usługa nie odpowiada oczekiwaniom klienta, mimo 

że starał się on precyzyjnie je sformułować,
− koszty utraconych możliwości (związane z punktem 1), na przykład utrata 

klienta z powodu braku natychmiastowej reakcji na jego zapytania,
− koszty przekroczonych oczekiwań – występują, gdy zostanie podjęta decyzja 

o udoskonaleniu produktu bez faktycznego zainteresowania nim ze strony 
klientów6.

5 Ibidem.
6 Jakość usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskie-

go, Szczecin 2007, s. 169.
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Wybrane grupy i zestawy kryteriów szczegółowych dla oceny pracownika 
biura podróży przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 

Grupy i zestawy kryteriów szczegółowych dla oceny pracownika biura podróży

Grupa kryteriów Zestaw kryteriów szczegółowych

Niezawodność usług – rzetelność usługodawcy
– wiarygodność informacji
– dokładność informacji
– terminowość oferowania usług
– powtarzalność cech usług (przy każdorazowym ich 

świadczeniu)

Wrażliwość usługodawców,
gotowość świadczenia usług

– szybkość świadczenia usługi
– czas i odpowiednia reakcja na życzenie klienta
– skuteczność spełniania życzeń klientów
– umiejętność doradzania klientom
– dyskrecja i umiejętność dochowania tajemnicy przez 

usługodawcę

Pewność usługi, bezpieczeństwo – fachowość usługodawców
– kompetencje usługodawców
– odpowiedzialność usługodawców
– spolegliwość (uprzejmość, grzeczność)
– zaufanie do usługodawcy (uczciwość)

Znajomość potrzeb klientów – umiejętność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań 
klientów

– umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów przez 
usługodawców

– zrozumienie problemów klientów

Źródło: Jakość…, s. 165.

Jakość obsługi klienta korzystającego z usług biura podróży mierzona jest 
przede wszystkim oceną pracy pracowników pierwszego kontaktu z nabywcą. 
Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, realizacji jego misji i celów 
zasadnicze znaczenie ma ustalenie kwalifi kacji pracowników oraz kryteriów 
oceny kompetencji7.

7 A. Rapacz, op.cit., s. 115.
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3. SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW BIURA PODRÓŻY 
NA PRZYKŁADZIE TUI POLAND SP. Z O.O.

Biuro podróży TUI Poland Sp. z o.o. powstało w 1997 roku, a począwszy 
od roku 2007 jest częścią największego koncernu turystycznego na świecie TUI 
Travel PLC, notowanego na London Stock Echange. Organizator podróży TUI 
Poland posiada w swoim portfolio dwie marki touroperatorskie (TUI i Scan Holi-
day) oraz dwie marki dystrybucyjne (salony TUI Centrum Podróży oraz Scan 
Holiday). Firma zatrudnia łącznie 300 osób, z czego ok. 75 osób pracuje w sie-
dzibie fi rmy w Warszawie, zaś pozostała część w biurach własnych rozmieszczo-
nych na terenie całej Polski. W związku z dużym rozproszeniem pracowników 
biur własnych zatrudnionych na stanowiskach: specjalista ds. turystyki, kasjer 
lotniczy czy kierownik biura przepływ informacji do wyższych szczebli struktury 
organizacji jest utrudniony (konieczność wieloszczeblowego przekazu). Struktura 
organizacyjna fi rmy funkcjonuje według schematu struktury liniowej, w której 
zachowana jest zasada jednoosobowego kierownictwa – każdy podlega służbowo 
i merytorycznie tylko jednemu bezpośredniemu przełożonemu. W takim układzie 
funkcjonalnym bezpośrednia ocena pracowników przez wyspecjalizowaną kadrę 
zarządzającą zasobami ludzkimi nie jest możliwa, ponieważ kadra ta nie ma 
bezpośredniego kontaktu z pracownikami niższego szczebla8. Dla usprawnienia 
i ujednolicenia oceny pracowników fi rma wprowadziła własny system ocen.

System okresowych ocen pracowniczych jest elementem polityki personal-
nej biura podróży TUI Poland Sp. z o.o. Ocenie podlega poziom kompetencji 
pracownika na zajmowanym stanowisku w oparciu o kryteria jakościowe oraz 
ilościowe. Pracownik oceniany jest przez przełożonego, zgodnie z hierarchią 
stanowisk. Ocena w oparciu o kryteria jakościowe dokonywana jest raz w roku 
w określonym terminie i dotyczy pracowników, którzy przepracowali w fi rmie co 
najmniej sześć miesięcy. Ocenie podlegają kompetencje podstawowe, kluczowe 
oraz menedżerskie – w zależności od zajmowanego stanowiska. Przełożony 
dokonujący oceny podległych mu pracowników zobowiązany jest zastosować  
kryteria i mierniki oceny zgodne z arkuszem kompetencji. Przykładowy zestaw 
kryteriów oceny kompetencji podstawowych dla pracowników pierwszej linii 
przedstawiono w tabeli 2.

8 www.tui.pl/ z dnia 05.10.2010 r.
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Tabela 2

Kryteria oceny podstawowych kompetencji dla pracowników pierwszej linii

KRYTERIA OCENY MERNIKI OCENY
1 2

Wiedza i doświadczenie – posiadanie wiedzy merytorycznej związanej ze stano-
wiskiem

– znajomość specyfi ki branży oraz rynku
– znajomość narzędzi pracy, w tym programów komputero-

wych i języków obcych
Dążenie do rezultatów – podejmowanie działań ukierunkowanych na osiągnięcie 

rezultatów zgodnie ze strategią fi rmy
– traktowanie trudnych zadań jako wyzwań
– pełne wykorzystywanie potencjału swojego oraz innych 

osób
– dbałość o jakość wykonania zadań
– skuteczne radzenie sobie z trudnościami

Organizacja pracy własnej – określanie własnych możliwości przy planowaniu zadań
– samodzielne określanie priorytetów
– efektywne zarządzanie swoim czasem pracy
– określanie koniecznych zasobów i pełne wykorzystywanie 

dostępnych zasobów do realizacji celów
– sumienność i rzetelność

Doskonalenie procesów – otwartość na zmiany i nowe zadania
– poszukiwanie możliwości modyfi kacji procesów
– modyfi kowanie swoich działań w oparciu o obserwowane 

efekty pracy i zmiany w otoczeniu
– podejście do problemów wykraczające poza utarte schematy 

działania
– znajdowanie nowych rozwiązań użytecznych dla organizacji
– dynamizm działania, poszukiwanie i wykorzystywanie 

sposobności do poszerzenia zakresu swojej wiedzy oraz 
umiejętności

Myślenie analityczne – wyciąganie logicznych wniosków z dostępnych danych
– określanie przyczyn zaistniałych zdarzeń i nieprawidłowości
– rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem wielu aspek-

tów sytuacji
– spostrzeganie i przykładanie wagi do znaczących 

szczegółów
– dostrzeganie zależności między elementami i danymi

Samodzielność podejmowania 
decyzji

– analiza dostępnych danych przed podjęciem decyzji
– podejmowanie decyzji w adekwatnym czasie
– przewidywanie następstw swoich decyzji
– podejmowanie decyzji nawet przy braku kompletnych 

danych
– uwzględnianie różnych perspektyw w procesie decyzyjnym, 

podejmowanie decyzji  w zakresie swojej odpowiedzialności 
bez wsparcia ze strony innych osób
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1 2
Zachowanie się w sytuacjach 
stresowych

– umiejętność opanowania emocji i zachowania spokoju 
w trudnych sytuacjach

– efektywność pracy pod presją
– skuteczne myślenie i działanie w sytuacji długotrwałego 

stresu
– umiejętność odpoczynku i regeneracji nawet w sytuacji dłu-

gotrwałego napięcia
Komunikacja – jasne przekazywanie komunikatów ustnych oraz pisemnych

– monitorowanie zrozumienia u rozmówcy
– spójność werbalna i niewerbalna
– kontrola własnej interpretacji wypowiedzi innych osób, 

np. zadawanie pytań, parafrazy. Akceptacja odmiennych 
poglądów

Umiejętności 
negocjacyjne

– znajomość i wykorzystywanie w praktyce strategii i technik 
negocjacyjnych, nieuleganie presji wytwarzanej przez drugą 
stronę

– kontrola emocjonalna
– elastyczność w dochodzeniu do porozumienia
– nastawienie na współpracę (strategia win-win)

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych w biurze podróży 
TUI.

W ocenie kompetencji menedżerskich dodatkowo brane są pod uwagę 
takiekryteria, jak:
− budowanie zespołów,
− budowanie relacji międzydziałowych,
− działania motywacyjne,
− delegowanie,
− ocena i rozwój podwładnych,
− motywowanie,
− zarządzanie informacjami.

Bez względu na stanowisko każdy z pracowników oceniany jest także 
w oparciu o kryteria oceny kompetencji kluczowych obowiązujących w fi rmie. 
Kompetencje kluczowe zostały opracowane zgodnie z fi lozofi ą przedsiębiorstwa 
wpisaną w politykę jakości. Filozofi a jakości upowszechniana jest wśród pracow-
ników TUI w celu zrozumienia przez nich funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz 
wskazania kwestii najważniejszych dla fi rmy. Inspiracją do działania są nastę-
pujące hasła: „po pierwsze klient, razem wygrywamy, tworzymy wartości, 
działamy odpowiedzialnie”. Koncepcja ta ma uzmysłowić pracownikom sens 
ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie oraz zaangażowania w pracę. Propago-
wanie tej fi lozofi i wśród pracowników fi rmy ma na celu podniesienie jakości oraz 
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wydajności pracy. Do oceny kluczowych kompetencji wyznaczono następujące 
kryteria oceny:
1. „Po pierwsze klient” – hasło to oznacza orientację na klienta, otwartość 

i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów. Ocena dokonywana jest 
w oparciu o następujące mierniki: 
− rozpoznawanie oczekiwań klientów i reagowanie na nie;
− budowanie długotrwałej relacji z klientem;
− doskonalenie swoich działań zgodnie z oczekiwaniami klientów;
− dążenie do usatysfakcjonowania klienta, 
− indywidualne traktowanie klienta.

2. „Tworzymy wartości” – hasło to oznacza troskę o koszty i zyski przedsię-
biorstwa, systematyczną kontrolę kosztów oraz opłacalność podejmowanych 
decyzji i działań. Miernikami oceny są:
− stała kontrola wydatków,
− decyzje dotyczące alokacji środków zgodne z parametrami budżetu,
− dążenie do maksymalizacji zysku.

3. „Działamy odpowiedzialnie” – oznacza etyczne, odpowiedzialne i uczciwe 
postępowanie wobec współpracowników, fi rmy, otoczenia oraz środowiska. 
Miarą odpowiedzialnego postępowania jest:
− przejmowanie odpowiedzialności za własne działania,
−  przewidywanie możliwych skutków swoich działań, 
− szacunek dla różnorodności wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji, 
− postępowanie etyczne i zgodne z wartościami obowiązującymi w fi rmie.

4. „Razem wygrywamy” – oznacza współpracę w zespole, aktywne angażowa-
nie w pracę zespołu oraz dążenie do wspólnej realizacji celów. Stosowane 
mierniki oceny to: 
− włączanie się w realizację celów zespołu, 
− dbanie o poprawne relacje w zespole,
− poszukiwanie informacji zwrotnej od innych,
− dbanie o interesy członków zespołu,
− skuteczne rozwiązywanie konfl iktów,
− przekazywanie wiedzy i udzielanie praktycznych porad w sposób komu-

nikatywny i ułatwiający innym realizację zadań.
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Końcowa ocena pracownika dokonywana jest w jego obecności, tak by oce-
niany mógł wyrazić swoje zdanie, jeśli nie zgadza się z oceniającym. Ponadto 
każdy pracownik przed rozmową wypełnia arkusz samooceny i wysyła elek-
tronicznie do działu personalnego. W tym samym czasie przełożony wypełnia 
ten sam arkusz, oceniając subiektywnie pracownika i również przekazuje go do 
działu personalnego. Następnie podczas rozmowy oceniającej  pracownik wraz 
z przełożonym porównują obie oceny oraz omawiają kompetencje wymagane na 
danym stanowisku. Ocena w formie rozmowy strukturalizowanej trwa od 45 do 
90 minut. Przełożony ma obowiązek zapisania uwag pracownika w formularzu, 
a następnie wystawienia oceny końcowej w skali od 1 do 5, której przypisany 
jest stopień realizacji celów wymaganych na danym stanowisku. Ocenę poziomu 
kompetencji pracowników TUI Poland Sp. z o.o. przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3

 Ocena poziomu kompetencji pracowników TUI Poland Sp. z o.o.

Poziom kompetencji Opis

1 W słabym stopniu spełnia oczekiwa-
nia/wymaga intensywnego rozwoju 
i wsparcia

problemy z radzeniem sobie z zadaniami wymagają-
cymi danej kompetencji, popełnianie błędów, wymaga 
kontroli i wsparcia

2 W znacznej mierze spełnia oczeki-
wania/wymaga rozwoju

sprawne radzenie sobie z prostszymi zadaniami wyma-
gającymi danej kompetencji, sporadyczne popełnianie 
błędów, podejmowanie prób radzenia sobie z trudniej-
szymi zadaniami

3 Spełnia oczekiwania/dobry samodzielność, poprawne wykonywanie zadań wyma-
gających danej kompetencji, błędy mogą się pojawić 
w przypadku nowych, trudnych i niestandardowych 
sytuacji

4 Przekracza oczekiwania/bardzo 
dobry

sprawna, bezbłędna realizacja zadań wymagających 
danej kompetencji, radzenie sobie również z trud-
niejszymi zadaniami w niestandardowych sytuacjach. 
Sposób działania może służyć za wzór dla innych

5 Wybitny sprawne wykonywanie nawet wyjątkowo trudnych 
zadań wymagających danej kompetencji. Wspiera-
nie i pomaganie innym w tym zakresie. Przejawianie 
zachowań wyznaczających nowe tendencje i trendy 
w zakresie danej kompetencji

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów otrzymanych w biurze podróży 
TUI.
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Wypełnione ankiety zatwierdzone przez obie strony przekazywane są elek-
tronicznie do działu zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources Ma-
nagment) z siedzibą w Warszawie, gdzie następuje analiza danych oraz podejmo-
wane są dalsze decyzje wobec pracownika. Celem oceny jest:
− zapewnienie pracownikowi regularnej informacji zwrotnej na temat jego 

pracy,
− identyfi kacja problemów, potencjału i potrzeb w zakresie dalszego rozwoju 

zawodowego pracowników,
− uzyskanie obiektywnej podstawy do premiowania pracowników,
− prawidłowe i skuteczne wykorzystanie potencjału pracowników do realizacji 

celów fi rmy.
Ostatnim etapem systemu ocen pracowniczych jest ponowne spotkanie prze-

łożonego z podwładnym, które ma na celu przekazanie pracownikowi informa-
cji zwrotnej (tzw. feedback). Efektem takiego spotkania jest zawarcie kontraktu 
rozwojowego pomiędzy pracownikiem a przełożonym, jeśli pracownik wymaga 
działań korygujących lub jest zmotywowany do dalszego rozwoju zawodowego. 
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera wyznaczenie w przedsiębior-
stwie planu ścieżki rozwoju zawodowego. Przykładem takiego planu jest opra-
cowany przez biuro podróży TUI Poland Sp. z o.o. program rozwojowy oparty 
o trzy rodzaje działań, w zależności od potrzeb pracownika:
− działania korygujące – mają na celu korektę zidentyfi kowanych problemów. 

Przykładem takich działań może być rozmowa coachingowa, bieżący moni-
toring, regularne informacje zwrotne, wyznaczenie indywidualnego opieku-
na, współpraca przy realizacji zadań z doświadczonymi pracownikami, szko-
lenia wewnętrzne. Działania te podejmowane są wobec pracowników, którzy 
nie wywiązują się zadowalająco ze swoich zadań;

− działania motywacyjne – są podstawą silnej motywacji do intensywnej pra-
cy i pozostania pracownika w fi rmie. Działania te pozwolą pracownikowi 
doskonalić się w wybranym obszarze powiązanym z aktualnym lub planowa-
nym zakresem zadań. Wśród przykładowych działań motywacyjnych można 
wymienić: wyznaczenie nowych ambitnych zadań, udział w grupach pro-
jektowych, szkolenia dotyczące zainteresowań zawodowych, pełnienie roli 
trenera wewnątrz fi rmy, uczestnictwo w programie rozwojowym, przygoto-
wania do awansu poziomego lub pionowego oraz awans zgodny z predyspo-
zycjami. Zadania te podejmowane są wobec pracowników, którzy spełniają 
lub przewyższają oczekiwania związane ze stanowiskiem;
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− działania nagrodowe – stanowią wartość dodaną, nie muszą być powiązane 
z aktualnymi lub planowanymi obowiązkami, a są to np.: szkolenia, kursy, 
bony, vouchery TUI itp. Nagrodę otrzymują osoby, które znacząco przekra-
czają oczekiwania związane ze stanowiskiem pracy9.

Należy podkreślić, że do uzyskania awansu poziomego/pionowego i fi nan-
sowego niezbędna jest bardzo dobra ocena kompetencji oraz dobre wyniki sprze-
daży indywidualnej. Ocena w oparciu o kryteria ilościowe dokonywana jest co 
miesiąc, a jej wynik ma wpływ na wysokość wynagrodzenia fi nansowego. Każdy 
pracownik oceniany jest indywidualnie oraz grupowo. Oznacza to, że podstawą 
do wynagrodzenia premiowego jest procentowy udział  w sprzedaży produktu 
własnego przypadający na jednego pracownika oraz stopień realizacji wartości  
sprzedaży ogólnej wszystkich pracowników biura w stosunku to założeń budżetu. 
Dobra ocena w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe jest podstawą do wyna-
grodzenia każdego pracownika w sposób materialny bądź niematerialny. 

System ocen pracowniczych TUI Poland jest przykładem świadomego 
i celowego oddziaływania na postępowanie pracowników oraz stosowania wła-
ściwych bodźców dla osiągnięcia celu motywującego, zwiększającego wydaj-
ność i jakość pracy. 

Podsumowanie

Ocena pracowników to podstawowe narzędzie zarządzania zasobami ludz-
kimi w przedsiębiorstwie pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy. 
Ocena związana jest także z możliwością podnoszenia kwalifi kacji zawodowych. 
Każdy pracodawca ceniący pracownika powinien w niego inwestować, bowiem 
kapitał ludzki staje się strategiczną kompetencją podmiotu gospodarczego. We 
wszystkich działaniach podejmowanych  w sferze polityki zatrudnienia i gospo-
darowania tymi zasobami powinno zatem chodzić o kształtowanie w przedsię-
biorstwie kapitału ludzkiego oraz właściwe postrzeganie roli pracownika, co 
pozwoli na wydobycie i wykorzystanie jego największych atutów.

9  Informacje zawarte w materiałach otrzymanych  w biurze podróży TUI Poland Sp. z o.o. 
z dnia 05.10.2010.
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APLICATION OF SYSTEM EVALUATION OF WORKERS 
IN THE TRAVEL AGENCIES

Summary

The article discussed the questions relating the qualifi cations and the predisposi-
tions of workers in the travel agencies, to realize their occupation and the role evaluations 
of workers in aspect of personal management in a company. The evaluation of work-
ers in the travel agencies was introduced according to criteria of quantity and quality. 
The theoritical considerations were supported by practical use of the system evaluations 
of workers for example of the travel agency TUI Poland. In summary; evaluation of the 
workers plus a reward system should be part of every organizations policy.

 Translated by Kamila Mańko
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MIEJSCE NOWOCZESNYCH KANAŁÓW SPRZEDAŻY  
W PROJEKTOWANIU STRATEGII DYSTRYBUCJI 

BIUR PODRÓŻY 

Wprowadzenie

System dystrybucji ofert biur podróży w zdecydowany sposób różni się 
od systemu dystry bucji dóbr materialnych, a zasadniczym jego zadaniem jest 
stworzenie dogod nych warunków zakupu dla konsumentów. Dystrybucja 
usług turystycznych ma na celu powiązanie potencjalnych nabywców z miej-
scami sprzedaży, zatem w przypadku biur podróży to nic innego jak proces 
tworzenia wygodnego dostępu potencjalnych turystów do oferty w określonym 
miejscu(ach), umożliwiającym(ch) uzyskanie szczegółowych informacji o niej 
i jej zakup1. Kształtowanie systemu dystrybucji biur podróży ma na celu określe-
nie właściwego, z punktu widzenia rynku docelowego, miejsca i czasu sprzedaży 
usług turystycznych, a dokonuje się tego przede wszystkim poprzez wybór odpo-
wiednich kanałów dystrybucji. 

W dobie rosnącej konkurencji oraz wzrostu i zmienności wymagań konsu-
mentów, biura podróży zmuszone są do nieustannej modernizacji i optymaliza-
cji kanałów dystrybucji. W  artykule zaprezentowano przegląd nowoczesnych 

1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarzą-
dzanie, Warszawa 2005, s. 271.
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kanałów dystrybucji pozwalających biurom podróży zdywersyfi kować sposoby 
dotarcia z ofertą do klienta. 

1. PODMIOTY W KANAŁACH DYSTRYBUCJI BIUR PODRÓŻY

Ogniwami w systemie dystrybucji usług turystycznych są wszystkie przed-
siębiorstwa biorące udział w rozprowadzaniu produktu turystycznego do osta-
tecznych odbiorców na rynku. Wśród nich można wyróżnić: touroperatorów, 
agentów i inne podmioty (organizacje specjalistyczne, lokalne biura zakwatero-
wania, giełdy i targi turystyczne, hipermarkety).

Touroperator (organizator turystyki) to producent pakietów usług zajmujący 
się łączeniem elementów produktu turystycznego (pochodzących od wytwórców 
usług cząstkowych, np.: noclegowych, gastronomicznych, transportowych, ubez-
pieczeniowych, przewodnictwa i pilotażu etc.) w spójną całość, a także sprzedażą 
swoich usług bezpośrednio turystom lub za pośrednictwem kolejnych ogniw 
w systemie dystrybucji2. Na ogół wyróżnia się touroperatorów uniwersalnych 
(generic tour oparators), którzy posiadają w swoim portfolio produktów różne 
imprezy skierowane do głównych segmentów rynku oraz touroperatorów specja-
listycznych (speciality tour operator) organizujących imprezy dla specyfi cznych, 
często niszowych segmentów rynku.

Natomiast agent turystyczny (dystrybutor, detalista) to biuro podróży świad-
czące klientom usługi z zakresu: sprzedaży usług i imprez turystycznych, doku-
mentów podróży i biletów, informowania klientów o produktach turystycznych, 
doradztwa i pomocy przy zakupie ofert turystycznych, uzupełniania działalności 
promocyjnej czy pomocy w załatwieniu skarg klientów3. Z punktu widzenia dys-
trybucji, agentów turystycznych należy podzielić na:
− agencje uniwersalne, które oferują wszelkiego rodzaju pakiety, pełen zakres 

usług transportowych, noclegowych, a także usługi towarzyszące, uwzględ-
niając przy tym całą skalę możliwości fi nansowych nabywców; 

2 W odniesieniu do układu ogniw w kanale dystrybucji sprecyzowany według ustawy o usłu-
gach turystycznych pośrednik turystyczny, który zazwyczaj zawiera jednorazowe transakcje na 
zlecenie klienta, powinien być traktowany jako wytwórca pakietu usług, a więc organizator. 

3 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2007, s. 220.
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− agencje specjalistyczne zróżnicowane na podstawie kryterium rodzaju 
turystyki i przestrzeni specjalizują się w podróżach wypoczynkowych, re-
kreacyjnych, służbowych, rejsach lub innych z podziałem na turystykę kra-
jową i zagraniczną; 

− sieci detaliczne będące fi rmami o zasięgu regionalnym, krajowym lub global-
nym posiadającymi zintegrowane sieci komputerowe, realizującymi hurtowe 
obroty, zajmującymi silną pozycję na rynku. Są to tzw. megaagencje, które 
posiadają wiele oddziałów, lub też wiele małych agencji zrzeszonych w kon-
sorcja bądź na zasadzie franchisingu; 

− internetowe biura podróży, tj. agencje turystyczne oparte na nowoczes-
nej technologii, prowadzące działalność dystrybucyjną za pośrednictwem 
Internetu.

2. TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KANAŁY DYSTRYBUCJI 
NA RYNKU BIUR PODRÓŻY

Kanały dystrybucji różnią się wieloma cechami, takimi jak: rodzaj uczest-
ników, liczba szczebli pośrednich, liczba pośredników na tym samym szczeblu, 
rodzaj przepływających strumieni, zakres współdziałania uczestników kanału, 
sposób koordynacji działań uczestników kanału itp.

Choć w literaturze przedmiotu znaleźć można wiele klasyfi kacji kanałów 
dystrybucji, to generalnie wyróżnić można dwie podstawowe kategorie kanałów 
dystrybucji, tj. kanały bezpośrednie (bez udziału pośrednika) i pośrednie (z jego 
udziałem).

Kanały bezpośrednie (własne) biura podróży to kanały, w których prowadzi 
ono działalność dystrybucyjną bez udziału wyspecjalizowanych pośredników. 
Kanały bezpośrednie zapewniają pełną kontrolę nad stosowanymi instrumentami 
marketingowymi. W przypadku tego rodzaju sprzedaży następuje bez pośredni 
kontakt między oferentem a nabywcą. Może on przyjąć postać kontaktu osobi-
stego, wówczas gdy klient kupuje usługę bezpośred nio u organizatora podróży 
albo kontaktu poprzez telefon, fax, odbiornik telewizyjny i – coraz bardziej 
zyskujący na znaczeniu – Internet.

Kanał bezpośredni jest najkrótszy, a wytwórca usług może nad nim utrzy-
mywać pełną kon trolę, zwłaszcza odnośnie kształtowania poziomu cen, jakości 
obsługi oraz informacji przekazywa nych nabywcy. Pozwala to uniknąć kosztów 
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pośred nictwa (prowizji płaconych pośred nikom4), ale wymaga dużego zaanga-
żowania personelu w pro cesy sprzedaży i może ograniczać wiel kość obrotów 
ze względu na niemożność dotarcia do większej liczby nabywców. Kanał ten 
bywa bardzo skuteczny w przypadku niedużych lokalnych lub regionalnych biur 
podróży, touroperatorów o znanej marce albo o ugruntowanej pozycji i pozy-
tywnym wizerunku w oczach klientów, przy jednocześnie dużej ich lojalności. 
Sprawdza się on również w przypadku, gdy na etapie rezerwacji usług można 
zastąpić kontakt osobisty między usługodawcą a klientem elektronicznymi tech-
nikami rezerwacji. 

Wiele czynników ekonomicznych, organizacyjnych czy społecznych spra-
wia, że w procesie doprowadzania produktów ze sfery wytwarzania do sfery 
konsumpcji muszą być wykorzystywane ogniwa pośredniczące. Dlatego obok 
bezpośrednich kanałów dystrybucji, w branży tury stycznej znajdują zastosowa-
nie również kanały pośrednie, gdzie pomiędzy producentem a nabywcami fi nal-
nymi występuje jeden lub kilka szczebli pośrednich. 

Kanały pośrednie wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa dążące do 
intensyfi kacji sprzedaży oraz penetracji rynku. Tylko przy współudziale pod-
miotów pośredniczących w dystrybucji możliwe jest dotarcie do szerokiego 
grona klientów w ramach wybra nego segmentu rynku. Pośrednicy, o ile prawi-
dłowo wykonują swoje zadania, wspomagają w istotny sposób przepływ okre-
ślonych strumieni informacyjnych niezbędnych do urzeczywistnienia transakcji 
kupna-sprzedaży. 

Znaczenie kanałów pośrednich wzrasta w szczególności w przypadku, gdy:
− dystans dzielący miejsce docelowe wyjazdu turystycznego od miejsca 

zamieszkanie tury sty jest duży,
− podróże turystyczne mają charakter podróży zagranicznych,
− na rynku występuje stosunkowo duża konkurencja,
− skala działania przedsiębiorstwa jest duża, 
− przedsiębiorstwo turystyczne przygotowuje ofertę na rynek masowy5. 

W praktyce biura podróży najczęściej sto sują jednocześnie bezpośrednią 
i po średnią formę sprzedaży, korzystając z bezpośrednich (sieć własnych salo-

4  D. Buhali wskazuje, że łączne koszty prowizji dla agentów, różnych dodatkowych premii, 
wizyt studyjnych czy materiałów promocyjnych dla pośredników mogą sięgać łącznie 20% ceny 
wycieczki. Standardowa wysokość prowizji dla agentów to w większości krajów 10%, co łącznie 
z prowizjami dodatkowymi (override commission) powoduje, że koszt dla touroperatora z tego 
tytułu wynosi 12–14% od wartości sprzedanej imprezy.

5  Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Warszawa 2007, s. 96.
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nów sprzedaży, system rezerwacji i sprzedaży internetowej, infolinia bądź Call/
Contact Center) i pośrednich kanałów dystrybucji (pośredników i agentów tury-
stycznych, systemów GDS).

Dlatego też z punktu widzenia funkcjonowania współczesnego rynku 
organizacji i pośrednictwa turystycznego kluczowy wydaje się podział kanałów 
dystrybucji ze względu na kryterium zastosowanej technologii, według którego 
można wyodrębnić6:
− tradycyjne kanały bezpośrednie, a więc sprzedaż ofert przez tradycyjne punk-

ty sprzedaży, w których następuje bezpośredni kontakt klienta z pracownika-
mi biura podróży,

− nowoczesne kanały dystrybucji. 
Wśród nowoczesnych kanałów należy wskazać:

− kanały dystrybucji z wykorzystaniem telewizji, np.  kanał telewizyjny przy-
gotowany z myślą o sprzedaży ofert turystycznych, programy informacyj-
ne zawierające relacje fi lmowe z destynacji i poszczególnych obiektów oraz 
szczegółową prezentację oferty wraz z cenami. Większą część programu ta-
kich stacji zajmują sfi lmowane wycieczki, relacje z pobytów w poszczegól-
nych obiektach, wywiady z pracownikami obsługującymi turystów. Ramówkę 
uzupełniają programy geografi czne, podróżnicze, wywiady z podróżnikami, 
quizy oraz zagadki turystyczne, a także rozbudowane bloki reklamowe. 
Zainteresowani mogą nabyć oferty prezentowane na tym kanale, dokonując 
rezerwacji za pośrednictwem Call Center oraz Internetu7; 

− kanały dystrybucji z wykorzystaniem telefonu (infolinia, Call Center, Contact 
Center) – sprzedaż realizują konsultanci obsługujący ruch telefoniczny przy-
chodzący przez centralę telefoniczną biura podróży. Klienci po zapoznaniu 
się z ofertą prezentowaną na stronie internetowej bądź w katalogu dzwonią 

6 I. Michalska-Dudek, R. Przeorek-Smyka, Marketing biur podróży, Warszawa 2010, s. 222–226.
7 W kwietniu 2004 roku rozpoczął nadawanie pierwszy na polskim rynku tematyczny kanał 

telesprzedażowy Podróże TV poświęcony tematyce podróżniczej i sprzedaży oferty turystycznej 
wiodących biur podróży. Łączy on funkcje biura podróży oraz telewizyjnego kanału poznawczego. 
PTV Production Sp. z o.o. została powołana do produkcji i obsługi technicznej telewizji Podróże 
TV, posiada własne Call Center (0801 400 000), gdzie klienci mogą uzyskać informacje na temat 
oferty turystycznej prezentowanej również na stronie internetowej www.podroze.tv. Właściciela-
mi PTV Production Sp. z o.o. są: Capital Partners S.A. działająca na rynku fi nansowym. (55% 
udziałów) oraz TRIADA Biuro Podróży S.A. (45% udziałów). Podróże TV są agencją turystyczną 
pobierającą prowizję od sprzedaży wycieczek touroperatorów, takich jak np.: TUI, Ecco Holiday, 
Exim Tours, Rainbow Tours, TRIADA, Interhome, Logos Tours. Zainteresowani mogą nabyć oferty 
prezentowane na tym kanale, dokonując rezerwacji za pośrednictwem Call Center oraz Internetu, a także 
poprzez pięć punków sprzedaży zlokalizowanych w centrach handlowych w Krakowie, Bydgoszczy, 
Toruniu, Warszawie oraz Łodzi.
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w celu złożenia zamówienia. Infolinia bądź Call/Contact Center pełnią także 
funkcje doradcze, a także aktywnie kierują oferty sprzedaży do stałych lub 
potencjalnych klientów;

− kanały dystrybucji z zastosowaniem systemów rezerwacji i sprzedaży – w za-
leżności od rodzaju ogniw uczestniczących w dystrybucji systemy przezna-
czone są do realizacji transakcji między touroperatorami a agentami lub 
między podmiotami organizacji i pośrednictwa turystycznego a klientami. 
Ze względu na zasięg systemów należy wskazać: komputerowe systemy do 
zarządzania i dokonywania rezerwacji konkretnych produktów turystycz-
nych – tzw. CRS oraz systemy dystrybucji o zasięgu globalnym – GDS, które 
umożliwiają rezerwację biletów lotniczych, miejsc noclegowych oraz wyna-
jem samochodów, a także systemy własne touroperatorów (np. Sykon, Blue 
Vendo, Sercu, Centauri, Sift, Iris, Genius)8;

− kanały dystrybucji z wykorzystaniem Internetu – narzędzia dystrybucji inter-
netowej to witryna internetowa, newsletter, direct e-mail, internetowy system 
rezerwacji z poziomu strony WWW zintegrowany z wewnętrznym systemem 
sprzedaży biura. Większość touroperatorów traktuje zwiększenie interneto-
wej dystrybucji bezpośredniej jako strategiczny kierunek rozwojowy, stwa-
rzający istotne możliwości tak poprawy rentowności, jak i umocnienia swojej 
pozycji konkurencyjnej. 

Znaczenie bezpośrednich internetowych kanałów dystrybucji uzależnione 
jest od skali działania konkretnego podmiotu. W przypadku dużych i średnich uni-
wersalnych organizatorów podróży stanowią one uzupełniający, niemniej ważny 
(obok agencji turystycznych) kanał dystrybucji. Natomiast dla małych i średnich 
podmiotów organizacji działających głównie w obszarze turystyki specjalistycz-
nej są jednym z podstawowych kanałów, ponieważ umożliwiają im dotarcie do 
specyfi cznych segmentów czy nisz rynkowych poza agencjami turystycznymi. 

Udział internetowych kanałów dystrybucji w sprzedaży ofert dużych touro-
peratorów stale się zwiększa, a czołowi touroperatorzy europejscy realizują tą 
drogą 20–30% rezerwacji9. Natomiast wykorzystanie Internetu przez agencje 
turystyczne zależy przede wszystkich od ich wielkości i charakteru działalności. 

Uwzględniając specyfi kę oferty usługowej, nie można również zapominać 
o konieczności jednoczesnego zastosowania i ciągłego doskonalenia sprzedaży 

8 F. Furman, Alternatywa dla systemów globalnych, w: „Wiadomości Turystyczne” 2007, 
nr 136 (10), s. 15. 

9 J. Nalazek, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Warszawa 2010, s. 106.
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bezpośredniej z wykorzystaniem punktów bezpośredniej obsługi klienta. Jest 
to niewątpliwie kosztowne działanie, jednak jeśli względy ekonomiczne go nie 
wykluczają, to forma ta jest bardzo efektywna i skutecz na z punktu widzenia 
kreowania więzi z nabywcą. 

3. OPTYMALIZACJA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI BIUR PODRÓŻY

Scharakteryzowane kanały dystrybucji różnią się użytecznością i efektyw-
nością. Użyteczność kanału oznacza stopień wykonania przez kanał zadań dys-
trybucyjnych podmiotów organizacji i pośrednictwa turystycznego w obszarze 
zaspokojenia oczekiwań obsługiwanych przez nie rynków docelowych. Nato-
miast efektywność kanału wyraża stosunek osiągniętych efektów do kosztów 
funkcjonowania kanału. 

Aby kanał dystrybucji maksymalizował zyski biura podróży, powinien 
spełniać następujące wymagania:
− oferta biura, która ma trafi ć do nabywcy za pośrednictwem kanału, powinna 

być dostępna dla jak największej liczby nabywców rynku docelowego,
− uczestnicy kanału dystrybucji powinni być zdolni do realizacji pożądanych 

przez biuro podróży działań czy zadań dystrybucyjnych (np. przeszkolenie 
i kompetencje, sprzedaż w określonych godzinach, posługiwanie się platfor-
mami rezerwacyjnymi),

− kanał dystrybucji powinien umożliwiać właściwe przemieszczanie odpo-
wiedniej liczby informacji o ofercie oraz materiałów promocyjnych w prze-
strzeni zgodnie z wymaganiami rynku docelowego.

Projektując strategię dystrybucji, biura podróży muszą uwzględniać nastę-
pujące kwestie10:
− konieczność indywidualnego dostosowania kanałów dystrybucji do sytuacji 

rynkowej. O rodzaju i charakterze przyszłych kanałów dystrybucji decydują 
m.in.: kategoria oferty, segment docelowy, pojemność rynku, sytuacja ekono-
miczna biura czy też jego strategiczne plany marketingowe; 

− możliwość równoczesnego wykorzystania kanałów bezpośrednich i pośred-
nich – nic nie stoi na przeszkodzie, aby touroperator samodzielnie sprzeda-
wał swoją ofertę poprzez sieć fi rmowych salonów, a jednocześnie korzystał 
z usług internetowych biur podróży;

10  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt..., s. 274–275. 
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− długość kanału dystrybucji decyduje o jakości komunikacji – w praktyce 
sprawdza się zasada, że im dłuższy kanał dystrybucji, tym większe kłopoty 
z uzyskiwaniem informacji, większe ryzyko przekazania błędnych lub nieak-
tualnych danych, a także większe prawdopodobieństwo powstania zatorów 
płatniczych;

− petryfi kacja kanałów dystrybucji – trudno oszacować korzyści wynikające ze 
współpracy ze stałymi partnerami, zmiana kooperantów wymaga ponownego 
dłuższego okresu nawiązywania współpracy, stąd widoczna jest tendencja do 
zachowywania raz utworzonego kanału (w miarę możliwości). 

Do kanałów dystrybucji wybierani są zazwyczaj tacy pośrednicy, którzy 
mogą zapewnić określoną wielkość sprzedaży. Zakres realizowanych funkcji 
i wymagania techniczne stawiane pośrednikom zależą od cech oferty, zaś podsta-
wowe kryteria brane pod uwagę przy wyborze pośrednika to: szybkość płatności, 
sytuacja fi nansowa, wizerunek, koszty sprzedaży, osiągana wysokość sprzedaży, 
obecnie sprzedawany asortyment, wielkość zakupów, cena zbytu i zysk oraz 
realizowane funkcje. 

Decyzje mające na celu zaprojektowanie optymalnego kanału dystrybucji 
dotyczą: 
− ustalania sposobu dotarcia do fi nalnego odbiorcy (dystrybucja bezpośrednia, 

dystrybucja pośrednia, dystrybucja mieszana);
− określenia długości i szerokość kanału (długość, szerokość kanału, wybór 

opcji strategii dystrybucji; 
− doboru uczestników kanału dystrybucji według tzw. Reguły 5C11, w myśl 

której przy doborze uczestników biuro podróży powinno uwzględniać: 
1. Character – kompatybilność prowadzonego przez pośrednika asortymentu, 
tj. linii produktowej, cech grup odbiorców, 2. Continuity – formy współpracy, 
zapewnienie lub rozszerzenie stopnia i liczebności grupy lojalnych partne-
rów i odbiorców, 3. Control – wpływ pośrednika na zachowania parterów, 
ceny, promocje, jakość usług, przepływ informacji, sieć serwisowa, 4. Cost 
– koszty dystrybucji, nakłady konieczne dla efektywnego funkcjonowania, 
warunki płatności, prowizje, rabaty, 5. Coverage – wielkość rynku w ujęciu 
przestrzennym, stopień penetracji rynku, gęstość sieci dystrybucyjnej; 

− bieżące kierowanie kanałem dystrybucji (weryfi kacja sprawności całego 
kanału i jego ogniw, eliminacja rysujących się konfl iktów, bieżąca kontro-
la sprzedaży i stanów magazynowych, kontrola sprawności logistyczno-

11  A. Czubała, Dystrybucja produktów, Warszawa 2001, s. 182.
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-transportowej ze szczególnym uwzględnieniem gotowości i niezależności 
dostaw). 

Na podstawie analizy podstawowych kategorii kanałów dystrybucji, a także 
obserwacji praktycznych doświadczeń z rynku biur podróży wskazać można na 
cztery podstawowe kanały wykorzystywane w ich działalności, a mianowicie: 
sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż pośrednia, sprzedaż telefoniczna oraz sprzedaż 
przez Internet. 

Doświadczenia największych podmiotów organizacji i pośrednictwa poka-
zują, iż wielcy gracze na tym rynku dywersyfi kują i stale modernizują oraz uatrak-
cyjniają kanały dystrybucji. Na rysunku 1 zaprezentowano możliwe do obrania 
drogi dotarcia do potencjalnych klientów, umożliwiające im zapoznanie się ofertą, 
dokonanie wyboru oraz fi nalizację transakcji zakupu imprezy turystycznej.

Touroperator 

serwis internetowy, internetowe 
formularze rezerwacyjne, 

internetowy system rezerwacji, 
(zarówno modu y B2C, 

 jak i B2B) po rednicy 

agenci
turystyczni 

systemy rezerwacji 
i sprzeda y us ug

(GDS, CRS) 

portale i vortale 
turystyczne, internetowe 

biura podró y, 
porównywarki turystyczne 

infolinia/Call/Contact 
Centre

firmowe salony 
sprzeda y

bezpo redniej

telemarketing,
przesy ki bezpo rednie,

direct email, 
newsletters 

Rys. 1. Kanały dystrybucji  touroperatora
Źródło: opracowanie własne; szerzej: I. Michalska-Dudek, R. Przeorek-Smyka, Marke-

ting…, s. 222–226.

Warto w tym miejscu zauważyć, że na europejskim rynku touroperatorskim 
używa się pojęcia dystrybucja kontrolowana, które oznacza, że część sprze-
daży organizatorów podróży realizowana jest poprzez sieć własnych punktów 
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sprzedaży, centra rezerwacyjne oraz własne serwisy internetowe. W przypadku 
największych grup touroperatorskich, jak TUI Travel czy Thomas Cook Group, 
dystrybucja kontrolowana stanowi większość sprzedaży. 

Tendencje do zwiększania udziału dystrybucji kontrolowanej obserwuje się 
również na polskim rynku, na którym najwięksi touroperatorzy, tj.: TUI Poland, 
Neckermann Polska, Scan Holiday, Rainbow Tours, Triada, rozwijają intensyw-
nie trzy kanały wchodzące w skład dystrybucji kontrolowanej. 

Podsumowanie

Począwszy od drugiej połowy XX wieku dynamiczny rozwój rynku usług 
turystycznych w znacznym stopniu został uwarunkowany możliwościami sys-
temu dystrybucji wspieranego technologiami komputerowymi. Technologie 
informacyjne są istotną grupą czynników wpływających na funkcjonowanie pod-
miotów rynku organizacji i pośrednictwa turystycznego i należy się spodziewać, 
że dynamiczny rozwój Internetu, a co za tym idzie handlu elektronicznego, spo-
woduje zmniejszenie roli ogniw pośrednich w kanałach dystrybucji. 

Można przypuszczać, że w najbliższym czasie technologie informacyjne 
nadal będą stanowić istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie sektora 
turystycznego, a postęp w tym zakresie będzie miał decydujący wpływ na opra-
cowywane przez przedsiębiorstwa turystyczne strategie dystrybucji. Należy się 
również spodziewać, że ich dalszy dynamiczny rozwój zaowocuje większą liczbą 
transakcji bezpośrednich zawieranych pomiędzy wytwórcami usług turystycz-
nych a fi nalnymi klientami, a co za tym idzie spowoduje obniżenie roli pośredni-
ków i agentów na rynku turystycznym.
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MODERN DISTRUBUTION CHANNELS IN THE PROCESS 
OF CREATING DISTRUBUTION STATEGIES OF TRAVEL AGENCIES

Summary

Process of creating travel agencies distribution strategies intends to state proper 
– for target market – time and place of tourism services sale. It is mostly executed by the 
choice of accurate distribution channels. In the time of raising competition, growth and 
changeability of customer expectations, travel agencies are forced to constant moderni-
zation of theirs distribution channels. The hereby paper presents the survey of modern 
distribution channels, which can help travel agencies to diversify the ways of tourism 
services distribution.  

Translated by Izabela Michalska-Dudek





ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 704     EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (19)     2012

KRZYSZTOF STEPANIUK 
Politechnika Białostocka

OCENA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH 
OBIEKTÓW BAZY NOCLEGOWEJ 

W GMINIE BIAŁOWIEŻA W WYSZUKIWARCE GOOGLE 

Wprowadzenie

Gmina Białowieża jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie 
obszarów recepcyjnych Polski ze względu na ostatnie w tej części Europy natu-
ralne lasy niżowe. Według danych uzyskanych jedynie na podstawie sprzedaży 
biletów do obiektów Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) w 2007 roku 
gminę odwiedziło ok. 140 tys. osób1. Przy założeniu, że znaczna część turystów 
odwiedzających Białowieżę i jej okolice nie korzysta z oferty BPN, wielkość 
ruchu turystycznego należy oszacować na poziomie ok. 280–400 tys. osób2. 
Znaczna część z nich korzysta z bazy noclegowej znajdującej się w Białowieży 
i jej najbliższych okolicach. Obiekty noclegowe w Białowieży to głównie gospo-
darstwa agroturystyczne w liczbie ponad 50, schronisko młodzieżowe, pensjo-
naty (4), oraz hotele (4)3. 

Usługi noclegowe to jedna z dziedzin związanych z turystyką, obsługą ruchu 
turystycznego i szeroko pojętym produktem turystycznym. Wydaje się, że infor-
macja o bazie noclegowej oraz jej dostępność i kompletność stanowią podstawę 

1 Załącznik nr 1 do Uchwały XXV/133/09 Rady Gminy Białowieża z dn. 30 marca 2009 r.,  s. 50, 
http://bazagmin.pl/pliki/prezentacje/3062/wiadomosci/87405/pliki/uxxv13309.pdf, 20.05.2010.

2 Tamże, s. 51.
3 Tamże, s. 51–56.
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dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju działalności w branży turystycznej4. 
Jednym z podstawowych źródeł udostępniania i rozpowszechniania multimedial-
nej informacji o usługach i produktach turystycznych jest Internet. Stanowi on 
doskonałe medium komunikacji oraz platformę wyszukiwania i sprzedaży dóbr 
i usług powiązanych z turystyką5.

Chcąc dotrzeć do niezbędnych informacji, użytkownicy Internetu korzystają 
między innymi z pomocy wyszukiwarek, które w odpowiedzi na wprowadzoną 
frazę lub słowo kluczowe i w oparciu o własny algorytm wyszukiwania tworzą 
hierarchiczną listę łączy do stron internetowych, które odpowiadają treści zapy-
tania6. Jest to tzw. lista SERP (ang. Search Engine Results Page)7. Jednocześnie 
generowanych jest kilka tematycznie związanych łączy stanowiących tzw. linki 
sponsorowane, które są płatną formą reklamy w wyszukiwarkach8. 

Z perspektywy każdego podmiotu prezentującego swoje produkty i usługi 
w Internecie, rzeczą najbardziej pożądaną jest znalezienie się na jednym 
z najwyższych miejsc listy wyników zwrotnych, tworzonej przez wyszukiwarkę. 
Obecność na szczycie takiego rankingu sprawia, że wzrasta prawdopodobień-
stwo zapoznania się użytkownika z prezentowaną ofertą usług lub dóbr oraz ich 
ewentualnego zakupu. W związku z tym fundamentalną kwestią wydaje się być 
zapewnienie witrynie jak największej „widzialności” i dostępności, rozumianej 
z perspektywy jak najwyższej pozycji w wynikach zwrotnych, generowanych 
przez wyszukiwarkę. Strony słabo dostępne w wyszukiwarkach, tj. zajmujące 
niskie pozycje, stają się „niewidzialne” i „niedostępne” dla użytkowników, któ-
rzy kierują swoją uwagę na inną, bardziej dostępną zawartość, ponieważ zajmuje 
ona wysoką pozycję9.

4  M.A. Rastrollo, P. Alarcon, The Competitiveness of Traditional Tourist Destinations in the 
Information Economy, w: Proceedings of the International Conference on Information and Com-
munication Technologies in Tourism 2000, New York: Springer-Verlag 2000, s. 209–217.

5  B.P. Shah, Search Engine Visibility of National Tourism Promotion Websites: A Case of 
Nepal, Proceedings of the 3rd International Conference on Theory and Practice of Electronic 
Governance, ACM International Conference Proceeding Series 322, New York2009, s. 287–292.  

6  What is Organic Search? Digital River Developer Resource, www.developer-resource.com/
what-is-organic-search.htm, 20.05.2010; J. Espadas, C. Calero, M. Piattini, Web site visibility eva-
luation, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” nr 59 (11), 
s. 1727–1742.

7  H. Zhao, W. Meng, C. Yu, Automatic extraction of dynamic record sections from search 
engine result pages, Proceedings of the 32nd international conference on Very large data bases. 
Research 28: Search applications, Seoul, Korea 2006, s. 989–1000.   

8  D.C. Green. Search Engine Marketing: Why it benefi ts us all, „Business Information Review” 
2003, nr 20, s. 195.

9  J. Espadas , C. Calero , M. Piattini, Web site visibility..., s. 1727.
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1. CEL I ZAKRES PRACY 

Wykorzystując wspomniane wcześniej założenie, że Internet stanowi 
obecnie jedno z podstawowych źródeł pozyskiwania informacji potrzebnej do 
zaplanowania i realizacji aktywności turystycznej człowieka, należy stwierdzić, 
że kluczową kwestią, z perspektywy usługodawcy prezentującego swoją ofertę 
w sieci, jest zapewnienie witrynie internetowej jak najwyższej pozycji w rankin-
gach wyników zwrotnych, generowanych przez wyszukiwarkę. 

W związku z powyższym, celem niniejszego opracowania jest określenie 
i przeanalizowanie dostępności (pozycji) wybranych witryn internetowych, pre-
zentujących ofertę noclegową hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycz-
nych w gminie Białowieża, na przykładzie popularnej wyszukiwarki Google.

2. MATERIAŁ I METODY

W celu określenia dostępności, na potrzeby niniejszego opracowania postrze-
ganej pod kątem pozycji w wyszukiwarkach wybranych portali i stron interne-
towych prezentujących ofertę usług noclegowych gminy Białowieża, wykonano 
analizę najpopularniejszych kombinacji słów kluczowych, stosowanych przez 
Internautów do wyszukiwania informacji na ten temat. Wykorzystano do tego 
narzędzie propozycji słów kluczowych Google AdWords (https://adwords.google.
com). Aby wygenerować listę najpopularniejszych słów kluczowych tematycznie 
związanych z bieżącym opracowaniem, zastosowano kombinację dwóch słów 
kluczowych, które najpełniej oddają sens potencjalnego zapytania dotyczącego 
noclegów w Białowieży i okolicach, tj. białowieża, noclegi. Pod uwagę wzięto 
jedynie witryny internetowe prezentujące ofertę usług noclegowych w gminie 
Białowieża i znajdujące się wśród pierwszych 30 rezultatów. Rozpatrywano 
jedynie indywidualne strony kwater agroturystycznych, pensjonatów i hoteli, 
zaś pominięto odnośniki do ogólnopolskich portali z branży turystycznej. 
Prace badawcze przeprowadzono w dniu 11 maja 2010 roku w godzinach 
od 9.00 do 11.00.

Na podstawie uzyskanych wyników utworzono ranking 13 najpopular-
niejszych fraz i słów kluczowych, który przedstawiono w postaci tabelarycznej 
(tabela 1). Następnie kombinacje słów kluczowych wprowadzano do wyszuki-
warki Google, która generowała listę wyników zwrotnych w postaci hierarchicz-
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nego zestawienia łączy internetowych. Wybór wyszukiwarki Google uzasadnia 
jej największa popularność wśród polskich użytkowników Internetu. Według 
portalu ranking.pl w lutym 2010 roku z usług tej aplikacji korzystało ponad 
94% polskich internautów10. Z uzyskanych w ten sposób list wyników zwrot-
nych usunięto łącza do stron internetowych, które nie były tematycznie zbieżne 
z niniejszym opracowaniem. Pozostałe – z zachowaniem miejsca, jakie zajęły na 
liście wyników zwrotnych – poddano ocenie, nadając obiektowi (łącza do strony 
internetowej) znajdującemu się na miejscu pierwszym 30 punktów, na miejscu 
drugim – 29 punktów, zaś na miejscu trzydziestym – 1 punkt. Kolejnym etapem 
było sumowane punktów dla każdej z odnalezionych w ten sposób stron interne-
towych i ich uśrednienie.

Zebrane w ten sposób wartości umożliwiły wygenerowanie zestawienia naj-
bardziej dostępnych witryn prezentujących ofertę noclegów gospodarstw agro-
turystycznych, pensjonatów i hoteli w gminie Białowieża. 

3. WYNIKI 

W toku badań przeprowadzonych z wykorzystaniem narzędzia propozy-
cji słów kluczowych Google Adwords uzyskano ranking najpopularniejszych 
słów kluczowych, odnoszących się do usług noclegowych w gminie Białowieża 
w maju 2010 roku. Ich zestawienie zbiorcze zaprezentowano w tabeli 1. 

W oparciu o zebrane kombinacje słów kluczowych przedstawionych 
w tabeli 1 przeprowadzono trzynaście kolejnych wyszukiwań internetowej oferty 
noclegowej w gminie Białowieża. Po każdorazowej kwerendzie, poszczególnym 
łączom spełniającym wymogi tematyczne niniejszego opracowania nadano, zgod-
nie z przedstawioną powyżej metodyką prac badawczych, indywidualną wartość 
punktową. W konsekwencji powstał ranking najbardziej dostępnych witryn inter-
netowych, tj. zajmujących szczytowe miejsca rankingu wyników zwrotnych, pre-
zentujących ofertę noclegową w gminie Białowieża (tabela 2).

10  www.ranking.pl, 05.05.2010.
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Tabela 1

 Ranking najpopularniejszych słów kluczowych 
odnoszących się do internetowej oferty usług noclegowych 

w gminie Białowieża w maju 2010 roku

Lp. Kombinacja słów kluczowych Liczba 
zapytań

1. białowierza noclegi 58
2. teremiski noclegi 58
3. białowieza noclegi 73
4. puszcza bialowieska noclegi 73
5. białowieski park narodowy  noclegi 260
6. tanie noclegi białowieża 320
7. białowieża nocleg 390
8. białowieża noclegi 480
9. puszcza białowieska noclegi 720
10. białowieża kwatery 720
11. hotel bialowieza 1300
12. białowieża hotel 1300
13. białowieża noclegi 9900

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://adwords.
google.pl, 05.05.2010.

Wśród przeanalizowanych indywidualnych witryn internetowych pod-
miotów prezentujących ofertę noclegową z gminy Białowieża dominują strony 
gospodarstw agroturystycznych, które stanowią ok. 42% przebadanej puli. Drugą 
pod względem wielkości grupą są witryny pensjonatów, które obejmują ok. 
38% wszystkich dostępnych źródeł informacji o internetowej ofercie noclegów 
w analizowanej gminie. Kolejne klastry ofertowe obejmują witryny internetowe 
hoteli (ok. 10%) oraz lokalne internetowe serwisy informacyjno-turystyczne 
(ok. 10%). 
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Tabela 2

Ocena dostępności w wyszukiwarce Google stron internetowych 
prezentujących ofertę usług noclegowych w gminie Białowieża w maju 2010 roku 

na podstawie 13 kombinacji najpopularniejszych słów kluczowych

L.p. Nazwa obiektu/adres URL Typ obiektu Suma punktów

1. Pensjonat „Sioło Budy” 
www.siolobudy.pl P 17,8

2. Biuro Turystyczne „Junior”
www.bialowieza.net.pl INFO 17,61

3. Gospodarstwo agroturystyczne „Twój raj”
www.twojraj.com.pl GA 14,4

4. Gospodarstwo agroturystyczne „Szpak”
www.bialowieza-4u.pl/noclegi.htm GA 13,3

5. Gospodarstwo agroturystyczne „Orlik”
www.orlik-wiacek.pl GA 11,7

6. Dom Gościnny „Kalina”
www.bialowieza.biz GA 7,84

7. Hotel WU „Żubrówka”
www.hotel-zubrowka.pl H 7,6

8. Hotel „Białowieski”
www.hotel.bialowieza.pl  H 7,46

9. Kwatera Agroturystyczna „Jawor”
www.bialowiezanoclegi.com  GA 5,4

10. Pensjonat „Gawra”
www.gawra.puszcza-bialowieska.eu P 3,31

11. Pensjonat „Topiło”
www.pensjonat-bialowieza.pl  P 3,1

12. Portal informacyjny
www.bialowieza-info.eu   INFO 2,9

13. Pensjonat i Dworek „Gawra”
www.puszczabialowieska.eu P 2,4

14. Gospodarstwo Agroturystyczne „Bora-Zdrój”
www.bialowieza-borazdroj.pl   GA 2

15. Zajazd „Jegorow”
www.hotel-orzechowski.pl P 1,92

16. Pensjonat „Wejmutka”
www.wejmutka.pl  P 1,31

17. Kwatera Agroturystyczna „Na Zagrodzie”
www.zagroda.bialowieza.com  GA 0,7

18. Gospodarstwo agroturystyczne „Orlik”
www.noclegibialowieza.bloog.pl GA 0,4

19. Pensjonat „Unikat”
www.unikat.bialowieza.com P 0,24

Objaśnienie: P – pensjonat; INFO – witryna informacyjna; H – hotel; GA – kwatera/gospodarstwo 
agroturystyczne.

Źródło: opracowanie własne.
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Mając na uwadze wyniki uzyskanych badań, należy zauważyć, że najbar-
dziej dostępna dla potencjalnych klientów jest witryna pensjonatu „Sioło Budy”, 
która z reguły (10 na 13 kombinacji słów kluczowych) plasowała się w pierwszej 
dziesiątce listy wyników zwrotnych i uzyskała, zgodnie z założoną skalą, naj-
wyższą notę punktową. Zbliżona sytuacja dotyczyła również strony biura tury-
stycznego „Junior”  (9 na 13 kombinacji słów kluczowych). Trzecia w kolejności 
była strona gospodarstwa agroturystycznego „Twój Raj”, która pojawiała się aż 
sześć razy w pierwszej dziesiątce list rankingowych wyszukiwarki. Pozostałe 
witryny zajmują dalsze miejsca i są dostępne dla niewielkiego grona wytrwa-
łych użytkowników, poszukujących informacji w sieci. Zdecydowanie najsłabiej 
dostępna jest strona pensjonatu „Unikat”, która pojawia się jedynie w przy-
padku trzech spośród 13 zastosowanych kombinacji słów kluczowych, zajmując 
odległe 30. miejsce.

Podsumowanie i wnioski

Dla efektywnego prowadzenia marketingu internetowego dostępność 
witryny internetowej w wyszukiwarce jest kwestią kluczową. Działania pod-
jęte na rzecz zbudowania kampanii promocyjnej w Internecie, obejmujące m.in. 
kreację i wdrożenie witryny internetowej, powinny mieć na celu osiągnięcie jak 
najwyższej pozycji w rankingach stron internetowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tzw. „złotego trójkąta Google” (ang. Google Search’s Golden Triangle), 
tj. obszaru obejmującego kilka pierwszych linków zwrotnych w lewym górnym 
rogu okna wyszukiwarki, na którym skupia uwagę zdecydowana większość użyt-
kowników poszukujących informacji w Internecie11. Wiodącą rolę w tej kwe-
stii odgrywają w przypadku niniejszego opracowania strony pensjonatu „Sioło 
Budy”, biura turystycznego „Junior” i gospodarstwa agroturystycznego „Twój 
Raj”, które niemal w połowie przebadanych kombinacji słów kluczowych plasują 
się w owej pożądanej lokalizacji. 

Nieco myląca jest niezbyt wysoka dostępność serwisów internetowych 
białowieskich hoteli. Jednak mając na uwadze specyfi kę tego rodzaju obiektów 
i swoistą „konkretność” w wyborze słów kluczowych przez użytkowników chcą-
cych skorzystać z usług bazy hotelowej, nie należy dziwić się temu wynikowi.

11  Eyetools Research and Reports. Google Search’s Golden Triangle, http://eyetools.com/
research_google_eyetracking_heatmap.html, 02.06.2010. 
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Wysoce niezadowalająca jest dostępność stron internetowych pozostałych 
pensjonatów („Gawra”, „Topiło”, „Unikat”, „Wejmutka”), wśród których pierw-
szy z wymienionych posiada dwie odrębne witryny.

 Zważywszy na to, że w gminie Białowieża działa ok. 50 gospodarstw agro-
turystycznych12, obecność ośmiu indywidualnych stron internetowych gospo-
darstw agroturystycznych wśród pierwszych trzydziestu wyników zwrotnych 
wyszukiwania mogłaby wydawać się wysoce niezadowalająca. Należy jednak 
zauważyć, że znaczna część gospodarstw agroturystycznych z gminy Białowieża 
wraz z właściwą im ofertą prezentowana jest w obrębie ogólnopolskich, komer-
cyjnych portali turystycznych13. Jest to o tyle korzystne, że portale te zajmują sto-
sunkowo wysokie miejsca na listach SERP (ang. Search Engine Results Page). 
Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w zasobach tego typu serwisów znaj-
dują się informacje dotyczące znacznej liczby gospodarstw agroturystycznych 
z danego regionu, co obniża prawdopodobieństwo wyboru przez użytkownika 
konkretnej oferty. Z drugiej strony witryny WWW czterech gospodarstw agro-
turystycznych (tabela 2) są stosunkowo łatwo osiągalne w zasobach Internetu, 
przez co mogą być postrzegane przez użytkowników sieci jako podmioty wio-
dące w danej dziedzinie14.  

12  Załącznik nr 1..., s. 51–56.
13  Niepublikowane wyniki badań Autora.
14 iProspect Search Engine User Behaviour Study. April 2006, http://www.iprospect.com/

premiumPDFs/WhitePaper_2006_SearchEngineUserBehavior.pdf, 07.06.2010, s. 3–4
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THE GOOGLE SEARCH ENGINE VISIBILITY ANALYSIS 
OF ACCOMMODATION FACILITIES INTERNET SITES 

IN BIAŁOWIEŻA COMMUNE 

Summary

The article contains the analysis of Google Search Engine Visibility of accommoda-
tion facilities Internet Sites  in Białowieża Commune. The thirteen combination of most 
popular keywords were analyzed. The obtained results suggest that only a little part of 
these objects, especially guest house and agritourist farms websites are highly visible in 
Google search engine. The hotels websites are highly visible only with strongly relevant 
keywords sentence.  

Translated by Krzysztof Stepaniuk
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Wprowadzenie

Zagadnienia związane z uzasadnianiem ludzkiego działania (czynności) 
spotykają się wciąż z dużym zainteresowaniem zarówno w wymiarze racjo-
nalnego kanonu nauki, jak i poza nim, zmierzając niezmiennie do udzielenia 
odpowiedzi na pytania: dlaczego w danych sytuacjach życiowych jednostka 
podejmuje takie, a nie inne decyzje, dokonuje takich, a nie innych wyborów, 
działa w taki, a nie inny sposób. Jeśli wziąć pod uwagę, że niniejsze opraco-
wanie – jako dzieło odpowiednio ukształtowanego procesu – jest także rezul-
tatem działania tego typu, to bynajmniej nie zadziwia możliwość poszukiwań 
tego rodzaju źródeł w każdym dostępnym poznawczo badaczowi miejscu prze-
strzeni społecznej. W tym akurat przypadku przedmiotem działań badawczych 
w ramach metodologii nauk społecznych uczyniono motywację młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych w podejmowaniu aktywności turystycznej. Obszar badaw-
czy skoncentrowany został na postrzeganym jako nisko dochodowym segmencie 
rynku Polski południowo-wschodniej.  
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1. MOTYWACJA W ŚWIETLE STANU WIEDZY

Zagadnienia związane z ludzkim działaniem i jego podłożem motywacyj-
nym są niezwykle rozległe, zatem ich zakres może rozciągać się od migracyjnych 
zachowań grup społecznych1, poprzez systemy motywacyjne w małej i średniej 
przedsiębiorczości2, aż po motywy uprawiania turystyki górskiej3. Analizując 
złożone zachowania człowieka, można wskazać motywy pierwszo- oraz dru-
goplanowe, czyli w taki sposób ukształtować specyfi czną oraz hierarchiczną 
kompozycję motywacyjną, aby przedstawiała ona rzeczywisty stopień istotno-
ści pewnych pobudek (czynników) w strukturze osobowości danej jednostki. 
Zarówno potrzeby, jaki i motywy ludzkiego działania łączą się zatem w obrębie 
osobowości i z tej racji znacząca część psychologów zwykła określać ją mianem 
jej elementu strukturalnego, który stanowi ,,aktualny całościowy system moty-
wów sterujących zachowaniem osobnika”4. 

  Niezmiernie interesującą klasyfi kację dyspozycji motywacyjnych i stano-
wiących ich treść potrzeb zaproponował  R. Winiarski, który rozumie potrzebę 
jako stan nadmiaru lub niedoboru określonego czynnika w otoczeniu jednostki 
lub w jej organizmie5. Przywoływaną koncepcję zaadaptowano do opracowy-
wania oryginalnego narzędzia badawczego, przy pomocy którego postanowiono 
poddać analizie strukturę motywacji turystycznej6. R. Winiarski pośród motywów 
rekreacyjnych (rekreacja rozumiana jest tutaj jako zespół zachowań, które podej-
mowane są poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi, a służą 
wypoczynkowi, rozrywce oraz rozwoju psychofi zycznemu człowieka7) wymienia 
następujące czynnik: aktywnościowy, katartyczny, zdrowotny, emocjonalny, spo-

1  K. Mrozowicz, Determinanty motywacyjno-poznawcze zachowań w świetle badań empirycz-
nych migracji zarobkowej, ,,Humanizacja pracy” 2010, nr 6. 

2  K. Mrozowicz, A. Dziedzic, J. Bobro, Attitudes toward elements of the motivation system in 
small and medium enterprises sectors in the light of performed research, w: Managing the potential 
of small and medium sized enterprises in business practice, red. M. Matejun, A series of Monogra-
phs, Technical University of Lodz, Lodz 2010. 

3  J. Fenczyn, K. Mrozowicz, Motywy uprawiania turystyki górskiej przez studentów uczelni 
wyższych Krakowa, ,,Kultura Fizyczna”, 2002, nr 5–6.

4  J. Fenczyn, Psychologia. Wybór zagadnień dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, 
Agencja Reklamowo-Wydawnicza ,,OSTOJA”, Kraków 1999, s. 14–15.

5  R. Winiarski, Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka,  Wydawnictwo Naukowe AWF 
w Krakowie, Kraków 1991, s. 20.

6  K. Załuska, Psychologiczne uwarunkowania uprawiania turystyki w świetle badań młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych Polski południowo-wschodniej, praca dyplomowa, Biblioteka PWSZ 
w Jarosławiu, Jarosław 2010.

7  R. Winiarski, Motywacja..., s. 5.
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łeczny, ambicjonalny i poznawczy. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, 
że rekreacja jest pojęciem zakresowo szerszym niż turystyka, która może być 
jednym z jej akcydensów motorycznych, społecznych, ekonomicznych, czy też 
psychologicznych i organizacyjnych.

1.2. BADANIA POPRZEDNIKÓW

Przed ostatecznym sformułowaniem pytań badawczych i postawieniem 
hipotez należałoby określić obecny stan badań nad podejmowaniem aktywności 
turystycznej.

Wczesne badania K. Przecławskiego nad determinantami wyjazdów 
turystycznych młodzieży wskazywały na dominację motywów estetycznych, 
poznawczych i zdrowotnych8, co wydaje się też potwierdzać późniejsza praca 
K. Lubańskiego, która skądinąd w strukturze hierarchicznej zawiera nieco dłuższy 
i odmienny szereg czynników, takich jak: chęć wypoczynku, zmiana otoczenia, 
przeżycia emocjonalne, współuczestnictwo, a dopiero na końcu motyw poznaw-
czy9. Ciekawe wnioski przyniosły badania A. Łukasika, z których wynika, że 
motywacja turystyczna aktywowana jest pod wpływem potrzeb: dominacji, auto-
nomii, stowarzyszania, kompensacji, wyczynu, doznawania wrażeń zmysłowych, 
zabawy i wypoczynku, poznania i twórczości10. Przywołany Autor wskazuje na 
różnicujący motywację turystyczną wpływ płci, który wśród kobiet przejawia 
się preferowaniem przez nie celów zabawowych i kooperacyjnych, natomiast 
u mężczyzn widoczna jest supremacja potrzeb kompensacyjnych i stymulacyj-
nych. Motywy poznawcze w obu grupach zajmowały przeciętną pozycję. Warto 
nadmienić, że z wynikami marginalizującymi znaczenie czynnika epistemolo-
gicznego i emocjonalnego dyskutuje R. Winiarski, bynajmniej nie bez racji11. 
Wydają się to również potwierdzać aktualne analizy badawcze Fenczyna12.  

J. Zdebski przekonująco argumentuje, że z upływem wieku ,,pogoń” za gra-
tyfi kacją instrumentalną (tzw. Korona gór Polski, punktacja GOT etc.) ustępuje 

8 K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, Wydawnictwo ,,Nasza Księgarnia”, Warszawa 
1973.

9 K. Lubański, Turystyka młodzieży jako problem społeczno-wychowawczy, Instytut Turystyki, 
Warszawa 1987.

10  A. Łukasik, Struktura motywacji turystycznej, ,,Folia Turistica” 1993, nr 4.
11  R. Winiarski, Motywacja turystyczna – struktura i społeczne uwarunkowania, ,,Problemy 

turystyki”, 1988, nr 2.
12  J. Fenczyn, K. Mrozowicz, Motywy..., s. 8–14.
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miejsca dojrzalszej motywacji, opartej na zinternalizowanej i autotelicznej moty-
wacji turystycznej13, co wskazuje na istotną rolę środowiska rodzinnego i szkoły 
w rozbudzaniu zainteresowań turystycznych14. 

Z punktu widzenia potrzeb niniejszego artykułu wpływ czynników środo-
wiskowych typu grupy rówieśnicze i koleżeńskie, jakkolwiek bardzo wydatnie 
kształtujący zachowania wolnoczasowe młodzieży15, nie odgrywa ważniejszej 
roli teoretycznej w sformułowaniu ogólnego problemu badawczego.

Daje się zauważyć, że w niemijającym zainteresowaniu problematyką 
motywacji turystycznej utrwalił się paradygmat teoretyczny, w odniesieniu do 
którego większość autorów, pomimo występujących rozbieżności zdań, nie ma 
większych zastrzeżeń. Otóż istnieje pewien względnie jednolity zbiór potrzeb 
i motywów turystycznych, które łącznie tworzą system motywacji turystycz-
nej. Fakt naukowości tego zagadnienia uprawomocnia logicznie i metodycznie 
próbę badania motywacji w jej rozmaitych postaciach i skalach.   

W niniejszym opracowaniu zdecydowano się poddać weryfi kacji dotych-
czasowe koncepcje motywacji turystycznej, tym samym aktualizując stan wie-
dzy z tego zakresu. Aby to osiągnąć, należy rozwinąć następujące problemy 
badawcze:
1. Które z czynników motywacji rekreacyjnej i turystycznej zajmują pozycje 

pierwszoplanowe w systemie motywacyjnym człowieka?
2. Jak przedstawia się organizacja systemu motywacji turystycznej i co jest tego 

przyczyną?
Dla analizy przyjętych problemów badawczych przeprowadzono pro-

jekt badawczy, który miał na celu zweryfi kowanie następujących hipotez 
badawczych:
a) zakłada się, że w strukturze motywacji turystycznej dominującą rolę wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych odgrywa chęć nabywania doświadczeń 
o charakterze intelektualnym,

b) zakłada się, że czynnikiem marginalnym w strukturze motywacyjnej wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest potrzeba osiągnięć i doznań stymu-
lacyjnych.

13  J. Zdebski, Motywacja do uprawiania turystyki górskiej, ,,Społeczne problemy czasu wolne-
go”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979.

14  J. Zdebski, R, Winiarski, Psychologia turystyki w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, 
,,Folia Turistica”, 1990, nr 1. 

15  J. Fenczyn, Psychologia…, s. 17.
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2. METODYKA BADAŃ WŁASNYCH

W skład grupy badanej weszło 126 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
(licea, licea profi lowane, technika). Próbę pobrano z populacji generalnej 
uczniów szkół miast Polski południowo-wschodniej (Hrubieszów, Janów Lubel-
ski, Jarosław, Przemyśl, Zamość). Dobór miał charakter losowy. W strukturze 
płci próby 49% stanowili chłopcy, 51% dziewczęta, przy  czym 46% badanych 
stanowili mieszkańcy wsi, natomiast 54% mieszkańcy miast. Pomiar analizowa-
nych zmiennych przebiegał bez zakłóceń. 

W ramach przyjętej konwencji metodologicznej przeprowadzono cykl badań 
ankietowych z zastosowaniem oryginalnego narzędzia badawczego o nazwie 
Kwestionariusz Motywacji Turystycznej. Jest on skonfi gurowany z dziewięciu 
skal do oceny oraz deskrypcji struktury motywacji turystycznej, które zbudo-
wane są z pytań typu wielokrotnego wyboru. 

3. WYNIKI BADAŃ

W przypadku 68% badanych wiadomo, że podejmują oni wyjazdy tu-
rystyczne co najmniej dwa razy w roku, 26% z nich wyjeżdża nie częściej niż 
raz, natomiast grupa osób, która zupełnie nie podejmuje aktywności turystycznej 
stanowi 6%.

 Wśród przeważającej liczby osób aktywnych turystycznie zdecydowanie 
dominują wyjazdy krajowe (64%), jednak – co dość zaskakujące – odnotowy-
wano także znaczną liczbę wyjazdów zagranicznych (31%). Młodzież zaintere-
sowana jest głównie wyjazdami trwającymi dłużej niż tydzień (95%). W opinii 
badanych turystyka szkolna (wycieczki, obozy, plenery) to okazja do ciekawego 
spędzenia czasu wolnego (28%), integracji z grupą (27%) i – co raczej oczywiste 
– szansa na ominięcie lekcji (21%). Dane te zaprezentowano w tabeli 1.

Z badań wynika, że dominującą rolę w zakresie organizacji wyjazdów tury-
stycznych dla analizowanego segmentu rynku pełni rodzina (44%) i szkoła (30%), 
rzadziej zaś organizacje turystyczne i sportowe. Szczególnie atrakcyjnymi obiek-
tami bazy noclegowej okazały się domki letniskowe (42%) i obiekty hotelarskie 
(hotele, motele, pensjonaty – 37%). Jedynie co dziesiąty badany wskazywał utoż-
samiany z turystyką aktywną i kwalifi kowaną namiot (12%). 
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Tabela 1

 Postawy wobec turystyki szkolnej w świetle badań

W opinii ankietowanych wycieczki szkolne to: Liczba odpowiedzi (%)

1. Okazja do miłego spędzenia czasu 28

2. Sposób na integrację z innymi 27

3. Sposób na ominięcie lekcji 21

4. Forma dokształcania się 7

5. Sposób rozwoju sprawności psychofi zycznej 7

6. Strata pieniędzy 4

7. Sama nuda 4

8. Strata czasu 2

Źródło: K. Załuska, Psychologiczne uwarunkowania uprawiania turystyki w świetle 
badań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Polski południowo-wschodniej, 
praca dyplomowa napisana pod kier. dr. K. Mrozowicza, Biblioteka PWSZ 
w Jarosławiu, Jarosław 2010, s. 98.

Analiza motywów podróży turystycznych pokazała, że do najistotniejszych 
determinant należy zaliczyć: chęć poznania, chęć wypoczynku, ucieczkę od 
codzienności i rozwój relacji interpersonalnych (tabela 2). 

Tabela 2

 Struktura motywacji turystycznej w świetle badań

Motywy  podróży turystycznej: Liczba odpowiedzi (%)

1. Poznawczy (rekreacja aktywna)  23

2. Wypoczynkowy (rekreacja bierna) 19

3. Dezercja społeczna (od codzienności) 11

4. Integracyjny (prospołeczny) 10

5. Przeżywanie przygód (stymulacyjny) 9

6. Prorodzinny (odwiedziny bliskich) 8

7. Rozładowanie emocji (katharsis) 6

8. Religijno-kontemplacyjny 8

9. Ambicjonalny (imponowanie innym) 3

10. Autokreacyjny (rozwój psychofi zyczny) 3

Źródło: K. Załuska, Psychologiczne…, s. 102.  
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Przeważająca część badanych (55%) preferuje turystykę wypoczynkową 
charakteryzującą się mało aktywnym, by nie powiedzieć biernym trybem spędza-
nia wolnego czasu, pewna liczba ankietowanych skłonna jest podróżować rowe-
rem (14%), a inni wskazują na uzdrowiska (9%) i agroturystykę (5%). Znaczna 
część osób ma trudności z podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniej formy 
turystycznej.

Do głównych barier uprawiania turystyki badana młodzież zaliczyła: wyso-
kie ceny usług (38%), indolencję organizacyjną (27%), brak czasu (15%) i ogra-
niczenia sprzętowe (10%); za mało istotny czynnik badani uznali nieatrakcyjność 
krajoznawczą regionu zamieszkania (5%). Zatem miejsce zamieszkania nie jest 
determinantą aktywności turystycznej, która poprzez swoje rozmaite formy (od 
pieszej, rowerowej, aż po konną) może być realizowana na różne sposoby, dostar-
czając wrażeń intelektualnych, estetycznych czy psychomotorycznych.

4. WNIOSKI I DYSKUSJA WYNIKÓW

Wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Polski południowo-wschod-
niej występuje znaczny odsetek osób, które z powodów ekonomicznych i wycho-
wawczo-psychologicznych nie podejmuje rekreacyjnej aktywności turystycznej.

Destynacje turystyczne badanych zlokalizowane są głównie w Polsce, przy 
czym znaczna grupa młodzieży (co trzeci badany) ma doświadczenia związane 
z turystyką zagraniczną.

W opinii młodzieży turystyka szkolna stwarza możliwość atrakcyjnego 
spędzenia czasu oraz integracji z rówieśnikami w warunkach wypoczynkowych 
form turystyki. 

Organizacją turystyki na poziomie ponadgimnazjalnym zajmuje się głównie 
rodzina oraz szkoła, podczas gdy obsługa tego (perspektywicznego, chłonnego, 
dużego) segmentu rynku turystycznego przez podmioty gospodarcze i organiza-
cje pozarynkowe wynosi zaledwie kilka procent.

Baza noclegowa turystyki kwalifi kowanej, tzn. kojarzone z nią schroniska 
i pola namiotowe przestają cieszyć się uznaniem młodzieży, co wskazuje, że ten 
rodzaj turystyki może w przyszłości przyjąć charakter niszowy, a co za tym idzie 
postrzegany przez przyszłych przedsiębiorców oraz działaczy jako mało atrak-
cyjny inwestycyjnie.
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 W strukturze systemu motywacyjnego determinującego aktywność tury-
styczną badanych dominuje motywacja poznawcza i wypoczynkowa, dalsze 
pozycje zajmują motywy związane z dążeniem do dezercji od tradycyjnych ról 
i zawartych w nich obowiązków oraz potrzeba rozwoju więzi społecznych. 

Istnieje koherencja między wiedzą, nastawieniem emocjonalnym oraz real-
nym działaniem badanych skumulowanym w postaci prezentowanych postaw 
(tabela 1) a strukturą motywacji turystycznej (tabela 2). Przyczyn tego stanu 
należy szukać, analizując oczekiwania stawiane przed wyjazdem turystycznym 
wynikające z określonych potrzeb (w tym przypadku głównie poznawczych, 
rekreacyjnych, społecznych etc.) i stopień faktycznego ich zaspokojenia. Warto 
z satysfakcją odnotować, że wyniki badań znalazły potwierdzenie w badaniach 
R. Winiarskiego, co wprost rekomenduje obustronną obiektywność otrzymanych 
rezultatów, nadając im znamiona rzetelności naukowej.

W efekcie przeprowadzonej analizy zweryfi kowano postawione hipotezy 
badawcze. Nie ma logicznych i metodycznych podstaw do ich odrzucenia, można 
więc w oparciu o przyjętą konwencję organizacji i przeprowadzenia badań uznać 
słuszność zawartych w nich treści.

5. MODEL MOTYWACJI TURYSTYCZNEJ

W świetle przeprowadzonej analizy strukturalnej motywacji udało się 
dostrzec, że pewna część czynników wywołujących zachowanie posiada charak-
ter endogeniczny (np. potrzeby), inna zaś egzogeniczny (np. wpływ społeczny). 
Oprócz tego jedne z nich akcelerują czynności jednostki (motywatory), inne zaś 
je hamują lub mają wpływ dezintegrujący (demotywatory). Można stwierdzić, że 
system motywacyjny jako strukturalny składnik osobowości jest współtworzony 
przez koegzystencjalne podsystemy czynników wewnętrznych i zewnętrznych, 
między którymi dochodzi do stałej interakcji polegającej na wzajemnym oddzia-
ływaniu owych elementów na siebie. 

Model motywacji turystycznej, tzw. Obłok motywacyjny przedstawia sys-
tem motywacji turystycznej z dychotomiczną strukturą podsystemów endoge-
nicznego i egzogenicznego, w które inkorporowane są podsystemy motywatorów 
i demotywatorów. Dla uproszczenia przyjęto, że czynniki hamujące określone 
zachowania turystyczne zostaną zagregowane w jedną klasę demotywatorów, 
do których zalicza się wysoka cena usługi turystycznej i jej zła organizacja. 
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Do głównych motywatorów zalicza się natomiast: dążenia poznawcze, wypo-
czynkowe oraz prospołeczne (rysunek 1).

Podsystem 
czynników 
endogennych: 
1. Egzystencjalne 
2. Spo eczne 
3. Wy sze 

Podsystem 
czynników 
egzogennych: 
 1. Ekonomiczne 
 2. Organizacyjne 
 3. Prawne 
 4. Kulturowe 

Motywatory: 
1. Poznawanie  

i wiedza 
2. Relaks

i rekreacja 
3. Integracja 
4. Ucieczka 

Demotywatory: 
1. Osi gni cia
    i wyczyn 
2. Autorefleksja 
3. Kontemplacja 

Demotywatory: 
1. Cena us ug
2. Z a organizacja 
3. Indyferentyzm

Motywatory: 
1. Wp yw grupy 
2. Na ladowanie 
3. Konformizm 
4. Ucieczka 

Rys. 1. Model systemu motywacji turystycznej – tzw. Obłok systemu motywacyjnego
Źródło: badania własne. 

Z badań wynika, że demotywatory mają charakter egzogeniczny, środowi-
skowy, a w tym przypadku ekonomiczno-organizacyjny, bo są wynikiem okre-
ślonej koniunktury oraz cen, z drugiej zaś strony wynikają z indyferentyzmu 
organizatorów turystyki (szkoła, PTTK itp.). 

Mechanizm funkcjonowania systemu motywacyjnego opiera się na proce-
sie aktywizacji odpowiednich czynników zlokalizowanych w danych obszarach 
tego systemu pod wpływem oddziaływania określonego bodźca. W zależności 
od zawartości (treści) informacyjnej danego sygnału/bodźca, w rezultacie uak-
tywnienia określonej potrzeby (która wywołując napięcie, musi zostać rozłado-
wana) uruchomione zostaje zachowanie jednostki zmierzające do zredukowania 
napięcia motywacyjnego. Najskuteczniejszym mechanizmem aktywacji zacho-
wań turystycznych jest redukcja potrzeb rekreacyjnych oraz intelektualnych, zaś 
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najmocniejszym dezaktywatorem aktywności turystycznej okazała się wadliwa 
organizacja oraz wysoka cena produktu turystycznego. 

Podsumowanie

Dzięki szeroko pojmowanej aktywności turystycznej jednostka ma dostęp 
do wielu metod pozwalających uporać się jej z przeżyciami dnia codziennego. 
Stres płynący ze środowiska (hałas, tłum, komunikacja, konsumpcja, agresja etc.) 
potęguje i tak silne emocje, które towarzyszą człowiekowi na co dzień, a to rodzi 
traumatyczną potrzebę odizolowania się i separacji społecznej. Z jednej strony 
jednostka dąży do obcowania z innymi ludźmi, z drugiej zaś pragnie uciec przed 
kontaktami, ponieważ to drugi człowiek jako reprezentant tłumu jest źródłem 
odczuwanego dyskomfortu. Turystyka implikowana taką sytuacją prowadzi jed-
nostkę na odludzie, w uroczyska, do ruin zamków, na samotne spacery niezna-
nymi dotąd szlakami górskimi. Staje się więc formą wyrażenia aktualnego stanu 
świadomości jednostki, rodzajem ekspresji. Działa więc nie tylko pobudzająco 
na intelekt jednostki, ale wyzwala w niej siły witalne, nadwątlone w impersonal-
nych kontaktach społecznych.

 Na koniec nasuwa się krótka refl eksja, iż warto sięgnąć do – może nieco 
archaicznych i przez to zapomnianych – idei wychowania poprzez turystykę, 
która coraz częściej postrzegana jest wyłącznie przez pryzmat korzyści fi nanso-
wych. Ignorowanie edukacyjnego i etycznego wymiaru oddziaływania turystyki 
prowadzi do degeneracji społeczeństwa. 
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MODEL TOURIST MOTIVATION IN LIGHT OF EMPIRICAL STUDIES 
(YOUTH IN SECONDARY SCHOOLS POLISH SOUTH-EAST)

Summary

Issues related to the justifi cation of human action (operations) degressive still enjoy 
popularity, both in the canon of rational science, and beyond, leading invariably to answer 
why the life situations of the body shall take such decisions and not others, make such and 
no other choices, such presents, and no other action. If you take into account also the fact 
that this article as a work properly formed and the process is the result of this type, it is by 
no means surprising fact that this kind of research opportunities in all available sources 
of cognitive investigator site social space. In this particular case, the subject of research 
activities within the methodology of social science, made the motivation of young people 
in secondary schools in making tourism activity. Area of research has been focused on 
perceived as a low-income segment of the market Polish south-east. 

Translated by Kazimierz Mrozowicz 
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Wprowadzenie

Współczesna turystyka będąca zjawiskiem zarówno społecznym, jak 
i gospodarczym charakteryzuje się wysoką różnorodnością form jej uprawiania. 
Wśród wielu interesujących rodzajów turystyki można spotkać i takie, które są 
nie tylko formą aktywności fi zycznej czy intelektualnej, ale również – jak twier-
dzą H. Zappel i C.M. Hall1 – „wyjątkowym podróżowaniem opartym na tęskno-
cie do przeszłości i chęci doświadczenia różnorodności kulturowej krajobrazów 
i form”. Rodzajem turystyki, która łączy w sobie powyższe własności jest tu-
rystyka dziedzictwa (heritage tourism), a szczególnie jej węższa forma nazywana 
turystyką poprzemysłową. Na tle różnych form aktywności turystycznej niewąt-
pliwie wyróżnia ją to, że charakteryzują ją dwa sprzeczne zjawiska, tj. wyjąt-
kowość i uniwersalność. Każde miejsce i obiekt posiadają swoją wyjątkowość, 
ale jego znaczenie może być przez każdego odbiorcę kwestionowane, odrębnie 

1  H. Zappel, C.M. Hall, Selling art and history. Cultural heritage and tourism, „Journal 
of Tourism Studies” 1991, Vol. 2, s. 29–45.
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interpretowane oraz inaczej postrzegane2. Turystyka poprzemysłowa stanowi 
szansę dla terenów poindustrialnych oraz wciąż uznawanych za przemysłowe na 
aktywizację turystyczną, która jeszcze kilka lat temu nie była brana pod uwagę, 
nawet jako potencjalny obszar recepcji turystycznej.

Liczba zabytków budownictwa poprzemysłowego i techniki w Polsce ma 
charakter szacunkowy i – jak podaje Polska Organizacja Turystyki – ogółem 
zewidencjonowanych jest ok. 16 000 nieruchomych i blisko 4 000 ruchomych 
dóbr kultury, a w poszczególnych województwach liczba omawianych obiektów 
jest zróżnicowana3.

Warunkiem funkcjonowania turystyki przemysłowej w regionie jest bogac-
two obiektów przemysłowych lub poprzemysłowych, które stanowią pod-
stawę (rdzeń) produktu turystycznego. Województwo śląskie wyróżnia się pod 
tym względem zarówno zagęszczeniem obiektów (1,21 obiektów na 100 km2, 

ustępuje jedynie województwu dolnośląskiemu, gdzie na 100 km2 przypada 
1,25 obiektów)4, jak i formą zorganizowania ruchu turystycznego w obiektach 
poprzemysłowych. Ranga znajdujących się na tym terenie zabytków pozwoliła 
na opracowanie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (SZTWŚ). 

A. Panasiuk podkreśla, że produkt turystyczny jest kategorią wielowymia-
rową5, która w ujęciu szerokim kształtowana jest za sprawą takich czynników, 
jak: atrakcje i środowisko miejsca docelowego, infrastruktura i usługi miejsca 
docelowego, dostępność miejsca docelowego, jego wizerunek i poziom cen6. 
Autorzy niniejszego artykułu podejmują się analizy jedynie niektórych wymia-
rów produktu turystycznego, koncentrując się na obserwacji początkowej fazy 
jego rozwoju. Turystyczny szlak tematyczny podkreślający tożsamość kulturową 
może stać się ważnym czynnikiem aktywizacji turystycznej na obszarze dotąd 
nieuznawanym za turystyczny (nawet w znaczeniu funkcji pomocniczej). 

2 W. Nuryanti, Heritage and postmodern tourism, „Annals of Tourism Research” 1996, Vol. 23, 
No. 2, s. 449–460.

3 Turystyka w obiektach poprzemysłowych. Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu 
turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce, Polska Organizacja Turystyki, Warszawa 
2004, s. 7.

4 A. Nitkiewicz-Jankowska, Turystyka przemysłowa wizytówką Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 32, Wrocław, 
s. 191.

5 A. Panasiuk, Jakość produktu turystycznego jako instrument kształtowania konkurencyjności 
miast, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, 
Warszawa 2010, s. 219.

6 V.T.C. Middeleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 89.



101Szlak Zabytków Techniki...

Celem opracowania jest charakterystyka Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego i próba odniesienia ruchu turystycznego w wybra-
nych obiektach turystyki poprzemysłowej do wielkości ruchu turystycznego 
w uprzemysłowionych regionach województwa śląskiego. Do analizy przypadku 
wybrano dwa obiekty, które posiadając porównywalną atrakcyjność historyczną 
jako zabytki turystyki poprzemysłowej, prezentują odmienne sposoby wykorzy-
stania turystycznego oraz przyciągają różną liczbę odwiedzających.

1. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (SZTWŚ)

Województwo śląskie należy do najbardziej uprzemysłowionych woje-
wództw Polski, a dziedzictwo śląskiego przemysłu (w szczególności górnic-
twa i hutnictwa) posiada 200-letnią tradycję, co nie pozostało bez wpływu na 
liczbę zlokalizowanych na tym obszarze obiektów dziedzictwa przemysłowego 
(1621 – 10% wszystkich obiektów tego typu w Polsce). 

We współczesnej gospodarce z jednej strony zachodzi potrzeba reorgani-
zacji różnych gałęzi przemysłu i zamykania zakładów przemysłowych, a z dru-
giej zaś (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska) 
– istnieje konieczność odpowiedniej rewitalizacji, rekultywacji lub zagospoda-
rowania przekształconych bądź zdegradowanych terenów. Pozostałości dawnej 
działalności człowieka na tym terenie stanowią bardzo cenne walory poznawcze 
dla przyszłych, jak i teraźniejszych pokoleń, a możliwości ich ponownego wyko-
rzystania w turystyce są także odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczne 
i gospodarcze w XXI wieku.

Należy także podkreślić, że znajdujące się na tym terenie materialne zabytki 
techniki stanowią nie tylko o specyfi ce regionu, ale również są istotnym elemen-
tem kulturowej tożsamości jej rdzennych mieszkańców (Ślązaków)7.

Projekt utworzenia szlaku zrealizowany został przez Wydział Promocji 
Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
W procesie jego tworzenia uczestniczyły także Śląskie Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego w Katowicach oraz Śląska Organizacja Turystyczna. SZTWŚ udo-
stępniono turystom w październiku 2006 roku. Początkowo na szlaku znajdo-
wało się 29 obiektów, a do roku 2009 wzbogacono go jeszcze o trzy obiekty. Ten 
tematyczny szlak turystyczny tworzą obiekty związane z tradycją górniczą i hut-

7 I. i R. Szewczykowie, Szlaki turystyczne, Carta Blanca Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 70.
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niczą, a także: energetyką, kolejnictwem, łącznością, uzdatnianiem wody oraz 
przemysłem spożywczym8. Należy zaznaczyć, że wiele z nich funkcjonowało 
jako obiekty turystyczne jeszcze przed założeniem SZTWŚ, jednak forma kon-
solidacji obiektów turystyki poprzemysłowej w postaci zorganizowanego szlaku 
została pozytywnie przyjęta przez zarządzających głównymi obiektami i uznana 
za właściwy kierunek aktywizacji turystycznej wewnątrz regionu. Spis obiek-
tów przedstawiono w tabeli 1. W zestawieniu tym znalazły się obiekty będące 
czynnymi zakładami produkcyjnymi z zabytkowym parkiem maszynowym, 
zakłady zachowane jako skanseny, muzea przemysłu i techniki, a także obiekty 
użyteczności publicznej. 

Realizacja projektu utworzenia szlaku turystyki poprzemysłowej wymagała 
przeprowadzenia odpowiedniej promocji tego nowego produktu turystycznego, 
który w roku 2007 uznany został za Produkt Turystyczny Roku, a w roku 2008 
jako pierwszy produkt turystyczny w kraju otrzymał prestiżowy Złoty Certyfi kat 
Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Stworzono zatem  identyfi kację wizualną (wraz z logotypem), serwis inter-
netowy, system oznakowania, a także mapę szlaku. Każdy z obiektów został ozna-
czony tablicą informacyjną (krótki opis obiektu w trzech wersjach językowych, 
wskazówki dla zwiedzających, zdjęcie obiektu). Jednocześnie zaprojektowano 
oznakowanie drogowe opisujące obiekty. Powstały także wspólne dla wszyst-
kich obiektów broszury informacyjno-promocyjne (ulotki), mające funkcje mini-
przewodnika oraz papierowe wersje mapy szlaku. Publikacje prezentujące ofertę 
SZTWŚ ukazały się w wielu wydawnictwach, m.in.: w prasie branżowej (TTG, 
„Aktualności Turystyczne”, „Wiadomości Turystyczne”, „Turystyczna”, „Forum 
Biznesu”, „Świat Podróże Kultura”, „Silesia Airport”) i codziennej, a także 
w publikacjach internetowych9. 

Cały SZTWŚ można podzielić na kilka odrębnych tras: północna – Często-
chowa–Tarnowskie Góry–Radzionków; południowa – Bielsko-Biała–Żywiec; 
zachodnia – Rybnik–Rudy–Gliwice; wschodnia – Sosnowiec–Mysłowice–Kato-
wice–Tychy; centralna – Karchowie–Gliwice–Zabrze–Ruda Śląska10.

8  www.slaskie.pl/szt, 23.08.2010.
9  www.slaskie.pl/szt, 23.08.2010.
10  I. i R. Szewczykowie, Szlaki..., s. 70–73.
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Tabela 1

 Obiekty na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Miejscowość Nazwa obiektu (nr obiektu)

Częstochowa
Muzeum Produkcji Zapałek (1),  Muzeum Historii Kolei (2), 
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza (32)

Tarnowskie Góry Sztolnia Czarnego Pstrąga (3), Zabytkowa Kopalnia Srebra (4)

Karchowice Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” (5)
Radzionków Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek (6)
Bytom Górnośląskie Koleje Wąskotorowe (7)
Sosnowiec Dworzec kolejowy (8)
Mysłowice Centralne Muzeum Pożarnictwa (9)

Katowice
Galeria Szyb Wilson (10), Osiedle Nikiszowiec (11), 
Osiedle Giszowiec (12), Fabryka Porcelany „Porcelana Śląska” (30)

Ruda Śląska
Dworzec kolejowy Ruda Śląska – Chebzie (13), 
Kolonia robotnicza „Ficinus” (14)

Zabrze
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (15), 
Skansen Górniczy „Królowa Luiza” (16), Szyb „Maciej” w Zabrzu 
(17), Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” (31)

Gliwice
Wieża Radiostacji Gliwice i Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów  
(18), Muzeum Techniki Sanitarnej (19), Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego Muzeum w Gliwicach (20)

Rudy Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej (21)
Rybnik Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” (22)
Łaziska Górne Muzeum Energetyki (23)
Tychy Tyskie Browarium (24)
Pszczyna Muzeum Prasy Śląskiej (25)

Bielsko-Biała
Muzeum Techniki i Włókiennictwa (26), 
Budynek dworca kolejowego w Bielsku-Białej (27)

Ustroń Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego (28)
Żywiec Browar i Muzeum Browaru Żywiec (29)

Źródło: www.slaskie.pl/szt, 23.08.2010.

Zwiedzanie szlaku możliwe jest z wykorzystaniem różnych środków loko-
mocji, a dobre oznakowanie ułatwia lokalizację poszczególnych obiektów. Rola, 
jaką SZTWŚ ma do spełnienia w gospodarce turystycznej województwa, wydaje 
się być duża, a potwierdzeniem postawionej tezy jest analiza ruchu turystycznego 
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wybranych obiektów, tj. Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów bardziej zna-
nego pod nazwą Radiostacja Gliwice oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamien-
nego „Guido”.

2. MUZEUM HISTORII RADIA I SZTUKI MEDIÓW 
– RADIOSTACJA GLIWICE. ANALIZA PRZYPADKU

Radiostacja zbudowana została w roku 1935 w Gleiwitz, czyli w nie-
mieckich wówczas Gliwicach, a 31 sierpnia 1939 roku weszła do historii jako 
miejsce hitlerowskiej prowoka cji. W kalendarium funkcjonowania radiostacji 
wskazano kilka etapów jej działania i pełnienie przez nią różnorodnych funkcji, 
a mianowicie:
− w latach 1945–1953 służyła jako nadajnik Radia Katowice, 
− w latach 1950–1956 funkcjonowała jako „zagłuszarka” Wolnej Europy, 

Radia Watykan i innych rozgłośni zachodnich,
− w roku 2005 utworzono tu oddział gliwickiego muzeum, 
− w roku 2009 w związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej założono 

park jako godną oprawę dla wieży antenowej.
Nad radiostacją góruje 111-metrowa wieża antenowa, uchodząca obecnie 

za najwyższą na świecie budowlę drewnianą (wykonana z modrzewia, elemen-
tami zespalającymi są śruby mosiężne; na wieżę prowadzi 365 stopniowa dra-
bina). Wieża ta stanowi zabytek przedwojennej inżynierii niemieckiej11, a pod 
nią umieszczono odlaną z brązu przez K. Nitscha tablicę z napisem: Pamiętając 
o przeszłości – z myślą o przy szłości. Jest to symbol minionego czasu – II wojny 
światowej, konspiracji, okrucieństwa i prowokacji12. 

W niniejszym opracowaniu analizie poddano dane udostępnione przez kie-
rownictwo Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów nazywanego również Radio-
stacją Gliwice. Dotyczą one liczebności odwiedzających radiostację w okresie 
50 miesięcy, czyli od stycznia 2006 roku do maja roku 2010. Sposób groma-
dzenia danych pozwolił na wydzielenie turystów indywidualnych przyby-
wających do muzeum z własnej inicjatywy oraz tzw. turystów grupowych, 

11  www.radiostacjagliwicka.republika.pl, 23.08.2010.
12  A. Jarczewski, Sieć dobrej woli przeciwko Wypędzeniom, Przymusowym Przesiedleniom 

i Deportacją. Gliwicka Klamra, „Rzeczpospolita” z dn. 09.08.2003, www.radiostacjagliwicka.
republika.pl/artykuly/artykuly.htm, 23.08.2010.
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przybywających w ramach wycieczek grupowych (szkolnych, zakładowych, 
konferencyjnych itp.).

Porównując przeciętną liczbę turystów grupowych i indywidualnych 
w badanym okresie zauważa się znaczącą nierównowagę tych liczebności 
w proporcji 5:1. Oczywistym jest zatem, że różnica między wartościami prze-
ciętnymi jest statystycznie istotna (p = 0,0000). W ciągu miesiąca do radio-
stacji przybywa przeciętnie 598 ± 324 (xsr ± SD) turystów grupowych oraz 
109 ± 144 turystów indywidualnych. Ogółem w ciągu miesiąca muzeum odwie-
dza 708 ± 407 turystów.

Na uwagę zasługuje również wysoka wartość odchylenia standardowego 
(SD) w każdej z tych liczebności. Oznacza to, że występuje wysokie zróżni-
cowanie między liczebnością odwiedzających w poszczególnych miesiącach 
roku kalendarzowego. Na rysunku 1 zobrazowano strukturę i liczebność odwie-
dzających w kolejnych miesiącach, co pozwala potwierdzić powyższe wyniki, 
a zarazem zaobserwować pewne charakterystyczne okresy, w których liczebność 
odwiedzających jest znacząco wyższa lub znacząco niższa od przeciętnej. Warto 
zauważyć, że w badaniu ogólnej liczby odwiedzających Radiostację Gliwice 
identyfi kuje się dwa okresy szczytowe, czyli miesiące, w których występuje naj-
wyższa frekwencja odwiedzających (maj i wrzesień) oraz okres przełomu roku, 
w którym obserwowany jest niemal zupełny brak turystów.

Interesujące jest również odmienne zachowanie się krzywej liczebności 
turystów ogółem i turystów indywidualnych. Może to oznaczać, że dwa szczyty 
frekwencyjne w ciągu roku kalendarzowego wynikają głównie z przyjazdów 
grupowych, które dominują w strukturze odwiedzających. Czy zatem występuje 
jakakolwiek zależność między okresami odwiedzania muzeum przez turystów 
indywidualnych i grupowych? 

Analiza korelacji wykazała umiarkowaną i istotną zależność dodatnią 
(p = 0,01) między liczebnością obu grup turystów w kolejnych miesiącach. Wska-
zuje to na fakt, że preferencje odnośnie terminu zwiedzania obiektu są w obu 
grupach przybliżone (rxy = 0,35), choć nie identyczne. A zatem turyści grupowi 
odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu się badanego zjawiska.
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Rys. 1. Liczebność turystów w Radiostacji Gliwickiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez kierownictwo 

Radiostacji Gliwice.

Rys. 2. Struktura odwiedzających Radiostację Gliwice
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez kierownictwo 

Radiostacji Gliwice.
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W badanym okresie zmianom ulegała również struktura odwiedzających 
radiostację. W roku 2007 turyści indywidualni stanowili 5,6% całkowitej popu-
lacji odwiedzających, jednak w ostatnich dwóch latach utrzymuje się tendencja 
wzrostowa odsetka turystów indywidualnych sięgająca 19% wszystkich odwie-
dzających. Zatem w ostatnich latach na każdego turystę indywidualnie odwiedza-
jącego radiostację przypada pięciu turystów grupowych. 

Poddając analizie średnioroczną liczbę odwiedzających w poszczególnych 
jednorodnych miesiącach roku kalendarzowego, potwierdzono wcześniej wysu-
wane przypuszczenia. Właśnie w maju i we wrześniu odnotowuje się największą 
liczbę turystów. Na miesiące te przypada 30% całorocznej wielkości ruchu tury-
stycznego. Jest to wynik o tyle interesujący, że od czerwca do sierpnia radiostacja 
przyjmuje niespełna 25% całorocznej wielkości ruchu turystycznego.

Dane przedstawione na rysunku 3 wskazują również na niewielkie zainte-
resowanie radiostacją w okresie od grudnia do lutego – do muzeum przybywa 
wówczas 11,9% całorocznej wielkości ruchu turystycznego. Jest to zapewne 
związane z panującymi w tym czasie niesprzyjającymi warunkami atmosfe-
rycznymi, które są odpowiedzialne za sezonowość cechującą turystykę w naszej 
szerokości geografi cznej.

Rys. 3. Popularność Radiostacji Gliwice w poszczególnych miesiącach roku kalenda-
rzowego (na podstawie danych z lat 2006–2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez kierownictwo 
Radiostacji Gliwice.
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Interesujące jest również uwzględnienie podziału odwiedzających na grupy 
(turystów indywidualnych i grupowych). Turyści indywidualni również prefe-
rują maj i wrzesień, jednak w znacznie większym stopniu niż turyści grupowi. 
W tych dwóch miesiącach radiostacja przyjmuje ponad 40% całorocznego ruchu 
turystycznego, a w okresie od maja do września jest to nawet 66,3%. Można 
zatem stwierdzić, że dwóch na trzech turystów indywidualnych zwiedza muzeum 
w okresie od maja do września, a pozostali od października do kwietnia, przy 
czym od grudnia do lutego odsetek ruchu turystów indywidualnych jest znacząco 
niższy od tego, jaki obserwowano wśród turystów grupowych, gdyż w miesią-
cach tych radiostację zwiedza 8% wszystkich turystów indywidualnych.

Powyższe wyniki wskazują na konieczność rozwoju programu Radiosta-
cji Gliwice w taki sposób, aby szeroka i odpowiednio zdywersyfi kowana oferta 
turystyczna przyciągnęła odwiedzających również w okresie jesienno-zimo-
wym. Atutem muzeum jest również możliwość poszerzenia oferty turystycznej 
o programy edukacyjne realizowane w ścisłej współpracy ze szkołami gimna-
zjalnymi i ponadgimnazjalnymi. Innym pomysłem na uatrakcyjnienie radiostacji 
jest wyposażenie tego obiektu w nowoczesne środki multimedialne (akustyczne 
i wizualne), które ułatwią wyobrażenie sobie historycznych wydarzeń. Realiza-
cja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wizualizacji 
mogłaby przyczynić się do podniesienia stopnia wykorzystania atrakcji tu-
rystycznej w okresie jesienno-zimowym, kiedy to zainteresowanie turystów 
obiektem znacząco spada.

Należy też zaznaczyć, że słabym punktem promocji muzeum jest niewy-
starczająco rozwinięta i źle przygotowana strona internetowa,13 której otwarcie 
możliwe jest wyłącznie w starych wersjach przeglądarek internetowych.

3. ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „GUIDO” 
– ANALIZA PRZYPADKU

Drugim analizowanym obiektem jest Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamien-
nego „Guido” (ZKWK „Guido”), która stanowi jedną z najpopularniejszych 
atrakcji turystycznych regionu. Największą atrakcją turystyczną kopalni są 
instalacje i wystawy umieszczone w chodnikach górniczych na poziomie 170 m 
i 320 m pod powierzchnią ziemi. Kopalnia prowadzi również bardzo aktywną 

13  http://kopalniaguido.pl , 23.08.2010.
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działalność kulturalną, organizując: koncerty, spektakle, wystawy, biesiady 
regionalne.

Historyczna nazwa „Guido” pochodzi od imienia jej założyciela – księcia 
Guido Henckel von Donnersmarck. Po wyeksploatowaniu dostępnych w niej 
złóż kopalnia pełniła funkcję centralnego węzła odwadniania i kopalni doświad-
czalnej, a w latach 1982–1996 jako jedyna kopalnia węgla kamiennego w kraju 
udostępniona była turystom w charakterze skansenu. Jej ponowne otwarcie dla 
turystów nastąpiło 16 czerwca 2007 roku pod nową nazwą – Zabytkowa Kopal-
nia Węgla Kamiennego „Guido”14.

Rys. 4. Liczebność turystów w ZKWK „Guido”
Źródło: opracowanie danych na podstawie danych ZKWK „Guido”.

14  A.R. Szromek, Analiza egzemplifi kacji poprzemysłowego produktu turystycznego Górnego 
Śląska, w: Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, red. K. Obodyński, M. Du-
rićka, A. Nizioł, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego oraz Podkarpackie Towa-
rzystwo Kultury Fizycznej, Rzeszów 2009, s. 53–60.
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Określenie tego obiektu jako jednego z najpopularniejszych na SZTWŚ 
wynika z liczby odwiedzających podziemną trasę kopalni. Na rysunku 4 zaprezen-
towano liczbę odwiedzających w okresie ponownego uruchomienia muzeum.

Warty podkreślenia jest szybki wzrost liczby odwiedzających kopalnię oraz 
miesięczna liczebność turystów sięgająca niemal 9 tys. osób. 

4. RUCH TURYSTYCZNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
A TURYSTYKA POPRZEMYSŁOWA

Przeprowadzona analiza pozwala zauważyć, że znaczenie poszczególnych 
obiektów wchodzących w skład Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego jest zróżnicowane, jednak stanowią one ważny zbiór atrakcji turystycznych 
regionu. Choć Radiostacja Gliwice przyciąga pięciokrotnie mniej odwiedzają-
cych niż ZKWK „Guido”, to jednak wartość turystyczna obu obiektów wzbogaca 
ogólną ofertę regionu w podobny sposób. Efekt synergii współdziałania obiektów 
zebranych na szlaku widoczny jest również w ogólnej tendencji liczby turystów 
i udzielonych noclegów w województwie śląskim (rysunek 5). 

Rys. 5. Momenty uruchomienia obiektów poprzemysłowych na tle ruchu turystycz-
nego w wybranych podregionach województwa śląskiego

Źródło: opracowanie własne. 
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Choć wpływ na liczbę turystów odwiedzających Śląsk może mieć zarówno 
turystyka biznesowa, jak i konferencyjna, sportowa, górska, religijna itp., a także 
fakt, iż znaczącą część odwiedzających stanowią rdzenni mieszkańcy regionu, to 
jednak trudno nie doceniać udziału turystyki poprzemysłowej w ogólnej liczbie 
turystów odwiedzających Górny Śląsk. 

Na rysunku 5 oznaczono momenty uruchomienia lub wznowienia działalno-
ści wielu obiektów turystyki poprzemysłowej zlokalizowanych w województwie 
śląskim, jednak zobrazowane szeregi czasowe nie obejmują całego wojewódz-
twa, a jedynie te podregiony, w których zlokalizowane są obiekty poprzemysłowe 
oraz w których nie obserwuje się silnych ośrodków dominacji innego rodzaju 
turystyki15.

Podsumowanie

Choć nie można udowodnić związku między działalnością obiektów usy-
tuowanych wzdłuż Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz 
liczbą turystów odwiedzających województwo śląskie, to wydaje się, że rozwój 
turystyki poprzemysłowej ma znaczący wpływ na rozwój turystyki w regionie. 
Powyższa analiza uzyskanych danych statystycznych dotyczących ruchu tu-
rystycznego pozwoliła wysunąć następujące wnioski:
− obiekty turystyki poprzemysłowej Górnego Śląska cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem wśród odwiedzających, pełniąc rolę ważnego punktu re-
kreacji i edukacji oraz kształtowania tożsamości kulturowej mieszkańców 
regionu,

− zauważa się duże zainteresowanie odbiorców grupowych (szczególnie dzieci 
szkolnych i grup konferencyjnych),

− zainteresowanie wybranymi do analizy obiektami jest zróżnicowane ze 
względu na okres roku kalendarzowego. Radiostację Gliwice turyści odwie-
dzają najchętniej w kwietniu, maju, wrześniu i październiku (co pozwala na 
możliwości pozasezonowej aktywności turystycznej), natomiast kopalnię 
„Guido” w okresie wakacji letnich.

Wybrane obiekty niewątpliwie pozwalają dostrzec znaczenie ich potencjału 
turystycznego. Odpowiednie ich zagospodarowanie, zgodne z zasadami ładu 

15  Analiza objęła podregion bytomski, gliwicki, katowicki, rybnicki, tyski, a wyeliminowano 
wpływ takich podregionów, jak: częstochowski (z silnym ośrodkiem turystyki religijnej), bielski 
(przewaga turystyki górskiej) oraz sosnowiecki (brak obiektów poprzemysłowych).
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przestrzennego, sprawia, że bez nadmiernej modernizacji potrafi ą przyciągnąć 
uwagę turystów. Zarówno kopalnia „Guido”, jak i Radiostacja Gliwice stano-
wią przykład właściwego wykorzystania niefunkcjonującego już gospodarczo 
obiektu oraz praktycznego zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju. Takie 
rozwiązanie z jednej strony pozwala przyszłym pokoleniom na poznanie frag-
mentu historii regionu, z drugiej zaś – wskazuje na odpowiedni kierunek zagos-
podarowania często zdegradowanej i przekształconej przestrzeni dla jej lepszego 
wykorzystania. 

INDUSTRIAL MONUMENTS ROUTE 
OF THE SILESIAN PROVINCE AS A FACTOR OF TOURISM PROMOTION 

IN THE UPPER SILESIAN AGGLOMERATION

Summary

Among the many interesting types of tourism, there can also be found ones which 
are not only a form of physical or intellectual activity, but also a kind of travel to the past. 
The type of tourism that combines the mentioned features is heritage tourism, particularly 
its subtype called post-industrial tourism. The objective of this article is to describe the 
Industrial Monuments Route of the Silesian Province and to compare tourist traffi c in 
selected post-industrial objects to the total rate of tourist traffi c in industrialized regions 
of the Silesian Province. Two objects were chosen for the case study; although they have 
comparable historical attractiveness as monuments of post-industrial tourism, they present 
two different ways of tourist use and they attract different numbers of visitors.  

Analyses of the Industrial Monuments Route of the Silesian Province and the men-
tioned cases of tourist attractions allow for the conclusion that each object differs in its 
importance, but they all compose an important set of tourist attractions of the region. 
Even though the Gliwice Radio Station attracts fi ve times less visitors than the Historic 
Coal Mine GUIDO, the tourist value of both of these objects increases the total offer of 
the region to a similar extent. The synergy of objects located along the route can also be 
seen in the general tendency of the number of tourists as well as overnight stays in the 
Silesian Province. 

Translated by Robert Górniak
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WPŁYW ZŁOŻONOŚCI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 
– OBSZAR NA KSZTAŁTOWANIE JEGO WIZERUNKU

Wprowadzenie

W dobie silnej konkurencji i niezwykłej kreatywności w budowaniu wize-
runku produktów turystycznych ogromnym wyzwaniem jest stworzenie koncep-
cji wyjątkowej. W zakresie promocji produktów istnieje wiele metod, form czy 
narzędzi marketingowych, które są kluczowe w walce konkurencyjnej. Jednym 
z wielu wymienionych wariantów jest kreowanie wizerunku obszaru, który pozo-
staje wciąż tematem skomplikowanym ze względu na złożoność i różnorodność 
obszaru jako produktu turystycznego. W niniejszym opracowaniu dokonano cha-
rakterystyki obszaru – produktu turystycznego zdeterminowanego przestrzennie 
w kontekście kreowania wizerunku.

1. ISTOTA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – OBSZAR

Defi nicji produktu należy poszukiwać w teorii marketingu. W najpopular-
niejszym ujęciu autorstwa Ph. Kotlera produkt defi niowany jest jako „cokolwiek, 
co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skon-
sumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę”1. W literaturze wystę-

1  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warsza-
wa 1994, s. 400.
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puje również określenie produktu jako pewnego zbioru korzyści dla nabywcy 
w postaci użyteczności czy przyjemności. Produkt w tym kontekście jest sumą 
materialnych i niematerialnych cech, które obejmują użyteczność i korzyści funk-
cjonalne, społeczne i psychologiczne2.  W marketingu terytorialnym natomiast 
rozpatrywane jest pojęcie produktu turystycznego, który występuje w literaturze 
głównie w podejściu strukturalnym, gdzie podkreśla się jego dużą pojemność, 
złożoność i elastyczność3. W defi nicji G. Gołembskiego produktem turystycz-
nym są wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem 
poza miejsce stałego zamieszkania, przed rozpoczęciem podróży, jak i w jej trak-
cie. Produkt turystyczny określany jest również w aspekcie psychologicznym, 
gdzie istotne są korzyści, przyjemności, satysfakcje, zadowolenie, które wystę-
pują wraz z zakupem. V.T.C. Middleton ukazuje produkt właśnie w takim ujęciu, 
określając go jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych 
na możliwościach spędzania wolnego czasu w miejscu docelowym4. Syntetyczną 
defi nicją jest postrzeganie produktu turystycznego jako wszystko to, z czego 
turyści korzystają i co nabywają w formie dóbr i usług5. 

Różnorodność przytoczonych defi nicji wskazuje na wieloraką interpretację 
produktu turystycznego w literaturze. Może on przybrać postać jednostkowej 
usługi noclegowej, transportowej, żywieniowej, jak również pakietu wielu róż-
norodnych świadczeń. Ze względu na specyfi kę wyjazdów turystycznych można 
wyróżnić dwa rodzaje produktu turystycznego6:
− idealny, który jest wyobrażeniem o wyjeździe i pewnym oczekiwaniem od-

nośnie sposobu jego realizacji i celu; w tym ujęciu produkt turystyczny trak-
towany jest jako pakiet wartości, który ma zaspokoić potrzeby turysty;

− rzeczywisty, który jest sumą naturalnych i stworzonych przez człowieka dóbr 
turystycznych, towarów i usług umożliwiających przybycie, pobyt i korzy-
stanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

Produkt turystyczny może podlegać pewnej uproszczonej klasyfi kacji, któ-
rej podstawą są charakterystyczne elementy poszczególnych produktów. Podział 

2 S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo AWF 
w Poznaniu, Poznań 1999, s. 54.

3 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2005, s. 73.

4 Tamże, s. 73.  
5 J. Czerwiński, Podstawy turystyki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2007, s. 11.
6 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2009, s. 25. 
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ten jest następujący: produkt turystyczny – rzecz; produkt turystyczny – usługa; 
produkt turystyczny – wydarzenie; produkt turystyczny – impreza, produkt; pro-
dukt turystyczny – szlak oraz produkt turystyczny – obszar7. 

Z uwagi na to, że obszar jest szczególnym, zdeterminowanym geografi cznie 
produktem turystycznym, defi niowany jest on jako zbiór wybranych elementów 
potencjału turystycznego danego obszaru, które połączone są nadrzędną ideą 
decydującą o jego oryginalności, atrakcyjności i odrębności8. Produkt turystyczny 
– obszar składa się z wielu różnorodnych elementów rozpatrywanych na kilku 
poziomach, do których należą9:
− dziedzictwo (przyroda, kultura, historia),
− infrastruktura (baza noclegowa, gastronomiczna, paraturystyczna),
− wartość dodana (idea, nazwa, wizerunek, stereotypy),
− organizacja i zarządzanie (wszelkie struktury i działania pozwalające funk-

cjonować powyższym elementom jako produkt turystyczny).
Podstawą, istotą produktu turystycznego – obszar jest jego dziedzictwo, 

do którego oprócz walorów przyrodniczych zalicza się m.in. działalność czło-
wieka (zamki, zabytki) i potencjał turystyczny (bogactwo i możliwości obszaru 
ogółem). Do infrastruktury należą elementy, które uatrakcyjniają potencjał tury-
styczny obszaru i obejmują obiekty hotelowe, gastronomiczne i inne. Poziomem 
trzecim określającym sferę psychologiczną obszaru jest wartość dodana. Cha-
rakteryzuje się ona kreowaniem pewnej „otoczki” wokół produktu turystycz-
nego w postaci: przeżyć, emocji, wyobrażeń, satysfakcji itp. Na tym poziomie 
uwypuklona zostaje istota pojęcia wizerunku obszaru turystycznego, który na 
obecnym etapie rozwoju turystyki jest bardzo ważny, a nawet wiodący. Wizeru-
nek określany jest jako efekt oddziaływania tożsamości obszaru turystycznego 
rozumianej jako suma efektów, które identyfi kują i wyróżniają go na tle innych. 
Tożsamość jest zbiorem atrybutów obszaru (np. miasta), przez pryzmat których 
otocznie chce być postrzegane, zaś odbiór tożsamości przez otocznie prowadzi 
do powstania wizerunku produktu turystycznego – obszar10. 

7  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt..., s. 74.  
8  Tamże, s. 101.
9  Tamże, s. 101.
10  A. Stanowiska-Traczyk, Ocena kształtowania wizerunku miasta województwa warmińsko-

-mazurskiego, „Marketing i Rynek” 2010, nr 9, s. 29.
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2. ATRYBUTY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – OBSZAR

Produkt turystyczny – obszar charakteryzuje się zbiorem cech specyfi cz-
nych tylko dla niego. Jedną z nich jest cecha przestrzenna, która jest wypadkową 
środowiska geografi cznego, dziedzictwa (historycznego i kulturowego) danego 
obszaru, co jest ściśle związane z użytkowaniem produktu w konkretnym miej-
scu. Charakterystyczna dla obszaru jest także jego złożoność, polegająca na rela-
cjach w zbiorze produktów prostych. Trzecią cechą jest multiwytwarzalność tego 
produktu, czyli budowanie go przez wielu twórców. Wzajemne dopełnianie się 
elementów produktu nazywane jest komplementarnością i wraz z synergią (zin-
tegrowane działania wielu podmiotów kreujących produkt) charakteryzuje pro-
dukt turystyczny – obszar. Ostatnimi cechami są: silne uzależnienie od trudnych 
do przewidzenia czynników psychologicznych, rozłożenie konsumpcji w czasie 
oraz rozróżnienie pod względem ceny i standardu produktu11. 

W literaturze wyróżniono następujące rodzaje produktu turystycznego 
– obszar, uwzględniając aspekt struktury hierarchicznej12:   
− lokalny produkt turystyczny – obszar, który stanowią m.in.: miejscowości, 

gminy, powiaty, czy parki krajobrazowe,
− regionalny produkt turystyczny – obszar – znacznie większy od lokal-

nego produktu turystycznego; są to na przykład krainy geografi czne czy 
województwa, 

− krajowy produkt turystyczny – obszar – najwyższych poziom struktury pro-
duktu określający terytorium państwa,

− subkontynentalny produkt turystyczny – obszar – jego granice przekraczają 
terytorium kraju, utożsamiany jest m.in. ze zbiorem kilku państw. 

Zasięg oddziaływania produktu turystycznego – obszaru nie musi odzwier-
ciedlać jego zasięgu terytorialnego. Jeżeli jego oddziaływanie jest znacznie 
większe,  może to świadczyć o efektywnej promocji, a także ukształtowanym 
wizerunku.

11  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt..., s. 110.
12  Tamże, s. 111.
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3. ISTOTA WIZERUNKU

Skuteczne przekazanie informacji o produktach turystycznych powinno 
skutkować odpowiednim zainteresowaniem potencjalnych odbiorców, którzy 
będą skłoni do zakupu. Nadawcy, którzy podejmują działania mające na celu 
informowanie, lansowanie, wzbudzanie zainteresowania i nakłanianie do podję-
cia decyzji o zakupie danego produktu, postępują w myśl i według zasad pojęcia 
promocji. Promocja jest integralną częścią marketingu – mix i tworzy samodziel-
nie tzw. promocja – mix. Promocja stanowi kolejny krok w procesie organizacji 
i zarządzania produktem turystycznym. Podstawowymi jej elementami w ujęciu 
produktu turystycznego są działania mające na celu: pozyskanie klientów, dopro-
wadzenie do wzrostu sprzedaży, a także wykreowanie pozytywnego wizerunku 
fi rmy wśród konsumentów13. Promocję (promocję – mix) tworzą takie elementy, 
jak: reklama, aktywizacja sprzedaży, merchandising, sprzedaż osobista lub bez-
pośrednia, sponsoring i public relations. W oparciu o kompozycję tych elemen-
tów tworzy się zestawy zabiegów i metod pozwalających uzyskać pozytywną 
opinię dla wizerunku i działań podmiotu (przedsiębiorstwa)14.

Z wizerunkiem bezpośrednio związana jest tożsamość, która może być 
kształtowana na podstawie wydarzeń historycznych, politycznych, dziedzin spo-
łecznych, kulturalnych czy ekonomicznych funkcjonujących w obrębie obszaru15. 
Tożsamość jest pewną wizją odbioru produktu (obszaru), założonym przez twórcę 
sposobem jego postrzegania na postawie wykorzystywanych narzędzi marketin-
gowych. To, w jaki sposób te narzędzia wpłyną na odbiorcę, kreuje wizerunek 
obszaru, czyli postrzeganie go w sposób fi zyczny i emocjonalny. To kompo-
zycja obrazów, odczuć czy wrażeń, a także doświadczeń życiowych w umyśle 
odbiorcy. Tożsamość obszaru jest sumą charakterystycznych cech i działań, które 
odróżniają je od podobnych jednostek, będąc jednocześnie skutkiem planowania 
oraz celowego aranżowania działań pochodzących z regionu. Wizerunek nato-
miast jest odbiciem tożsamości w umysłach odbiorców. Podkreślając rozbież-

13  Tamże, s. 227.
14  T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet. Warszawa 1997, s. 153.
15  M. Korczyńska, Marka miasta, „Marketing i Rynek” 2006, nr 12, s. 3.
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ność pojęć, należy zauważyć, że tożsamość jest pewnym stanem obiektywnym, 
a wizerunek – subiektywnym16.

Kształtowanie wizerunku jest jednym z wielu celów strategicznych obsza-
rów turystycznych, wynikających z trendów rozwoju osadnictwa. W literaturze 
wymienia się m.in. następujące tendencje: luka w tożsamości i imageu wynika-
jąca z różnic pomiędzy starym a nowym wizerunkiem, problemy z identyfi kacją 
obszaru w środowisku społecznym czy zmiany systemu wartości i oczekiwań 
mieszkańców17. 

Jednym z kluczowych elementów z punktu widzenia wizerunku pro-
duktu jest public relations, który składa się z całej gamy programów zapro-
jektowanych właśnie w celu ochrony wizerunku formy lub jej poszczególnych 
produktów. W ramach prowadzenia public relations podmioty monitorują nasta-
wienie publiczności do fi rmy i rozpowszechniają informacje tworzące jej renomę. 
W aspekcie marketingowym pojęcie zwane jest marketingowym public relations, 
który oprócz przygotowywania i rozpowszechniania informacji (klasyczny PR), 
bezpośrednio wspiera promocję produktu i budowanie marki18. Do najważniej-
szych narzędzi marketingowego public relations należą19:
− publikacje – materiały drukowane w postaci raportów, broszury, artykuły, 

czasopisma czy materiały audiowizualne,
− imprezy – organizowanie wydarzeń skupiających uwagę odbiorców, m.in.: 

konferencji prasowych, wycieczek, wystaw specjalistycznych, konkursów, 
zawodów,

− sponsoring – promowanie marki, nazwy fi rmy w postaci wspierania (np. 
fi nansowania) imprez sportowych, kulturalnych, a także zaangażowanie 
w działalność społeczną,

− nowiny – wytworzenie wiadomości o pozytywnym wydźwięku na temat fi r-
my, jej pracowników i produktów w celu rozgłosu medialnego,

16  M. Florek, Możliwości zastosowania narzędzi marketingu w gminie (w kontekście wyników 
badań w gminach regionu wielkopolskiego), Zeszyty Naukowe „Obszary i możliwości wykorzy-
stania marketingu” nr 34,  red.  H. Szulce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2004, s. 163.

17  M. Lalli, W. Ploter, Corporate Identity fur Stadte, „Marketing ZFP” 1991, za: A. Szromnik, 
Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Ofi cyna Wolters Kliwer Business, Kraków 2007, 
s. 131.

18  Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 627–628.
19  Tamże, s. 629. 
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− przemówienia – wygłaszanie opinii kierowników fi rmy (wyższego szczebla) 
podczas spotkań biznesowych poświęconych sprzedaży, co wpływa na wize-
runek fi rmy,

− działania publiczne – poprawianie wizerunku fi rmy poprzez fi nansowanie 
szczytnych celów,

− wizerunek w mediach – skupienie się na tożsamości wizualnej, którą tworzą: 
logo, materiały biurowe, znaki, wizytówki, stroje fi rmowe itp.

Po przeanalizowaniu znaczenia promocji i public relations należy skupić się 
na istocie samego pojęcia wizerunku danego miejsca (regionu), który ma funda-
mentalne znaczenie dla kształtowania produktu turystycznego – obszar z uwagi 
na prawidłowość mówiącą o tym, że turyści nie odwiedzają miejsc, o których nie 
słyszeli bądź wydają im się nieatrakcyjne. Proces kreowania wizerunku może 
wpływać na liczbę, jak i rodzaj turystów odwiedzających dane miejsce20. W lite-
raturze przedmiotu wyodrębniono m.in.21:
− wizerunek marki, produktu – percepcja danej pozycji na tle innych,
− wizerunek grupy produktów – wyobrażenie o pewnej całej grupie produktów 

(np. gastronomicznych),
− wizerunek fi rmy, przedsiębiorstwa – forma postrzegania fi rmy we wszystkich 

aspektach jej funkcjonowania,
− wizerunek organizacji – ocena fi rmy jako członka pewnej społeczności; 

może być także określany jako wizerunek grupy współpracujących ze sobą 
przedsiębiorstw,

− wizerunek oferty marketingowej – sposób odbioru (postrzegania) działań 
marketingowych fi rmy,

− wizerunek branży – postrzeganie wszystkich podmiotów funkcjonujących 
w danej branży (np. wizerunek biur podróży, hoteli). 

Wizerunki obszaru turystycznego (miejsca, regionu) i istniejących w jego 
obrębie produktów turystycznych są ze sobą ściśle związane (ze względu na nie-
rozłączność obszaru, terytorium geografi cznego). Kreowanie wizerunku produktu 
turystycznego – obszar powinno być zatem spójne, stanowić jedną całość wraz 
z funkcjonującymi w jego strukturze pojedynczymi produktami turystycznymi, 
takimi jak np. produkt turystyczny – rzecz, wydarzenie czy szlak. Ponieważ na 

20  R. Davidson, R. Maitland, Tourism Destinations, Hodder & Stoughton, London 1997, s. 21
–22, za: M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i prak-
tyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 72–73.

21  J. Tkaczyk, J. Rachwalska, Wszystko jest obrazem… Kształtowanie wizerunku przedsiębior-
stwa, „Marketing i Rynek” 1997, nr 5, s. 5–6. 
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wizerunek miejsca składają się przekonania o nim, wyobrażenia, skojarzenia, 
opinie i wrażenia w umyśle odbiorcy, należy ułatwić mu proces percepcji poprzez 
spójny i konkretny komunikat o wizerunku22. 

4. KREOWANIE WIZERUNKU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 
– OBSZAR 

Kreowanie wizerunku dla prostych produktów turystycznych jest dużo 
łatwiejsze niż w przypadku produktu turystycznego – obszar. W procesie poszuki-
wania syntetycznego wyrazu wizerunku miejsca recepcyjnego można przyjąć, że 
na proces jego budowania i umacniania składają się następujące komponenty23:
− walory turystyczne,
− sposób zarządzania nimi,
− kreatywność, innowacyjność w podejściu do oferty,
− kultura obsługi procesu świadczenia usługi,
− relacje z turystami (klientami),
− elastyczność w kontakcie z klientem,
− polityka jakości produktów.

Odpowiednie wykorzystanie tych komponentów stanowi podstawy do zbu-
dowania pożądanego wizerunku danego obszaru. Należy pamiętać, że wizerunek 
jest indywidualnym postrzeganiem danego miejsca, subiektywnym wyobra-
żeniem obszaru zainteresowania. Wizerunek obszaru turystycznego można 
postrzegać w kilku aspektach, a pierwszym z nich jest rozróżnienie na wizeru-
nek własny i obcy. W podejściu tym chodzi o sposób, w jaki podmiot postrzega 
sam siebie lub jak jest postrzegany przez otoczenie. Natomiast rozróżnienie na 
silny i słaby wizerunek pozwala określić wyrazistość produktu. Wizerunek może 
budzić dobre, przyjemne skojarzenia (pozytywny) lub niedobre, nieprzyjemne 
(negatywny); może już istnieć w umyśle odbiorcy (aktualny) lub też nie (plano-
wany). Kolejny aspekt dotyczy wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego, które 
są odpowiednio kreowane dla otoczenia zewnętrznego (wizerunek rynkowy, spo-

22  Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places – Attracting Investment, Industry and 
Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 97, za: M. Zdon-Korze-
niowska, Jak kształtować…, s. 74.

23  B. Marciszewska, Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, w: Potencjał 
turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, red. M. Meyer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 19.
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łeczno-polityczny, dla turystów, inwestorów, innych jednostek terytorialnych) 
bądź otoczenia wewnętrznego (np. pracowników, mieszkańców gminy, podmio-
tów funkcjonujących w obrębie gminy)24.

W aspekcie konkurencyjności obszarów turystycznych kreowanie wizerunku 
(regionu, miejsca) jest podstawą efektywnego rozwoju turystyki. W procesie kre-
owania wizerunku obszaru kluczową rolę pełnią markowe produkty turystyczne, 
które pozwalają osiągnąć przewagę rynkową. Marka produktu turystycznego 
to wykreowana pozytywna opinia na jego temat, która stanowi narzędzie walki 
konkurencyjnej oraz pozwala  osiągnąć wyrazistość na tle innych produktów. 
W literaturze marka turystyczna określana jest mianem kompleksowego produktu 
turystycznego łatwo identyfi kowanego przez potencjalnych odbiorów, a w opar-
ciu o reprezentowaną wysoką jakość wyróżnia się ona na tle ofert obszarów kon-
kurencyjnych25. Kształtowanie wizerunku oraz budowanie marki jest niezwykle 
trudne i skomplikowane, ale ich tworzenie i funkcjonowanie może przynieść 
wymierne korzyści dla obszaru turystycznego.

Podsumowanie

Funkcjonowanie produktów turystycznych – obszar jako atrakcyjnych dla 
turystów jest nierozłącznie związane z toczącą się na rynku walką, prowadzoną 
głównie za pomocą instrumentów promocji. Jednak specyfi cznym i wiodącym 
sposobem na zwrócenie uwagi potencjalnych turystów jest kreowanie pozy-
tywnego wizerunku danego obszaru. Jego spójne funkcjonowanie z zawartymi 
w jego strukturze produktami turystycznymi (w tym markowymi) pozwala odpo-
wiednio pozycjonować produkt (w ujęciu ogólnym) w percepcji odbiorów. Zło-
żoność i różnorodność obszarów turystycznych jest wyzwaniem dla nadawców 
informacji, aczkolwiek trafi one i efektywne działania pozwalają na osiągnięcie 
pożądanych efektów. Pozytywny wizerunek obszaru wśród turystów skłania 
ich do regularnych przyjazdów, osiągania maksimum satysfakcji podczas jego 
użytkowania.

Wiele miast w Polsce intensywnie pracuje nad własnym wizerunkiem. Miasto 
Szczecin w swojej strategii rozwoju w aspekcie celów długookresowych posiada 

24  J. Olszewska, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, „Marketing 
i Rynek” 2000, nr 11, s. 13, za: M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować…, s. 74.

25  A. Panasiuk, Marka turystyczna. Założenia metodyczne, w: Markowe produkty turystyczne, 
red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 123.
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założenie dotyczące wykreowania wizerunku marki miasta Szczecina – jako przy-
jaznej i opiekuńczej w opinii mieszkańców, atrakcyjnej gospodarczo i turystycz-
nie. Realizacja założeń ma zostać wypełniona do roku 2015.  W Strategii Miasta 
Szczecina określono cztery podstawowe zasady, w myśl których  realizowana 
jest polityka promocji. Drugą z zasad jest właśnie „Kształtowanie pozytywnego 
wizerunku miasta”. W dokumentacji opisującej strategię miasta szczegółowo 
określone zostały m.in. zalety i wady Szczecina, a także korzystne i niekorzystne 
opinie turystów na temat jego wizerunku. Do pozytywnych zaliczono: odczucia 
związane z lokalizacją (bezpośrednie sąsiedztwo Berlina i morza), architekturą, 
lokalizacją parków i miejsc rekreacyjnych, zabytkami architektury, ofertą han-
dlową (centra handlowe), unikatowością i specyfi ką Nabrzeża Odry oraz dużą 
liczbą zagranicznych turystów. Niestety, także negatywne cechy budują wizeru-
nek miasta. Niepochlebne opinie turystów dotyczą głównie: ogólnego wyglądu 
miasta, infrastruktury transportowej czy rangi imprez masowych i kulturalnych. 
Wskazane braki czy też słabe strony świadczą o potrzebie promocji miasta, 
poprawy wizerunku działań, podniesienia standardów obsługi biznesu, podjęcia 
nowych przedsięwzięć w Szczecinie i przede wszystkim poprawy wizerunku 
miasta w opinii jego mieszkańców26. 

Na przedstawionym przykładzie miasta Szczecina można wnioskować, że 
kreowanie wizerunku produktu turystycznego – obszar jest niezwykle trudne ze 
względu na jego złożoność i istniejące już w jego strukturze – nie zawsze pozy-
tywne – opinie. Optymistyczną perspektywę stanowi duże prawdopodobieństwo 
osiągnięcia sukcesu, dzięki konsekwentnie realizowanemu planowi kreowania 
wizerunku obszaru. 

26  http://www.szczecin.pl/Strategia/_pl/uchwalone/polityka_promocji.pdf, listopad 2010.
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INFLUENCE OF THE COMPLEXITY OF THE TOURIST’ PRODUCT 
– AREA FOR THE IMAGE CREATING

Summary

The purpose of the article is to analyse infl uence of the complexity of tourist’ 
product (area) for the image creating. The author focused on area image creating and 
strong conditions of market competition. A strong, positive image of area is a main way 
of acquiring the tourists’ attention. The acceptance of the image allows getting the loyalty 
of present tourists and interesting the potential group of them.

Translated by Katarzyna Orfi n
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Wprowadzenie

W najbardziej tradycyjnym i powszechnie przyjętym ujęciu, na obszarowy 
produkt turystyczny składają się: infrastruktura turystyczna, usługi turystyczne 
oraz atrakcje turystyczne1. Atrakcje turystyczne, które stanowią główny motyw 
przyjazdu turysty do regionu turystycznego, w literaturze2 dzielone są na natu-
ralne, antropogeniczne oraz wydarzenia. Utrzymanie zdecydowanej większości 
atrakcji turystycznych, zwłaszcza powiązanych ze środowiskiem naturalnym 
oraz artefaktami kulturowymi, ze względu na trudność ich komercjalizacji oraz 
charakter dobra publicznego wymaga znacznych subsydiów ze strony jednostek 
samorządu terytorialnego3. Również w przypadku organizacji wydarzeń turys-
tycznych, które często stanowią atrakcję nie tylko dla turystów, ale także spo-
łeczności lokalnej, wymagane jest wsparcie podmiotów publicznych. Dotyczy 

1 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 
1998, s. 22.

2 Por. J. Mundt, Einführung in den Tourismus, Oldenburger Verlag, München 2001, s. 294.
3 Dyskusja na temat dóbr publicznych i prywatnych w turystyce, por. A. Pawlicz, Dobra 

Publiczne i Dobra Klubowe na Rynku Turystycznym w Aspekcie Zrównoważonego Rozwoju, 
w: Zrównoważony Rozwój Turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, 
s. 95–106.
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to zarówno dużych, spektakularnych wydarzeń, które mają wpływ na cały kraj, 
jak i wydarzeń średniej wielkości, które wpływają jedynie na obszar gminy lub 
powiatu. 

Pomimo wydatkowania znacznych środków publicznych na wspieranie 
zarówno dużych, jak i małych wydarzeń, jednostki samorządu terytorialnego 
rzadko starają się w sposób obiektywny ocenić ich wpływ na lokalną gospo-
darkę, liczbę nowych miejsc pracy oraz wielkość wpływów z podatków, jaką 
można przypisać danemu wydarzeniu. Innymi słowy wpływ wydarzeń na lokalną 
gospodarkę oraz społeczność lokalną oceniany jest najczęściej intuicyjnie przez 
komórki podmiotów publicznych zajmujące się marketingiem terytorialnym oraz 
decydentów. Może to powodować, że środki publiczne wydawane są nieefektyw-
nie, a o rodzaju oraz wysokości wsparcia dla poszczególnych wydarzeń decy-
dują działania marketingowe organizatorów skierowane do decydentów, a nie 
faktyczny wpływ wydarzenia na lokalną gospodarkę. 

W literaturze polskiej z zakresu ekonomiki turystyki praktycznie brak 
jest studiów ukierunkowanych na pomiar wpływu niewielkich wydarzeń na 
gospodarkę. Również literatura światowa podaje niewielką liczbę przykładów, 
zwłaszcza w odniesieniu do wydarzeń mających jedynie ograniczony zasięg 
oddziaływania. Organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku 
w Polsce i na Ukrainie niewątpliwie zmieni ten stan rzeczy i spowoduje wzrost 
zainteresowania ewaluacją wpływu przynajmniej dużych imprez sportowych 
na regiony. 

W opracowaniu przedstawiono teoretyczne aspekty badania wpływu wyda-
rzeń turystycznych na społeczność lokalną oraz problemy szacowania wydatków 
turystów. Przedstawiono także wyniki badań mających na celu określenie wpływu 
Festiwalu Szachowego „Konik Morski Rewala” na gospodarkę gminy Rewal.

1. ANALIZA KORZYŚCI NETTO ZWIĄZANYCH 
ZE ZJAWISKIEM TURYSTYKI W REGIONIE

O istotności wydarzenia dla danego regionu turystycznego nie decydują 
tylko czynniki ekonomiczne, takie jak: dodatkowy impuls dla gospodarki, dodat-
kowe miejsca pracy czy dodatkowe podatki dla podmiotów publicznych. Analiza 
wpływu wydarzenia dla lokalnej społeczności przeprowadzana jest w oparciu 
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o trzy obszary odpowiadające koncepcji zrównoważonego rozwoju, tj. obszar 
gospodarczy, społeczny i ekologiczny4 (rysunek 1).

Holistyczna ewaluacja 
wydarzenia turystycznego 

Budowa modeli 
ekonomicznych 

Analiza kosztów i korzy ci 

Ekonomia rodowisko Spo ecze stwo

Rys. 1. Holistyczna ocena wpływu wydarzeń dla lokalnej społeczności
Źródło: L. Jago, L. Dwyer, Economic…, s. 4.

Efektem analizy korzyści i kosztów w oparciu o wyżej przedstawiony 
schemat jest oszacowanie tzw. korzyści netto, które rozumiane są jako różnica 
całkowitych korzyści i kosztów i obejmują również elementy trudno mierzalne, 
takie jak: koszt alternatywny, kongestia transportowa, zanieczyszczenie środo-
wiska lub duma mieszkańców itp. W tabeli 1 przedstawiono analizę korzyści 
i kosztów dla przykładowego wydarzenia turystycznego (organizowanego przez 
jednostki administracji publicznej) w oparciu o różne poziomy analizy.

4 L. Jago, L. Dwyer, Economic Evaluation of Special Events: a Practitioner’s Guide, Common 
Ground Publishing Pty Ltd, Sydney 2006, s. 1–15.
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Tabela 1

 Analiza kosztów i korzyści organizacji wydarzenia turystycznego 
z punktu widzenia regionu

Poziom analizy Koszty Korzyści

Mikroekonomiczny koszty infrastruktury
bezpośrednie koszty organizacji 
wydarzenia 

przychody od uczestników
przychody od sponsorów

Koszty pośrednie zapewnienie bezpieczeństwa 
w regionie
zwiększony wywóz śmieci
zanieczyszczenie środowiska
koszty społeczne ludności 
miejscowej (kongestia, przestęp-
czość itp.)

poprawa wizerunku
poprawa infrastruktury

Inne koszty koszt alternatywny organizacji 
wydarzenia

nadwyżka konsumenta

Efekty zewnętrzne zmniejszenie zainteresowania 
innymi wydarzeniami w regionie

zwiększenie popytu w hotelach, 
restauracjach, handlu detalicznym 
i innych przedsiębiorstwach 
turystycznych
efekt mnożnikowy

Źródło: N. Vanhove, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier, Amsterdam 
2005, s. 227.

Najtrudniejszym elementem analizy jest wycena społecznych kosztów 
i korzyści oraz efektów zewnętrznych związanych z ruchem turystycznym. Z tego 
względu w praktyce najczęściej dokonywane są jedynie analizy jakościowe, 
w przypadku których wyceny dokonuje się jedynie w odniesieniu do wartości, 
które można przedstawić w cenach rynkowych5. 

2. METODY SZACOWANIA WYDATKÓW TURYSTYCZNYCH NETTO

Niezależnie od przyjętej metody badania wpływu wydarzenia na lokalną 
gospodarkę, analiza rozpoczyna się od szacunku łącznej kwoty wydatków 
turystycznych. Wydatki turystyczne są iloczynem średnich wydatków turysty 
i liczby turystów. 

5  N. Vanhove, The Economics..., s. 229.
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Mnożnik turystyczny określa wielkość wpływu ruchu turystycznego na 
lokalną gospodarkę. W ujęciu keynesowskim liczony jest jako odwrotność sumy 
krańcowych skłonności do wycieków (ang. marginal propensity to leak), czyli 
wielkości dodatkowego dochodu, który opuszcza gospodarkę w czasie ruchu 
okrężnego pieniądza. Na wycieki składają się: oszczędności, import oraz podatki6. 
Według J. Fletcher7 wartość mnożnika różni się znacznie w zależności od przyję-
tej metodologii liczenia. Jako najważniejsze metody liczenia mnożnika turystycz-
nego wskazuje on: mnożnik Keynesa, mnożnik ad hoc oraz analizę Input-Output 
(przepływów międzygałęziowych), która oceniana jest przez część autorów jako 
najbardziej wiarygodna8. W tabeli 2 przedstawiono cztery poziomy dokładności 
badań nad oceną wielkości wpływu turystyki na gospodarkę regionu. Im wyższy 
poziom wiarygodności danych, tym wyższe są koszty badań.

Tabela 2

Różne metody oceny wpływu ruchu turystycznego na gospodarkę

Poziom 
wiarygodności 

badań
Wielkość ruchu 

turystyczny Wydatki turystów Mnożnik

1 – ocena 
ekspercka 

ocena eksperta ocena eksperta 
lub tzw. metoda 
inżynieryjna*

ocena eksperta

2 dane historyczne 
lub dane z podobnych 
regionów turystycz-
nych

wykorzystanie 
danych z innych, 
podobnych regio-
nów turystycznych

wykorzystanie mnoż-
nika turystycznego 
z innych regionów

3 wykorzystanie danych 
historycznych w roz-
biciu na poszczególne 
segmenty turystów

wykorzystanie 
danych wtórnych 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
segmentów

wykorzystanie mnożni-
ków z innych regionów 
dotyczących wydatków 
poszczególnych seg-
mentów turystów

4 – dane 
pierwotne

badania ankietowe 
w celu oceny ilościo-
wej i jakościowej 
ruchu turystycznego

badania ankietowe 
w celu oceny 
średnich wydatków 
turystów

wykorzystanie modelu 
przepływów międzyga-
łęziowych w regionie

* metoda inżynieryjna polega na ocenie wydatków przez przyjęcie tzw. cen „typowych”, np. noc-
leg kosztuje 50 zł, całodzienne wyżywienie 40 zł, 20 zł to dzienne wydatki na benzynę, a 10 zł 
na pamiątki. Na bazie tych założeń oraz wielkości ruchu turystycznego oceniane są całościowe 
wydatki turystów.

Źródło: D. Stynes, Economic…

6 Por. J. Tribe, The Economics of Recreation, Leisure and Tourism, Elsevier, Amsterdam 2006, 
s. 267–271.

7 Encyclopedia of tourism, pr. zbior. pod red. J. Jafari, Routledge, London 2000, s. 388–400. 
8 Por. m.in.: D. Stynes, Economic Impacts of Tourism, www.msu.edu, 30.01.2009; J. Tribe, The 

Economics… 
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W niewielkich regionach turystycznych, ze względu na trudności w dostępie 
do informacji, analiza wpływu zjawiska turystyki na gospodarkę ogranicza się 
do metody eksperckiej lub badań liczby turystów i ich wydatków. Wykorzysta-
nie modeli przepływów międzygałęziowych możliwe jest najczęściej jedynie na 
poziomie całych państw lub większych regionów. W sytuacji, gdy celem badań 
jest porównanie wpływu na lokalną gospodarkę kilku wydarzeń turystycznych, 
wystarczającą miarą wydaje się zbadanie wielkości wydatków. Ma to szcze-
gólne uzasadnienie w przypadku niewielkich wydarzeń, w przypadku których 
trudno zakładać różne wartości mnożnika turystycznego. Wielkość wydatków 
może również służyć jako miara efektów przy badaniu efektywności (czyli rela-
cji nakłady–efekty) wykorzystania środków publicznych do wspierania imprez 
turystycznych.

Również w przypadku mierzenia wpływu wydarzenia turystycznego na 
gospodarkę regionu pierwszym krokiem jest oszacowanie liczby turystów oraz 
ich łącznych wydatków. Szacowanie wydatków turystów w czasie wydarzenia 
jest łatwiejsze niż w przypadku pozostałych form turystyki, głównie z powodu 
czasowego i przestrzennego ograniczenia występowania jego efektów. Pomimo 
to L. Dwyer zwraca uwagę na liczne problemy związane z szacowaniem tzw. 
„nowych wydatków” związanych z wydarzeniem turystycznym9. Nowe wydatki 
lub wydatki turystyczne netto określa on jako wydatki, które nie zostałyby ponie-
sione, gdyby dane wydarzenie nie miało miejsca; innymi słowy jest to suma 
wydatków turystów biorących udział w wydarzeniu minus wydatki mieszkańców 
i turystów, którzy z powodu organizacji wydarzenia zrezygnują z konsumpcji 
w regionie. Wydatki te obejmują: wydatki organizatorów, uczestników, turystów, 
sponsorów, media itp. W przypadku ich  mierzenia należy zwrócić uwagę na 
następujące problemy10:
− wydatki mieszkańców nie powinny być traktowane jako nowe wydatki w re-

gionie. Zakłada się, że gdyby wydarzenie się nie odbyło, mieszkańcy wyda-
liby taką samą kwotę na towary i usługi w regionie;

− często w wydarzeniach turystycznych biorą udział osoby, dla których udział 
w imprezie nie jest głównym motywem podróży. Wydatki tej grupy turystów

9  L. Dwyer, Economic evaluation of special events, w: materiały konferencyjne Internation-
al Tourism Conference 2008, „Cultural and Event Tourism: Issues & Debates”, Alanya, Turkey, 
s. 25–48.

10  Por. również: L. Jago, L. Dwyer, Economic…, s.  20–29.
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nie mogą być liczone jako nowe, z wyjątkiem sytuacji, w której turys-
ta ze względu na udział w imprezie wydaje więcej, niż gdyby w niej nie 
uczestniczył;

− część uczestników odwiedziłaby dany region turystyczny niezależnie od 
tego, czy wydarzenie zostałoby zorganizowane, jednak ze względu na wy-
darzenie przesuwają termin przyjazdu (np. przedstawiciel handlowy, którego 
obowiązkiem jest odwiedzanie swoich klientów raz w roku, przyjeżdża do 
Ińska właśnie w czasie trwania Ińskiego Lata Filmowego); wydatki tej grupy 
turystów również nie mogą być traktowane jako nowe,

− efekt wyludnienia występuje w przypadku dużych wydarzeń i obejmuje: 
wydatki turystów, którzy z powodu trwania wydarzenia nie przyjechali do 
regionu (np. ze względu na tłok, zagrożenie terrorystyczne, wyższe ceny 
itd.), mniejsze wydatki mieszkańców w czasie trwania wydarzenia (w czasie 
Olimpiady w 2012 r. w Londynie szacuje się zmniejszenie wydatków miesz-
kańców o 10%) oraz brak wydatków mieszkańców, którzy ze względu na 
wydarzenie opuścili region,

− wielkość importu dóbr koniecznych dla organizacji wydarzenia z poza regio-
nu turystycznego (czasem określana jako „wycieki importowe”11) powinna 
być odjęta od nowych wydatków związanych z wydarzeniem. 

Mierzenie wpływu turystyki na gospodarkę lokalną obejmuje dwa pod-
stawowe typy badań. Z jednej strony bada się turystów – ich liczbę, wydatki, 
poziom obłożenia w przedsiębiorstwach hotelarskich itp., z drugiej zaś badaniami 
obejmuje się mieszkańców regionu turystycznego i ich stosunek do konsekwen-
cji rozwoju zjawiska turystyki12. W niniejszym artykule skoncentrowano się na 
badaniu wydatków turystów ze względu na potencjalnie niskie koszty zewnętrzne 
badanego wydarzenia. 

11  Por. J. Zaucha, Planowanie i rozwój turystyki zrównoważonej na terenach wiejskich Regionu 
Bałtyckiego, w: Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej, produkty, sieci współpracy i mar-
keting, red. W. Toczyński, J. Lendzion, J. Zaucha, Gdańsk 2007, s. 33.

12  Por. R. Tse, Estimating the impact of economic factors on tourism: evidence from Hong Kong, 
„Tourism Economics” 2001, nr. 3, s. 277–293.
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2. FESTIWAL SZACHOWY „KONIK MORSKI REWALA” (FSKMR)

Festiwal szachowy „Konik Morski Rewala” jest wydarzeniem cyklicznym, 
które począwszy od roku 2005 odbywa się pod koniec sierpnia13. W ramach 
festiwalu zorganizowano cztery turnieje szachów klasycznych (nazywane zwy-
czajowo open-ami), które trwały przez cały okres festiwalu oraz liczne open-y 
(turnieje) jednodniowe, nocne i inne imprezy dla szachistów, mające uatrakcyjnić 
im pobyt. 

Festiwal szachowy może być traktowany jako dość szczególna forma 
turystyki kwalifi kowanej. Charakteryzując turystykę szachową, należy zwrócić 
uwagę na następujące kwestie:
1. Uprawianie turystyki szachowej wymaga określonych umiejętności i jest 

stosunkowo drogie (zarówno jeśli chodzi o wydatki pieniężne, jak i utraco-
nego czasu) w przypadku partycypacji w festiwalu poza miejscem stałego 
zamieszkania. Wysokie koszty dotyczą przede wszystkim transportu, zakwa-
terowania i wyżywienia.

2. Szachiści stosunkowo długo pozostają w miejscu recepcji (znacznie dłużej 
niż np. uczestnicy imprez sportowych typu mecz piłki nożnej lub wszelkiego 
rodzaju imprez kulturalnych). W stosunkowo łatwy sposób można dokładnie 
zmierzyć ich liczbę oraz długość pobytu. 

3. Liczba kibiców, tj. osób nie biorących aktywnego udziału w festiwalach, jest 
bardzo mała i obejmuje głównie rodziców małoletnich uczestników.

4. Wydaje się, że organizacja festiwali szachowych powoduje stosunkowo nie-
wielkie koszty zewnętrzne dla odwiedzanej miejscowości. Wynika to z małej 
liczby uczestników oraz specyfi ki tej dyscypliny sportu.

5. Festiwale szachowe organizowane są zasadniczo przez cały rok, niemniej 
jednak ze względu na okres wakacyjny również w przypadku tej formy tury-
styki można zaobserwować pewną sezonowość. Festiwale organizowane są 
najczęściej na początku lub końcu sezonu w celu jego wydłużenia. Organi-
zuje się je prawie zawsze w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od miejsc 
uczęszczanych przez inne grupy turystów (konieczność zapewnienia ciszy 
zawodnikom).

6. Wydaje się, że na rynku festiwali występuje stosunkowo duża konkurencja. 
Podaż stanowią liczne kluby i stowarzyszenia organizujące często jeden lub 
dwa festiwale (nie licząc imprez jedno- i dwudniowych). Niezwykle mała 

13  http://www.rewal.caissa.com.pl, 01.10.2010.
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jest liczba przedsiębiorstw i organizacji specjalizujących się w organizacji 
festiwali szachowych w różnych miejscach kraju (w Polsce działa jedno tego 
rodzaju przedsiębiorstwo). Popyt stanowią aktywni szachiści, których liczbę 
również trudno jest ocenić ze względu na brak konieczności zrzeszania się 
w związkach szachowych. 

7. Festiwale szachowe, podobnie jak inne imprezy masowe, prawie zawsze 
otrzymują wsparcie podmiotów publicznych. Część klubów organizujących 
tego typu festiwale uzależnia ich organizację w danej miejscowości od wiel-
kości subwencji, a w przypadku wyspecjalizowanych przedsiębiorstw festi-
wale bywają przenoszone do innych miast.

Zarówno w literaturze anglo-, jak i polskojęzycznej właściwie brak jest 
jakichkolwiek studiów dotyczących tej formy turystyki. Nie jest to zaskakujące, 
zważywszy na fakt, iż nawet turystyka sportowa i jej wpływ na miejscowość 
recepcji jest stosunkowo słabo zbadana.

3. WPŁYW WYDARZENIA NA GOSPODARKĘ GMINY

Ze względu na niewielką skalę wydarzenia, w przypadku Festiwalu Sza-
chowego „Konik Morski Rewala” (FSKMR) ograniczono się do oszacowania 
wydatków turystów z pominięciem efektu wyludnienia, efektu mnożnikowego 
i wycieków importowych. Badaniami objęto jedynie uczestników powyżej 15. 
roku życia. Instrumentem badawczym była ankieta (wypełniana przez ankietera 
w czasie wywiadu). Badania prowadzono po drugim (2009 r.) i szóstym (2010 r.) 
dniu festiwalu. Dane dotyczące liczby uczestników festiwalu oraz liczby respon-
dentów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 

Liczba respondentów i liczba zawodników biorących udział w FSKMR 
w latach 2009–2010

Rok 2009 2010

Liczba zawodników 341 354
Liczba zawodników pow. 15. roku życia 181 196
Liczba respondentów 111 122
Stosunek liczby respondentów i liczby zawodników pow. 15. roku życia 61% 62%

Źródło: opracowanie własne.
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Jak wskazują dane zawarte w tabeli 1 liczba uczestników biorących udział 
w FSKMR nie zmieniła się znacząco w badanym okresie. Nie zmienił się także 
procent uczestników biorących udział w badaniu. 

Szacunki łącznych wydatków turystów w czasie festiwalu wymagały przy-
jęcia następujących założeń:
1. Średni poziom wydatków zarówno osób dorosłych, jaki i dzieci oraz osób 

zatrudnionych przy organizacji festiwalu jest taki sam.
2. Średni poziom wydatków osób ankietowanych jest taki sam jak pozostałych 

uczestników festiwalu
3. Średni poziom wydatków osób towarzyszących jest taki sam jak poziom 

wydatków uczestników festiwalu
4. Efekt mnożnikowy jest, a wycieki eksportowe równoważą się.
5. Udział wydatków netto w gminie jest taki sam jak udział respondentów, 

którzy nie przyjechaliby do Rewala w przypadku, gdyby festiwal nie był 
organizowany.

W ankiecie zapytano zawodników m.in. o liczbę osób towarzyszących, 
które nie biorą udziału w turnieju. Na tej podstawie oszacowano liczbę osób 
towarzyszących, które wprawdzie nie brały udziału w FSKMR, ale przyjechały 
do Rewala ze względu na badane wydarzenie. Z punktu widzenia problemów 
szacowania nowych wydatków istotne było również oszacowanie udziału uczest-
ników, którzy nie przyjechaliby do Rewala, gdyby festiwal nie był organizowany 
oraz liczby noclegów (część gości została dłużej, niż trwał FSKMR). Odpowied-
nie dane przedstawiono w tabeli 4.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4, liczba nowych noclegów w gmi-
nie Rewal w badanych latach nie zmieniła się znacząco (spadek o 2%) i w roku 
2010 wyniosła 3919,1 noclegu. Spadek wynikał głównie z nieco mniejszej śred-
niej liczby noclegów w gminie, jaką zadeklarowali uczestnicy.

W tabeli 5 przedstawiono średnie wydatki turystów biorących udział 
w FSKMR oraz sumę wydatków turystów. Ankietowani wskazywali jedynie 
wydatki poniesione na terenie gminy Rewal. 
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Tabela 4

Szacunek nowych noclegów w gminie Rewal w związku z organizacją FSKMR

Rok 2009 2010
1. Liczba dorosłych uczestników festiwalu 181 196
2. Liczba niepełnoletnich uczestników festiwalu 160 159
3. Szacowana liczba pełnoletnich osób towarzyszących 80,91 60,71
4. Szacowana liczba niepełnoletnich osób towarzyszących 24,62 31,36
5. Pracownicy obsługi festiwalu 14 14
6. Suma (1–5) 460,53 461,07
7. Średnia liczba noclegów 10,23 10
8. Procent osób, które nie przyjechałyby do Rewala, gdyby 

FSKMR nie był organizowany 85% 85%
9. Liczba nowych noclegów generowanych przez FSKMR 

(Iloczyn 6–8) 4004,5 3919,1

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5

Szacunkowe nowe wydatki turystyczne związane z organizacją badanego festiwalu 
w gminie Rewal

Rok 2009 2010

1. Średnia wielkość wydatków na usługi noclegowe 
i gastronomiczne 74,63 72,89 zł

2. Średnia wielkość pozostałych wydatków 30,52 26,92 zł
3. Suma dziennych wydatków uczestników festiwalu = 2+3 105,15 99,81

4. Liczba nowych noclegów generowanych przez FSKMR 
(z tabeli 4, poz. 8) 4004,5 3919,1

5. Liczba nowych wydatków turystów = 3*4 421 073 391 165

6. Nowe wydatki turystów w ujęciu realnym 
(ceny z roku 2009) 421 073 384 124

Źródło: opracowanie własne. Wszystkie dane podano w złotówkach, do obliczeń wyko-
rzystano miarę infl acji „15% średnia obcięta” (www.nbp.pl, 11.10 2010), która 
w sierpniu 2010 roku wyniosła 1,8%.
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Szacunkowe nowe wydatki turystów w roku 2010 w ujęciu realnym spadły 
o 8,8% i wyniosły 391 tys. zł lub 384 tys. zł w cenach z roku 2009. 

Według Instytutu Turystyki średnie dzienne wydatki Polaków na tzw. 
podróże krajowe długie w roku 2009 wyniosły 90 zł. Uwzględniając fakt, że 
kwota ta obejmuje dodatkowo koszty transportu, można założyć, że uczestnicy 
FSKMR wydawali średnio więcej, niż przeciętny polski turysta wypoczywający 
w kraju. 

Podsumowanie

Oszacowanie wydatków turystów naturalnie nie wyczerpuje analizy wpływu 
FSKMR na gospodarkę gminy Rewal. Dalsze badania ekonomiczne mogą doty-
czyć wpływu wydarzenia na liczbę miejsc pracy, wpływy podatkowe dla gminy 
oraz wpływ wydarzenia na inne sektory gospodarki w gminie. Dla oszacowa-
nia tych wartości konieczne jest zatem oszacowanie odpowiednich mnożników 
(zatrudnienia, podatków itp.). W sytuacji braku tych wartości można jedynie pró-
bować dokonać szacunków na bazie odpowiednich mnożników, wyliczonych dla 
innych regionów (drugi poziom wiarygodności badań – por. tabela 2). Na przy-
kład według badań przedstawionych na stronie Uniwersytetu w Michigan14 każdy 
milion USD wydany w 1996 roku (odpowiada to wartości 1,37 mln USD w roku 
2010) w sektorze hotelarskim, gastronomicznym i rozrywce przekładał się odpo-
wiednio na 23, 31 i 31 nowych miejsc pracy. PKB per capita w USA jest o 2,54 
wyższy niż w Polsce15, można zatem założyć, że w Polsce ta sama liczba nowych 
miejsc pracy wymagać będzie odpowiednio mniejszych wydatków. Zakładając 
uśredniony poziom mnożnika miejsc pracy [(23 + 31 + 31)/3 = 28,3] oraz kurs 
USD 2,77 PLN, liczbę nowych miejsc pracy można oszacować w następujący 
sposób:
1. Wydatki FSKMR w USD:  391 165 PLN / 2,77 = 141 215 USD.
2. Mnożnik zatrudnienia z uwzględnieniem różnic PKB: 28,3 * (2,54/1,37) = 52,5. 

Zatem każdy mln USD przekłada się na 52,5 miejsc pracy. 
3. Liczba nowych (całorocznych) miejsc pracy: 52,5 * 0,141 = 7,4.

14  www.msu.edu/course/prr/840/econimpact/multipliers.htm, 11.10.2010.
15  www.imf.org, 11.10.2010.
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Należy podkreślić, że tego rodzaju szacunki wymagają licznych założeń 
(dotyczących głównie wartości mnożnika zatrudnienia), a zatem do tego sza-
cunku należy podchodzić z ostrożnością. 

Jak zostało to przedstawione w części teoretycznej opracowania, pozostałe 
badania związane z festiwalem dotyczyć mogą również aspektów ekologicznych 
i społecznych. 

Szacowanie wielkości wydatków turystycznych miałyby najszersze zasto-
sowanie w przypadku porównań między szeregiem imprez organizowanych 
w tej samej gminie. W tym przypadku można założyć te same poziomy mnoż-
nika i dokonać ewaluacji korzyści w zakresie gospodarki, promocji i wizerunku 
jedynie na poziomie samych wydatków.

SELECTED PROBLEMS OF MEASURING THE ECONOMIC IMPACT 
OF SMALL EVENTS. THE CASE OF REWAL CHESS FESTIVAL

Summary

Estimating the economic impact of special events to tourism destinations constitutes 
one of the major fi elds in tourism research. Extensive literature provides both practitioners 
and scientists with appropriate tools to measure tourism expenditure, multipliers and 
externalities generated by an event. However, a majority of the research is conducted 
during big, special events which usually have a great impact on the whole country, while 
the impact of small events seems to be underestimated. It is worth noting that organization 
of small niche tourism events also requires public subsidies, the effi ciency of which needs 
to be evaluated. This article is an attempt to address this gap.

Rewal Chess Festival (RCF) is an annual chess tournament for semi-professional 
and amateur players. It is organized at the end of August in Rewal, which is a coastal 
village in Poland. annually it attracts around 400 players, who stay in the village for 
10 days. Economic impact of the RCF to Rewal commune is based on the research 
conducted in years 2009 and 2010. The study revealed that around 141 thousand USD of 
new expenditure can be attributed to the event which may be converted to approximately 
7 new jobs annually. 

Translated by Adam Pawlicz
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STUDIUM PRZYPADKU WYBRANYCH GMIN 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie

Gminy położone bezpośrednio w pasie wybrzeża, posiadające dostęp do 
morza w województwie zachodniopomorskim stanowią jedne z najbardziej 
zamożnych jednostek administracyjnych w województwie. Posiadają one zespół 
walorów przyrodniczych i wypoczynkowych oraz zdrowotnych stanowiący duży 
kapitał, który dzięki wzrostowi zamożności potencjalnych turystów, inwestycjom 
poczynionym jeszcze w czasach PRL (uwarunkowaniom rynkowym), otwarciu 
granic oraz inwestycjom i zagospodarowaniu turystycznemu zamienił te gminy 
w obszary intensywnej recepcji turystycznej w sezonie letnim. Niegdysiejsze 
wsie rybackie zabudową i wielkością nie różnią się dziś od miast. Mieszkańcy 
tych gmin oraz zewnętrzni inwestorzy mają wiele możliwości do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej i pracy w sektorze turystycznym. 

Z kolei wiele gmin wiejskich położonych w pewnej odległości od brzegu 
morskiego i niestykających się z nim bezpośrednio w województwie zachodnio-
pomorskim to obszary o charakterze rolniczym, z wieloma wsiami popegeerow-
skimi. Klasy bonitacyjne gleb są tutaj niskie (4–5 klasa), zaś bezrobocie wśród 
mieszkańców bardzo wysokie. Z jednej strony miejscowości w gminach nadmor-
skich o wysokich dochodach graniczą z obszarami, które nie mają bezpośred-
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nich korzyści z ruchu turystycznego w takiej skali. Takie zestawienie rodzi wiele 
pytań, a próbę udzielenia odpowiedzi na niektóre z nich podjęto w niniejszym 
opracowaniu. 

Głównym problemem będącym przedmiotem zainteresowania w zaprezen-
towanych dalej rozważaniach jest to, czy intensywny ruch turystyczny i zagos-
podarowanie gmin nadmorskich (o dominującej funkcji turystycznej) wpływa 
– poprzez dyfuzję – na rozwój gmin, które roboczo nazywane tu będą „zaple-
czem” gmin typowo turystycznych. Ponadto w opracowaniu szukano odpowiedzi 
na następujące pytania:

Czy wzrost niektórych parametrów ekonomicznych, np. dochodów włas-
nych gmin, przekłada się na podobny wzrost w gminach „zaplecza”?

Czy niższy poziom bezrobocia w gminach turystycznych ma przełożenie na 
poziom bezrobocia w gminach sąsiadujących od południa i jak sytuacja na rynku 
pracy kształtuje się sezonowo?

Czy liczba podmiotów gospodarczych ogółem i w sekcji PKD hotelarstwo 
i gastronomia wzrastająca w gminie nadmorskiej wzrasta również w gminach 
„zaplecza”?

Czy liczba budynków oddanych do użytkowania wzrasta proporcjonalnie 
w porównywanych jednostkach badawczych?

Rzeczywistość opisywana w niniejszym artykule jest skomplikowana i może 
zależeć od wielu zmiennych, np.: historycznych, pozostałych powiązań funkcjo-
nalnych między wsiami rybackimi i rolniczymi, odległości od ośrodków różnej 
rangi (w zależności od pełnionych przez nie funkcji centralnych), od barier przy-
rodniczych, dostępności terenu, sieci dróg i kolei, kształtu granic i wielu innych. 
Ograniczeniem dla badań jest dostępność informacji i ich jakość. Należy mieć na 
uwadze, że na rozwój społeczno-gospodarczy analizowanych jednostek samo-
rządu terytorialnego wpływ mają także czynniki o charakterze ogólnokrajowym. 

1. METODY, UKŁAD PRZESTRZENNY GMINY WIEJSKIEJ REWAL 
ORAZ GMINY WIEJSKIEJ KARNICE

Dla celów badawczych wykorzystano dane statystyczne w układzie sze-
regów czasowych z różnych lat; przeważnie są to zestawienia kilku lub kilku-
nastoletnie, które pozwalają stwierdzić, jak dane zjawisko kształtowało się na 
przestrzeni czasu i czy występuje zależność między zjawiskami na porówny-
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wanych obszarach. Dane statystyczne pochodzą z Banku Danych Regionalnych 
GUS oraz roczników statystycznych. Na ich podstawie obliczono proste para-
metry statystyczne i sporządzono zbiorcze wykresy. Uzupełnieniem badań jest 
wywiad telefoniczny z przedstawicielem władz gminy Karnice. Wybór gmin do 
badania nie był przypadkowy, decydowały o nim położenie nadmorskie i bezpo-
średnie sąsiedztwo pozostałych gmin z gminą nadmorską. Nie bez znaczenie była 
odległość od innych miejscowości bardziej znaczących w hierarchii osadniczej 
województwa. Dla celów porównawczych arbitralnie wybrano dwie gminy wiej-
skie (Ostrowice, Grzmiąca). Przy ich wyborze sugerowano się rolniczym cha-
rakterem gmin, liczbą ludności, a także – podobnie jak w pierwszym przypadku 
– odległością od większych jednostek. Wybrane gminy wiejskie zaprezentowano 
na rysunku 1. 

Gmina wiejska 
Karnice 

Gmina wiejska Rewal 

gm. w. Grzmi ca

gm. w. Ostrowice 

Morze
Ba tyckie 

Rys. 1. Badane gminy wiejskie – schematyczny (modelowym) układ przestrzenny
Źródło: opracowanie własne.
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Granice administracyjne nie muszą stanowić bariery dla ruchu turystycz-
nego,  działalności gospodarczej i innych aktywności, jednak relokacja środków 
publicznych przebiega w oparciu o podział administracyjny. Ze względu na spe-
cyfi czny układ gmin Rewal i Karnice jednostki te stanowią wręcz modelowy 
układ przestrzenny. Jeśli chodzi o Rewal, to jest to niewielka powierzchniowo 
gmina zamieszkała przez małą liczbę mieszkańców, korzystająca z renty poło-
żenia (renty turystycznej). Z kolei gmina Karnice, posiadająca większe teryto-
rium i mniejszą presję na wykorzystywanie go w celach turystycznych, wydaje 
się być idealnym „zapleczem” dla działalności związanej pośrednio z turystyką. 
W tej sytuacji bariera granic administracyjnych powinna mieć mniejsze znacze-
nie i znaleźć swoje odzwierciedlenie w wybranych statystykach dotyczących 
budżetów gmin, rynku pracy, budownictwa, liczby podmiotów gospodarczych 
oraz danych o zagospodarowaniu i ruchu turystycznym.

Układ przestrzenny gmin schematycznie zaprezentowano na rysunku nr 1. 
Charakterystyczną cechą układu przestrzennego analizowanych obszarów jest 
znaczna różnica powierzchni i blokowanie dostępu do wybrzeża jednej gminy 
przez drugą, która zresztą z uwagi na niewielki parametr szerokości nie powinna 
stanowić całkowitej bariery.

W granicach administracyjnych gminy wiejskiej Rewal (powiat Gryfi ce) 
znajduje się siedem miejscowości, takich jak: Niechorze, Pobierowo, Pogo-
rzelica, Pustkowo, Rewal, Śliwin i Trzęsacz. Badana jednostka terytorialna ma 
postać pasma o szerokości około 2 km i długości 18–19 km, biegnącego wzdłuż 
wybrzeża Bałtyku. Powierzchnia gminy wynosi 41,13 km2. Obecnie zamiesz-
kuje ją 3544 osób1, a gęstość zaludnienia (poza sezonem) wynosi 83,6 osób/km2 
(powyżej średniej dla województwa liczącej 74 osób/km2). Gmina Rewal i miej-
scowości, które łączy administracyjnie, stanowią znany obszar destynacji turys-
tycznej. Na jego terenie znajdują się liczne obiekty zakwaterowania zbiorowego 
oraz inne elementy infrastruktury turystycznej. Od południa gmina Rewal sąsia-
duje z gminą wiejską Karnice. Według danych z dnia 31 grudnia 2009 roku gmina 
liczy 4097 mieszkańców rozlokowanych w 30 miejscowościach, na powierzchni 
równej 133,12 km2, co daje zaledwie 32 mieszk./km2. Gmina wiejska Karnice 
w przeważającej części pokryta jest użytkami rolnymi i lasami – odpowiednio 77 
i 13%. Gospodarczo należy ją scharakteryzować jako rolniczą.

1  Stan na dzień 31.12.2009 r.
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2. DOCHODY WŁASNE GMIN 

Informacje o dochodzie własnym gmin ukazują pośrednio aktywność gospo-
darczą na danym obszarze, wzrost zaangażowania, np. podpisywanie większej 
liczby umów cywilnoprawnych, wzrost wpływów z opłat lokalnych, udziałów 
w podatkach PIT i CIT, wpływy z majątku i inne. W przeciwieństwie do docho-
dów ogólnych, nie ukazują one transferów z zewnętrznych źródeł, takich jak: 
budżet państwa czy województwa, subwencje, dotacje. 

Gmina wiejska Rewal w 2009 roku odnotowała wysoką kwotę dochodów 
własnych na poziomie 53,5 mln zł. Od 14 analizowanych lat dochód ten rośnie, 
z wyjątkiem dwóch załamań, które wystąpiły w latach 1999–2000 i w roku 2008. 
Wzrost ten jest bardzo dynamiczny, bowiem w całym charakteryzowanym okre-
sie wyniósł 884%.

Dochody własne gminy Karnice w roku 2009 wyniosły 3,9 mln zł, czyli 
o blisko 50 mln mniej niż gminy Rewal, i na przestrzeni lat 1995–2009 wzrosły 
względnie o 780%. Na rysunku 2 zobrazowano, jak kształtowały się dochody 
własne obu omawianych gmin, zaprezentowano także dane dla gmin porównaw-
czych. Widoczna jest wysoka korelacja w dynamice wzrostu dochodów własnych 
badanych gmin. Wzrost ten jest niemal równoległy i proporcjonalny. Gmina Kar-
nice w relacji do gmin porównawczych nie wyróżnia się, reprezentując podobny 
poziom dochodów własnych.

Wspó czynnik 
korelacji 0,92 

Rys. 2. Dochody własne gmin wiejskich Rewal i Karnice oraz gmin porównawczych 
Grzmiąca i Ostrowice, skala logarytmiczna, lata 1995–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.
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W celu uzupełnienia zamieszczonych wyżej informacji przeliczono dochody 
własne badanych gmin na jednego mieszkańca (rysunek 3). Proporcje wartości 
bezwzględnych kształtują się tutaj w relacji 3/1. Dla Rewala było to 15,2 tys. zł 
w roku 2009 do 5,11 tys. zł na początku badanego okresu. Gmina wiejska Kar-
nice nie wyróżnia się w tym względzie na tle gmin porównawczych.

Rys. 3. Dochody własne gmin wiejskich Rewal i Karnice oraz gmin porównawczych 
Ostrowice i Grzmiąca w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w latach 
2002–2009 (tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Bardzo wysoki poziom dochodów własnych gminy Rewal w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca wynika m.in. z niewielkiej liczby mieszkańców gminy 
i licznych inwestycji poczynionych na tym niewielkim obszarze, sfi nansowanych 
także przy udziale kapitału zewnętrznego. 

O sytuacji ekonomicznej mieszkańców świadczyć może znaczny wpływy 
środków z podatków od dochodów osobistych PIT. Po roku 2003 wpływy z tego 
tytułu znacząco wzrosły w gminie Rewal, natomiast w pozostałych jednostkach 
również odnotowano wzrost tego parametru, jednak miał on łagodniejszy prze-
bieg (rysunek 4). Warto zauważyć spadek wpływów z podatku PIT we wszyst-
kich gminach w roku 2009 (pomimo zwiększania udziałów gmin w podatku PIT) 
– co jest reakcją na spowolnienie gospodarcze, które wystąpiło w roku 2008.
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Rys. 4. Wpływy z podatków od dochodów osobistych (PIT) w badanych gminach 
oraz gminach porównawczych, będące udziałem budżetu gminy w latach 
1995–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Przedstawione dane dotyczące dochodów własnych gmin pozwalają zauwa-
żyć zdecydowanie lepszą sytuację gminy Rewal na tle pozostałych gmin. Gmina 
wiejska Karnice oraz gminy porównawcze Ostrowice i Grzmiąca reprezentują 
podobny poziom, jeśli chodzi o wielkość dochodów własnych budżetów, ich 
dynamikę i przebieg w ujętym horyzoncie czasowym.

3. ZJAWISKO BEZROBOCIA W BADANYCH GMINACH

Bezrobocie analizowano w oparciu o dane dotyczące rejestrowanego bezro-
bocia w układzie szeregów czasowych i dla roku 2008, gdzie analiza dotyczyła 
miesięcy. Obsługa intensywnego ruchu turystycznego w sezonie letnim generuje 
wiele miejsc pracy. Również inwestycje i konserwacja infrastruktury turystycz-
nej są czynnikami zmniejszającymi liczbę bezrobotnych w gminie nadmorskiej 
Rewal i położonej w jej sąsiedztwie gminie Karnice. Dla gmin o charakterze rol-
niczym miesiące wiosenne i letnie oznaczają czas wzmożonych prac polowych.

W roku 2008 styczeń i luty charakteryzowały się większą liczbą bezrobot-
nych we wszystkich analizowanych jednostkach. Najniższy poziom bezrobocia 
cechował gminy Rewal i Ostrowice  (około 310 osób – rysunek 5). W lipcu liczba 
bezrobotnych dla tych gmin wynosiła około 155 osób. W gminie Karnice poziom 
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bezrobocia był wyższy – w styczniu zarejestrowano 532 osoby bezrobotne, 
w lipcu zaś 312 osób. Na rysunku 6 przedstawiono liczbę osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym  (wskaźnik 
bezrobocia). W zestawieniu tym najniższy wskaźnik bezrobocia odnotowano 
w roku 2009 w Rewalu i  wynosił on 10% (w Karnicach wynik był o 7% wyższy). 
Zmiana zjawiska w czasie była zbliżona dla gmin wiejskich Karnice, Ostrowice 
i Grzmiąca. Na przestrzeni siedmiu lat wartość wskaźnika zmniejszyła się z kata-
strofalnej wartości 33% do nadal wysokich wartości rzędu kilkunastu procent.

Rys. 5. Bezrobotni (ujęcie bezwzględne) w gminach Rewal, Karnice oraz gminach 
porównawczych Ostrowice i Grzmiąca w roku 2008 według miesięcy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa 
Zachodniopomorskiego, 2009.

Rys. 6. Wskaźnik bezrobocia (bezrobotni rej./ludność w wieku produkcyjnym) 
w gminach wiejskich Rewal, Karnice oraz gminach porównawczych Ostrowice 
i Grzmiąca w latach 1997–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.
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Dopełnieniem powyższych danych na temat bezrobocia jest zestawienie 
dojazdów do pracy, zaprezentowane w roku  2006 przez Główny Urząd Staty-
styczny. Dane ujęte  w tabeli 1 wskazują, że gmina Rewal jest obszarem przy-
ciągającym pracowników, zaś pozostałe gminy mają ujemne salda dojazdów do 
pracy. W przypadku gmin Karnice i Grzmiąca liczba osób dojeżdżających do 
pracy w innych miejscowościach jest najwyższa w relacji do przyjeżdżających. 

Tabela 1

Dojazdy do pracy w roku 2006 (dane publikowane w roku 2009)

Cecha

 Badane 
gminy wiejskie

wyjeżdża-
jący do pracy

przyjeż-
dżający 
do pracy

saldo 
przyjazdów 
i wyjazdów 

do pracy

liczba osób przyjeżdża-
jących do pracy przypa-
dająca na jedną osobę 
wyjeżdżającą do pracy

Rewal   52 138     86 2,65
Karnice 193   37 –156 0,19
Ostrowice 154   56  –98 0,36
Grzmiąca 290   52 –238 0,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS.

4. BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE, 
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W SEKCJI H PKD, 
RUCH TURYSTYCZNY 

Dane na temat budynków oddanych w użytkowanie, zaprezentowane ze 
względu na ich indykatywność, dotyczącą aktywności gospodarczej mieszkań-
ców oraz podmiotów zewnętrznych. Budynki mieszkalne policzono wspólnie 
z użytkowymi, a informacje z poszczególnych lat dodano do siebie (skumulo-
wano) w celu stwierdzenia rzeczywistego przyrostu liczby obiektów w czasie. 
Jak zaprezentowano na rysunku 7, wśród analizowanych gmin największą liczbę 
budynków oddano do użytku w gminie Rewal (w latach 1998–2009 łącznie 
oddano 762 obiektów). Na drugim miejscu znalazła się gmina Karnice (47 obiek-
tów), natomiast w gminach porównawczych liczba oddanych budynków była 
niemal dwukrotnie niższa niż w gminie Karnice.
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Sekcja H w PKD 2004 (I PKD 2007) obejmuje podmioty świadczące usługi 
związane z zakwaterowaniem2 i gastronomią. Wysoka liczba podmiotów tej sek-
cji w danej jednostce terytorialnej może świadczyć o pełnionych przez nią funk-
cjach turystycznych. Z tego powodu zdecydowano się uwzględnić te dane przy 
wyznaczaniu wpływu gminy nadmorskiej Rewal na gminę Karnice. Z danych 
przedstawionych na rysunku 8 wynika, że to w gminie Rewal zlokalizowa-
nych było najwięcej podmiotów gospodarczych w całym analizowanym okre-
sie 1997–2009;  choć liczba ta była zmienna, na koniec 2009 roku odnotowano 
842 podmioty. Drugie miejsce zajęła gmina Karnice, na terenie której funkcjo-
nuje 50 podmiotów gospodarczych, tj. zdecydowanie więcej niż gminach porów-
nawczych Grzmiąca i Ostrowice.

Rys. 7. Budynki oddane do użytku w gminach wiejskich Rewal, Karnice oraz gminach 
porównawczych Ostrowice i Grzmiąca w latach 1998–2009 ogółem. Skala 
logarytmiczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS.

Podstawą zaprezentowanych analiz jest zjawisko ruchu turystycznego, które 
– według założeń poczynionych na początku artykułu – świadczy o sukcesie gmin 
nadmorskich. Zaprezentowane w tabeli 2 dane dotyczące liczby obiektów i liczby 
korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego ogółem w latach 2003
–2009 nie są w pełni reprezentatywne. Wynika to z niedopełniania obowiązku 
wypełniania formularzy sprawozdawczych KT1 GUS. Przyczyny tego zjawiska 
są powszechnie znane. Ze względu na informacje udzielone w wywiadzie przez 
osobę z Urzędu Gminy Karnice mają one znaczenie, które będzie wyjaśnione 
w dalszej treści opracowania. 

2  Sekcja H PKD 2004 Hotele i restauracje – nie zawiera wielu podmiotów gosp. związanych 
z turystyką.
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Rys. 8. Podmioty gospodarki narodowej z sekcji H PKD 2004. Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w latach 1995–2009. Skala 
logarytmiczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS.

Tabela 2

 Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania ogółem oraz korzystających z nich 
w latach 2003–2009 dla badanych gmin Rewal, Karnice, Ostrowice i Grzmiąca

Porównywane 
gminy wiejskie

Llata

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

obiekty ogółem VII

Rewal 148 111 81 108 106 112 109
Karnice 1 1 1 1 0 0 0
Ostrowice 1 1 1 1 1 1 1

Porównywane 
gminy wiejskie korzystający z noclegów ogółem I–XII

Karnice 817 812 656 373 347 0 0
Rewal 96 212 85 259 82 659 106 224 117 720 126 540 142 465
Ostrowice 843 58 97 72 73 91 103

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS.

Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2 widoczna jest domina-
cja gminy Rewal zarówno jeśli chodzi o liczbę obiektów, jak i liczbę osób z nich 
korzystających; pozostałe gminy uzyskują niższe wartości. Zastanawiający jest 
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fakt wygasania ruchu turystycznego w gminie Karnice. Gmina Grzmiąca nie 
znalazła się w zestawieniu z powodu niewystępowania zjawiska, zaś w przy-
padku drugiej gminy porównawczej (Ostrowiec) odnotowano spadek liczby osób 
korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania i tylko 
jeden obiekt zakwaterowania zbiorowego w statystykach.

Podsumowanie

Kompetentna osoba z Urzędu Gminy Karnice, udzielając wywiadu w dniu 
22 września 2010 roku, przyznała, że sąsiedztwo z zamożną gminą Rewal przy-
nosi gminie Karnice korzyści. W sytuacji wzmożonego ruchu turystycznego wiele 
osób, które nie mogą znaleźć zakwaterowania we wsiach gminy Rewal, poszukuje 
noclegów w miejscowościach należących do gminy Karnice. Ponadto z uwagi na 
to, że w gminie Rewal brakuje terenów pod budowę, liczne pensjonaty powstają 
w gminie Karnice. Taka sytuacja trwa od 5 lat. Do gminy Karnice zgłaszają się 
osoby z całego kraju, które chcą zainwestować w tutejsze nieruchomości. 

Miejscowi rolnicy nie sprzedają wyprodukowanej żywności w gminie 
Rewal; jedynie dwa duże gospodarstwa dostarczają warzywa i owoce do ośrod-
ków wczasowych. Większość zaopatrzenia pochodzi z hurtowni rolno-spożyw-
czych w Szczecinie. 

W gminie Karnice występuje wzmożony ruch samochodowym z powodu 
inwestycji drogowych, np. remontu drogi wojewódzkiej 110. Zdaniem rozmówcy 
jest to zasługą ruchu turystycznego w gminie Rewal. 

Wsie: Lędzin, Konarzewo, Skalno i część wsi Pogorzelica (w większości 
gmina Rewal) to miejsca, w których wyraźnie zaznacza się wpływ gminy poło-
żonej na północy. Działające gospodarstwa agroturystyczne w wielu przypad-
kach nie świadczą usług dla turystów, tylko są sposobem na uniknięcie wyższego 
opodatkowania. Ta opinia – być może subiektywna – nie znajduje wyraźnego 
potwierdzenia w zaprezentowanych wyżej statystykach. Może to świadczyć 
o dużym marginesie szarej strefy lub o wpływie gminy Rewal, który jest na tyle 
subtelny, że nie znajduje większego odzwierciedleniach w statystykach dochodu 
gminy Karnice. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie postawione we wprowadzeniu, należy 
stwierdzić, że wzrost dochodów własnych gminy Rewal nie przekłada się na 
wzrost dochodów gminy „zaplecza”. Gminy te „nie zbliżają” się do gminy Rewal, 
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raczej obserwować można współliniowość i utrzymywanie niezmienionej relacji. 
Poziom dochodów własnych jest bardzo podobny do poziomu charakteryzują-
cego gminy porównawcze.

Odpowiadając na kolejne pytanie, można stwierdzić, że zauważalne jest 
sezonowe zmniejszanie się liczby bezrobotnych w gminie zaplecza, ale podobne 
zjawisko występuje także w gminach porównawczych. Również analiza dojaz-
dów do pracy świadczyć może o chłonności rynku pracy w gminie nadmorskiej, 
jednak statystyki nie pokazują kierunków tych czasowych migracji.

Dwa kolejne pytania znajdują swoją odpowiedź w statystykach, według 
których gmina Karnice osiąga nieco lepsze wyniki na tle gmin porównawczych 
– zarówno jeśli chodzi o liczbę budynków oddanych do użytkowania oraz liczbę 
podmiotów gospodarczych w sekcji H PKD 2004. 

Problem przedstawiony w niniejszym opracowaniu przekracza jego ramy 
objętościowe, stąd w przyszłości planowane jest kolejne, zawierające dane o cha-
rakterze badań terenowych. 

THE IMPACT OF  ECONOMIC DEVELOPMENT AND SUCCESS 
THE COASTAL COMMUNE ON THE NEIGHBORING COMMUNE. 

A CASE STUDY OF SELECTED COMMUNES
 IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

Summary

The main purpose of this article is to examine the economic impact of commune 
development (NUTS 5) located in the coastal zone (on the Baltic coast) on commune 
located in direct neighborhoods. The fi rst commune Rewal is a place of relative economic 
success as a result of touristic attractiveness. The second municipality Karnice have agri-
cultural character and haven’t access to the tourism attractions. Characteristic feature is 
the spatial arrangement of the examined territorial divisions.

Translated by Jacek Rudewicz
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Wprowadzenie

Rosnąca konkurencja, coraz wyższe wymagania klientów oraz konieczność 
poszukiwania nowych rozwiązań niwelujących skutki sezonowości sprawiają, że 
obiekty hotelarskie, w celu przetrwania na współczesnym rynku turystycznym, 
zmuszone są do poszukiwania nowych sposobów uzyskania przewagi konkuren-
cyjnej. Hotelarze starają się więc na tyle rozszerzyć i uatrakcyjnić swoją ofertę, 
aby to właśnie ona wyróżniała się na tle innych i została wybrana w procesie 
transakcji handlowej. 

W praktyce wszelkie działania w tym zakresie powinny być podejmowane 
w oparciu o segmentację rynku, gdyż tylko dzięki skierowaniu oferty do odpo-
wiedniego klienta obiekty są w stanie uzyskać wymierne korzyści. Ważnym 
rynkiem docelowym współczesnych hoteli są turyści biznesowi, którzy charak-
teryzują się mniejszą wrażliwością cenową, natomiast są bardzo wymagający 
wobec świadczeń ze strony hotelu i oczekują niestandardowej oferty. Szansę 
w zakresie tworzenia atrakcyjnej oferty produktu turystyki biznesowej stanowią 
trendy występujące na rynku turystycznym, a zwłaszcza potencjał rozwojowy 
szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej.
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Oferta powstająca poprzez połączenie produktu turystyki biznesowej z pro-
duktem turystyki zdrowotnej, określona przez autorki referatu jako oferta „bizne-
sowo-zdrowotna”, może być bowiem szansą wykreowania atrakcyjnej oferty dla 
turystów biznesowych. 

Podstawowym celem opracowania jest dokonanie analizy oferty „biznesowo-
-zdrowotnej” hoteli województwa zachodniopomorskiego. Artykuł podzielono 
na dwie części, z których pierwsza ma charakter teoretyczny – przedstawiono 
w niej główne aspekty dotyczące turystyki biznesowej i zdrowotnej oraz two-
rzonego na podstawie obu form turystyki produktu „biznesowo-zdrowotnego”. 
Część druga ma charakter aplikacyjny i w jej ramach zaprezentowano analizę 
hoteli funkcjonujących w województwie zachodniopomorskim pod kątem ich 
oferty adresowanej dla turystów biznesowych. W artykule przyjęto założenie, że 
w badanym województwie największe perspektywy rozwoju produktu turystyki 
biznesowej w oparciu o usługi zdrowotne posiadają obiekty hotelarskie prowa-
dzące działalność na obszarze miejscowości uzdrowiskowych. Należy jednak 
pamiętać, że zwiększanie konkurencyjności obiektów hotelarskich poprzez doda-
wanie usług prozdrowotnych dotyczy nie tylko hoteli funkcjonujących w miej-
scowości uzdrowiskowych, ale i innych. 

1. ISTOTA OFERTY BIZNESOWO-ZDROWOTNEJ 

Podejmując próbę zdefi niowania pojęcia oferty biznesowo-zdrowotnej, 
należy wyjaśnić pokrótce podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki bizneso-
wej i turystyki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca usług zdro-
wotnych w produkcie turystyki biznesowej.

W literaturze przedmiotu turystyka biznesowa określana jest bardzo różno-
rodnie. Według G. Gołembskiego turystyka biznesowa to wyjazdy o charakterze 
zawodowym, w czasie których osoby wyjeżdżające korzystają z podstawowych 
usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają potrzeby wypoczynku, 
poznania, rozrywki itp., korzystając z bazy turystycznej1. W myśl innej defi nicji 
turystyka biznesowa to dowolne, nierutynowe zajęcia służbowe odbywające się 
zazwyczaj w grupie, w których skład wchodzą spotkania grupowe (konferencje, 
seminaria), podróże motywacyjne, targi i wystawy oraz turystyka korporacyjna 

1 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa–Poznań 2002, s. 31.
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lub szeroko pojęte podróże służbowe w ramach pracy zawodowej2. Według nie-
których teoretyków turystyka biznesowa to także podróż w celach handlowych, 
a także w innych szeroko pojętych celach służbowych. Podczas takiej podróży 
jej uczestnicy podejmują w czasie wolnym działalność rekreacyjną i turys-
tyczną3. Turystyka biznesowa jest pojęciem bardzo szerokim, odnoszącym się 
do wielu płaszczyzn biznesu związanych z podróżowaniem i spotkaniami fi nan-
sowanymi głównie przez fi rmy i organizacje4. Turystyka biznesowa zatem to nie 
tylko podróże służbowe, ale przede wszystkim organizacja szkoleń, seminariów 
i spotkań menedżerów, których zleceniodawcą jest w zdecydowanej większości 
„biznes”5.

Z punktu widzenia tematu referatu warto wspomnieć o konsumentach (tury-
stach) turystyki biznesowej. Defi nicje turystyki wyłączają co prawda z grona 
turystów osoby wyjeżdżające w celach zarobkowych, jednak – powołując się na 
Światową Organizację Turystyki – z punktu widzenia skutków ekonomicznych 
w sferze obsługi ruchu turystycznego tego rodzaju podróżnych można zaliczyć do 
grona turystów6. Turyści stanowiący odbiorców turystyki biznesowej cechują się 
wysokimi wymaganiami i korzystają najczęściej z usług o wysokim standardzie; 
ich wyjazdy fi nansowane są przez instytucje delegujące. Uczestnikami turystki 
biznesowej są najczęściej specjaliści z różnych dziedzin, członkowie organiza-
cji zawodowych, sportowych, gospodarczych, kulturalnych, naukowcy, politycy 
biorący udział w imprezach i spotkaniach odbywających się na całym świecie7. 

Grupowy ruch turystyki biznesowej charakteryzuje się krótkotrwałością 
i elitarnością. Przynosi on znaczne korzyści ekonomiczne, z czego wynika coraz 
większe zainteresowanie obsługą tego typu ruchu turystycznego. Wymaga on 

2 K. Celuch, Defi nicje i interpretacje pojęć, w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja (Wy-
bór wykładów i referatów zaprezentowanych podczas cyklu szkoleniowego „Europejska Akademia 
Organizatorów i Planistów Konferencji” w latach 2004–2005, właściciel majątkowy praw autor-
skich – Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, 
Warszawa 2005, publikacja w formie CD.

3 T. Łobożewicz, G. Bińczyk G., Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 
2001, s. 181.

4 Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELEKT Business Service & Travel, 
Warszawa 2005, s. 51.

5 Badanie pilotażowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie). Me-
todologia oraz raport z badania, opracowanie zespołu Instytutu Rynku Hotelarskiego pod kierun-
kiem T. Godlewskiego, praca wykonana na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 
2008, s. 6.

6 T. Łobożewicz, G. Bińczyk G., Podstawy turystyki..., s. 181.
7 Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 50.
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określonych form obsługi oraz zagospodarowania turystycznego odpowiedniego 
do prowadzenia tego typu imprez. 

Należy także wspomnieć o zmianach, jakie nastąpiły w odniesieniu do struk-
tury klientów turystyki biznesowej, co może się przełożyć na zainteresowanie 
tych osób usługami zdrowotnymi w hotelach. Zmiany te pośrednio mają związek 
z zagadnieniem demografi i, która odgrywa dużą rolę w kształtowaniu się wielko-
ści popytu na różne produkty. Starzenie się społeczeństwa oraz ujemny przyrost 
naturalny w Europie Zachodniej mogą wpłynąć na stronę popytową turystyki 
biznesowej (więcej osób starszych uczestniczących w spotkaniach biznesowych, 
niż ma to miejsce obecnie). Nowym zjawiskiem jest także rosnący udział kobiet 
w szkoleniach. To historycznie bardzo ważne zjawisko, gdyż dla coraz większej 
liczby kobiet kariera zawodowa znajduje się na najwyższej pozycji w hierarchii 
wartości8. Ta tendencja będzie się utrzymywała, ponieważ zachodnie gospodarki 
są w coraz większym stopniu oparte na usługach, a właśnie w tym sektorze 
zatrudniona jest znaczna liczba kobiet9. Kolejną nowością jest rosnący udział 
w konferencjach osób w zaawansowanym wieku. Delegaci robią się coraz starsi, 
ponieważ sprzyja temu wydłużenie życia, poprawa ogólnej kondycji zdrowotnej 
społeczeństw, spadająca śmiertelność, dobra kondycja ekonomiczna i wydłuża-
jąca się aktywność zawodowa. Wiele osób pracuje dłużej niż powinno z dwóch 
następujących powodów: ponieważ praca stanowi ich pasję lub jest przymusem 
wynikającym z powodów ekonomicznych10.

Z kolei turystyka zdrowotna, której wybrane formy mogą stanowić istotne 
elementy produktu turystyki biznesowej, rozumiana jest jako świadome i dobro-
wolne udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania w czasie wolnym od 
pracy w celu regeneracji ustroju, dzięki aktywnemu wypoczynkowi fi zycznemu 
i psychicznemu11. Turystyka zdrowotna polega więc na oferowaniu usług zwią-
zanych z zaspokojeniem potrzeb zdrowotno-wypoczynkowych, poprawy urody 
i samopoczucia. Turystykę zdrowotną określają te formy wypoczynku, rekreacji 
czy kuracji, które sprzyjają zdrowiu, ale nie wymagają koniecznie skierowania 

8 R. Davidson, Nowe trendy w turystyce konferencyjnej i kongresowej w świecie, w: Turystyka 
biznesowa..., publikacja w formie CD.

9 Nowy Incentive..., s. 174.
10  R. Davidson, Nowe trendy w turystyce konferencyjnej i kongresowej w świecie, w: Turystyka 

biznesowa...,  publikacja w formie CD.
11  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 36.
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lub konsultacji lekarza specjalisty12. Do turystyki zdrowotnej należą zatem nie 
tylko pobyty w uzdrowiskach oparte na lecznictwie uzdrowiskowym, ale także 
wyjazdy do miejscowości turystycznych niebędących uzdrowiskami, a w któ-
rych świadczone są usługi zdrowotne. Wśród nowoczesnych ofert świadczonych 
w ramach turystyki zdrowotnej należy wymienić oferty typu spa i welleness, 
których podstawą świadczenia jest dbanie o ciało i duszę nie tylko w oparciu 
o metody lecznicze wykorzystywane w uzdrowiskach, ale także o odnowę bio-
logiczną czy starożytne fi lozofi e dotyczące poprawy samopoczucia fi zycznego 
i psychicznego.

Wyjaśniając istotę spa, należy zaznaczyć, że pojęcie to wywodzi się od 
początkowych liter łacińskich słów solus per aqua oznaczających „zdrowie 
dzięki wodzie”. Według ISPA o spa można mówić wtedy, gdy w czasie wolnym 
dochodzi do relaksu, rozluźnienia, odnowy pod względem fi zycznym i psychicz-
nym, a człowiek ma możliwość dobrej zabawy13.

Skrót spa coraz częściej dodawany jest do nazw obiektów hotelarskich. 
Powstaje wiele nowych ośrodków spa, zaś wiele starszych obiektów jest moder-
nizowanych w celu przystosowania oferty pod tym kątem. Jako hotel spa (obiekt 
hotelarski) należy traktować więc taki obiekt, w którym obok podstawowej dzia-
łalności świadczona jest szeroka oferta usług zdrowotnych i prozdrowotnych. 
Obecnie nie ma dokładnie sprecyzowanych usług, które powinny stanowić 
o uznaniu obiektu hotelarskiego za obiekt typu spa. Zdaniem ekspertów obiekty 
te powinny spełniać następujące  kryteria: posiadanie minibasenu, basenu oraz 
minimum trzech zabiegów wykorzystujących wodę, tj. prysznic vichy, kapsułę 
wodną czy bicze szkockie14. 

W obiektach hotelarskich pojęcie spa bardzo często łączy się z terminem 
wellness. Należy jednak zaznaczyć, że terminy te nie są tożsame, aczkolwiek są 
wobec siebie komplementarne. Słowo wellness pochodzi od dwóch angielskich 
wyrażeń, tj. well being i fi tness, i oznacza światowy trend polegający na pre-
ferowaniu zdrowego stylu życia. Wellness jest wielowymiarowe, obejmuje ele-
menty duchowe, emocjonalne, fi zyczne, kulturalne, społeczne, a także otoczenie 

12  M. Januszewska, Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, w: Mar-
kowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin–Niechorze 2004, s. 219.

13  A. Hadzik, Turystyka uzdrowiskowa na świecie na wybranych przykładach, w: Uwarunko-
wania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, red. J. Wyrzykowski, 
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007, s. 154.

14  L. Sadkowski, Co to jest ośrodek Spa?, „Hotelarz” 2006, nr 3, s. 38.
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i środowisko. Opiera się na uzyskaniu wewnętrznej harmonii, zdrowiu, dążeniu 
do rozwoju, pozytywnym odbieraniu świata i budowania trwałych wartości15.

Do przesłanek rozwoju zaplecza rekreacyjno-sportowo-zdrowotnego 
w obiektach hotelarskich należy dodać również aspekt marketingowy. Rozsze-
rzanie oferty usługowej obiektów hotelarskich czy rozwój bazy noclegowej 
powiązanej z bazą o charakterze rekreacyjnym, wypoczynkowym czy zdrowot-
nym to nie tylko odpowiedź na potrzeby pojawiające się na rynku turystycznym 
i zwiększenie atrakcyjności oferty, ale i również tworzenie pożądanego wize-
runku współczesnego przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Tworzenie pionów działalności o charakterze rekreacyjnym, sportowym 
i zdrowotnym jest obecnie jednym z ważniejszych kierunków tworzenia atrak-
cyjnej, a zatem konkurencyjnej oferty przedsiębiorstwa hotelarskiego. Dzięki 
rozszerzeniu podstawowej działalności o usługi dodatkowe, które cieszą się zain-
teresowaniem wśród potencjalnych gości, można zwiększyć wykorzystanie bazy 
noclegowej w obiekcie hotelarskim i uzyskać dodatkowe źródło przychodów. 

Opisując miejsce usług spa i wellness w ofercie adresowanej do turystów 
biznesowych, należy przybliżyć istotę struktury marketingowej produktu turys-
tyki biznesowej.

Produkt turystyki biznesowej – podobnie jak produkt turystyczny – składa 
się z kilku poziomów (ujęcie strukturalne). Pierwszy z nich to rdzeń produktu 
zwany inaczej istotą korzyści, czyli tym, co turysta biznesowy naprawdę chce 
nabyć. Poziom drugi to produkt rzeczywisty, czyli podstawowa usługa z określo-
nym minimum związanych z nią oczekiwań, które muszą być spełnione. Produkt 
poszerzony stanowi poziom trzeci i jest to narzędzie różnicowania, które obej-
muje wszelkie dodatki do produktu rzeczywistego, jakie otrzymał klient16. 

Analizując strukturę produktu turystyki biznesowej pod kątem jego pozio-
mów jako części składowych, należy wskazać, że będzie się ona nieco różniła 
od zaproponowanego w literaturze schematu. W produkcie turystyki biznesowej 
bowiem, w odróżnieniu od produktów typowo konsumpcyjnych, trudno jest 
wyróżnić jedną, typową cechę funkcjonalną, która zaspokajałaby daną potrzebę. 
Profesjonalnie zorganizowane targi czy konferencja będą o wiele bardziej zło-

15  L. Sadkowski, P. Lutycki, Zanim zapłacisz za SPA, „Hotelarz” 2006, nr 3, s. 36.
16  Ekonomiczne podstawy turystyki, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2004, s. 154.
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żone w swej strukturze, niż produkty materialne wytworzone w jasno określo-
nym celu17.

Ze względu na różnorodność form turystyki biznesowej, a zatem różnice 
w rdzeniu produktu, w tabeli 1 przedstawiono uniwersalną (wspólną) strukturę 
produktu turystyki biznesowej i wskazano w niej miejsce dla form turystyki 
zdrowotnej18.

Tabela 1

 Miejsce usług zdrowotnych w strukturze produktu turystyki biznesowej

Istota (rdzeń) produktu
REALIZACJA CELU

ZWIĄZANEGO Z WYJAZDEM SŁUŻBOWYM

Produkt rzeczywisty usługa noclegowa, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, 
określone miejsce spotkania biznesowego

Produkt poszerzony atrakcyjny program fakultatywny (w tym usługi spa, wellness 
i pozostałe oferty turystyki zdrowotnej)

Źródło: opracowanie własne.

Dynamiczny rozwój turystyki powoduje, że w przyszłości usługi staną się 
nieodłącznym elementem oferty biznesowej, a zatem będą funkcjonowały na 
poziomie produktu rzeczywistego.

2. OFERTA „BIZNESOWO-ZDROWOTNA” 
W HOTELACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W niniejszej części w sposób dwutorowy przedstawione zostaną wyniki 
badań dotyczących oferty typu spa i wellnes, świadczonej przez hotele biznesowe 
działające w województwie zachodniopomorskim. Są to wyniki badań ankieto-
wych przeprowadzonych wśród hotelarzy w roku 2009 oraz wyniki analizy stron 

17  M. Sidorkiewicz, Kreowanie produktu turystyki biznesowej w Polsce, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 6, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 279–280.

18  A. Lewandowska (Sawińska), M. Sidorkiewicz, Health Services as an Element of Business 
Tourism Produkt in Hotels, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franko nr 24 
„Geography and Tourism: European Experience”, Uniwersytet Lwowski im. Ivana Franko, Lwów 
2008, s. 324.
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internetowych wszystkich hoteli zarejestrowanych w badanym województwie 
w 2010 roku, przeprowadzonej pod kątem świadczenia przez nie usług w ramach 
turystyki biznesowej i usług zdrowotnych. 

Przedstawiając wyniki badań ankietowych dotyczących oferty typu spa 
i wellness świadczonej przez hotele, należy zaznaczyć, że w momencie prze-
prowadzania badania, czyli w roku 2009, pełną próbę badawczą stanowiło 
61 hoteli. Na zadane pytanie otrzymano odpowiedź ze strony 43 obiektów zakwa-
terowania zbiorowego z terenu województwa zachodniopomorskiego, sklasyfi -
kowanych jako hotele i mających odpowiednie zaplecze do organizacji imprez 
biznesowych. Zbadano zatem 70,5% rynku hotelarskiego, co można uznać za 
wynik świadczący o dużej reprezentacyjności. Ponadto uzyskany efekt pozwala 
przypuszczać, iż wyciągnięte wnioski dotyczące relacji, tendencji, opinii i zacho-
wań wśród przebadanej grupy hoteli, w dużej mierze dotyczą także pozostałych 
hoteli. 

W tabeli 2 zaprezentowano usługi dla turystów biznesowych świadczone 
przez hotele w województwie zachodniopomorskim wraz z ich dostępnością 
w analizowanych obiektach.

Tabela 2

Rodzaj świadczeń związanych z turystyką zdrowotną dla turystów biznesowych 
w hotelach  województwa zachodniopomorskiego

Rodzaj świadczenia Odsetek hoteli
basen 41,9
gabinet kosmetyczny 44,2
masaże 65,1
sauna 67,4
solarium 39,5
fi tness club 30,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania 
ankietowego.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 2 można zauważyć, że najwię-
cej badanych hoteli posiada dostęp do sauny oraz oferuje masaże. Natomiast 
w niewielu hotelach w województwie można skorzystać z usług fi tness clubu 
oraz solarium. Hotelarze wypowiedzieli się również na temat innych usług, które 
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posiadają w swojej ofercie. Z analizy tzw. „otwartych” odpowiedzi wynika, 
że hotele w Zachodniopomorskiem organizują także zajęcia we współpracy ze 
szkołą tańca, zabiegi rehabilitacyjne i fi zykoterapię, zajęcia jogi i nordic wal-
kingu. Uatrakcyjnieniu pobytu służą: korty tenisowe, wypożyczalnie rowerów 
i quadów, siłownie lub centra spa.

Z kolei na podstawie analizy stron internetowych wszystkich zarejestrowa-
nych (na dzień 8 września 2010 roku) w województwie zachodniopomorskim 
hoteli, tj. 96 obiektów, otrzymano informację, że blisko 65% hoteli (62 obiekty) 
swoją ofertę adresuje do klientów biznesowych. Prawie 62% tych obiektów ofe-
ruje swoim klientom możliwość skorzystania z usług o charakterze zdrowotnym 
i prozdrowotnym.

Na rysunku 1 przedstawiono procentowy udział hoteli województwa 
zachodniopomorskiego odzwierciedlający miejsce oferty łączonej, tj. oferty biz-
nesowo-zdrowotnej, na tle oferty hoteli specjalizujących się albo w świadczeniu 
usług o charakterze zdrowotnym, albo w obsłudze biznesu. Należy zaznaczyć, że 
użyte w opisie wykresu określenie „bez oferty dodatkowej” oznacza, że obiekty 
nie świadczą ani usług zdrowotnych, ani usług dla biznesu, co nie wyklucza, że 
poza noclegami i wyżywieniem nie świadczą usług dodatkowych.

bez oferty 
dodatkowej

29%

oferta tylko 
biznesowa

25%

oferta tylko 
zdrowotna

6%

oferta biznesowo-
-zdrowotna 

40%

Rys. 1. Udział oferty biznesowo-zdrowotnej w hotelach województwa zachodnio-
pomorskiego

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych ujętych na rysunku 1, 40% hoteli funkcjonujących 
w województwie zachodniopomorskim posiada w swojej ofercie zarówno usługi 
dla biznesu, jak i usługi zdrowotne. W przypadku hoteli, które już świadczą usługi 
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zdrowotne (6%), możliwe jest rozszerzenie oferty o usługi biznesowe i odwrotnie 
– w przypadku hoteli posiadających ofertę dla biznesu uatrakcyjnienie produktu 
może nastąpić w oparciu o utworzenie pionów zdrowotnych.

Jak zaznaczono we wstępie artykułu, największe możliwości rozwoju pro-
duktu turystyki biznesowej w oparciu o usługi zdrowotne mają hotele funkcjonu-
jące na obszarze miejscowości uzdrowiskowych, co potwierdza przeprowadzona 
dla potrzeb artykułu analiza. W województwie zachodniopomorskim w oparciu 
o bogate pokłady borowiny i źródła solankowe funkcjonuje pięć uzdrowisk sta-
tutowych, tj. Dąbki, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój i Świnoujście, 
a występujące w województwie zasoby stwarzają dodatkowe możliwości roz-
woju turystyki uzdrowiskowej w wielu innych miejscowościach nadmorskich, 
jak na przykład: w Rewalu, Mielnie, Międzyzdrojach czy Dziwnowie. Należy 
podkreślić, że województwo zachodniopomorskie posiada największy potencjał 
recepcyjny uzdrowisk spośród wszystkich polskich województw, dzięki czemu 
ma dużą szansę, aby odgrywać znaczącą rolę w obsłudze turystyki krajowej 
i zagranicznej. Turystyka zdrowotna – obok turystki wypoczynkowej, wodnej 
i miejskiej – postrzegana jest jako jeden z markowych produktów turystycznych 
województwa. Obiekty hotelarskie funkcjonujące na terenie uzdrowisk mogą 
zatem wykorzystać potencjał uzdrowisk i w oparciu o usługi zdrowotne i proz-
drowotne stworzyć atrakcyjną ofertę adresowaną do turystów biznesowych.

Przeprowadzona analiza wykazała, że najwięcej hoteli, które starają się 
wykreować atrakcyjny produkt „biznesowo-zdrowotny”, zlokalizowanych jest 
właśnie w miejscowościach posiadających walory uzdrowiskowe, co przedsta-
wiono na rysunku 2.

miejscowo ci
uzdrowiskowe

63%

pozosta e
miejscowo ci

37%

Rys. 2. Lokalizacja hoteli posiadających ofertę produktu turystyki biznesowej wzboga-
coną o usługi zdrowotne prozdrowotne

Źródło: opracowanie własne.
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O tym, że łączenie produktu turystyki biznesowej i produktu turystyki 
zdrowotnej jest coraz częściej wykorzystywane przez hotelarzy w celu poprawy 
konkurencyjności oferty i w sprostania wymaganiom współczesnych klientów 
świadczy fakt, że coraz więcej hoteli nie tylko wprowadza do oferty usługi 
zdrowotne i prozdrowotne, ale i także zmienia swoje nazwy. Przykładem jest 
chociażby hotel Aurora z Międzyzdrojów, który jeszcze w 2006 roku w swojej 
ofercie nie miał usług zdrowotno-upiększających, a obecnie nie tylko posiada 
szeroki ich wachlarz, ale również do jego nazwy dodano słowa wellness i spa. 
Swoją nazwę zmodyfi kowały także inne hotele, np.: Hotel Pro Vita z Kolobrzegu 
(obecnie Hotel Zdrojowy Pro-Vita), Hotel Lidia w Darłowie (aktualnie Hotel 
Lidia Spa i Wellness) czy hotel Park w Szczecinie (obecnie Hotel Park Spa).

Przykładem tworzenia unikalnej oferty hotelu w oparciu o walory uzdrowi-
skowe jest powstanie w najmłodszym zachodniopomorskim uzdrowisku statuto-
wym, tj. Dąbkach, hotelu Delfi n Spa i Wellness, który obok usług zdrowotnych 
posiada w ofercie usługi dla biznesu. Także w innych miejscowościach uzdro-
wiskowych powstają hotele, które oferują spa dla biznesu. Jako przykład należy 
wymienić m.in.: Hotel i Spa Stary Dziwnów, Hotel AQAURIUS SPA w Koło-
brzegu, Hotel Arka Medical Spa w Kołobrzegu, Hotel Diva Spa w Kołobrzegu, 
Hotel Medical Spa Sanatorium Unitral w Mielnie.

Natomiast przykładem obiektu, który współpracuje z hotelem Radisson Blu 
Szczecin w zakresie dostaw usług zdrowotnych i prozdrowotnych w Szczeci-
nie, jest Ośrodek Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Baltica Wellness & Spa. 
Otwarty wiosną 2008 roku podmiot jest największym na Pomorzu Zachodnim 
obiektem tego typu, w którym – jak podkreślają właściciele – możliwe jest 
osiągnięcie stanu równowagi ciała i umysłu w jednym miejscu i w krótkim cza-
sie. Nowoczesne spa o powierzchni ponad 2000 m² usytuowane jest w samym 
centrum miasta. Na trzech kondygnacjach obiektu oferowana jest odnowa bio-
logiczna z szeroko pojętym relaksem (aromaterapia, masaże, zabiegi błotne, cal-
darium, tepidarium etc.) oraz rehabilitacja (m.in. magnetoterapia, elektroterapia, 
kinezyterapia, hydroterapia). Szczeciński kompleks gwarantuje udane spotkania 
towarzyskie i biznesowe, gdyż do dyspozycji gości oddana została część strefy 
wellness z możliwością zorganizowania w niej imprezy zamkniętej, nawet dla 
kilkudziesięciu osób. Baltica Wellness & Spa daje także możliwość połączenia 
oferty wypoczynkowej z obowiązkami służbowymi, czego przykładem jest uni-
katowy na skalę Szczecina produkt powstały z połączenia oferty szkoleniowo-
-konferencyjnej z relaksem na terenie ośrodka.
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W swojej ofercie obiekt posiada pakiet o nazwie Wellness dla fi rm, na który 
składają się karnety do strefy wellness, fi rmowe karty VIP, karnety imienne oraz 
jednorazowe bony podarunkowe. Przykładowo na karnet do strefy wellness daje 
możliwość korzystania z takich urządzeń, jak: sauna, łaźnie (osmańska, aroma-
tyczna, parowa), jacuzzi, natryski wrażeń, tepidarium, caldarium i grota śnieżna. 
Zakupione przez fi rmę karnety do strefy wellness nie są imienne i mogą być 
wykorzystywane przez różne osoby.

W strefi e wellness można także organizować imprezy biznesowe. W ramach 
takiego produktu turystyki biznesowej goście mogą skorzystać z wydzielonej 
strefy jacuzzi, która będzie dostępna tylko dla nich. Znajduje się tam bar, miejsce 
do wypoczynku oraz 3 baseny jacuzzi. Zagwarantowany przez obiekt komfort 
spotkania sprzyja zaufaniu i współpracy, zacieśnianiu więzi międzyludzkich 
i długotrwałemu współdziałaniu, co w przypadku turystów biznesowych jest 
niezwykle istotne.

Ośrodek na swojej stronie internetowej proponuje minispotkania biznesowe 
(na powierzchni zarezerwowanej tylko dla gości danej fi rmy) oraz spotkania 
motywacyjne (dla części pracowników/działu/pionu). Imprezy takie mogą być 
połączone z pokazami zabiegów, oprawą muzyczną i upominkami dla gości19.

Reasumując powyższą analizę oferty Ośrodka Odnowy Biologicznej i Reha-
bilitacji Baltica Wellness & Spa w Szczecinie, należy stwierdzić, że obiekt ten 
odpowiada na zapotrzebowanie różnych form turystyki biznesowej, takich jak: 
turystyka konferencyjna i kongresowa (organizacja imprez w ramach strefy Wel-
lness), turystyka motywacyjna (fi rmowe karty VIP) czy turystyka korporacyjna 
(bony podarunkowe).

19  http://www.spabaltica.pl/, 08.09.2010.
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Podsumowanie 

Dynamiczny rozwój cywilizacji sprawił, że współczesny człowiek, żyjąc 
w ciągłym napięciu i pośpiechu, bardziej niż dawniej odczuwa potrzebę regene-
racji sił czy odpoczynku. Odpowiedzią na te potrzeby gości hotelowych staje się 
więc oferta rekreacyjno-zdrowotna hotelu. W dobie kultu ciała, młodości i kon-
cepcji cywilizacji zdrowia obiekty hotelarskie świadomie modyfi kują własne 
usługi.

Współcześnie na europejskim rynku usług turystycznych uwidacznia się 
wyraźna tendencja wzrostu zainteresowania turystyką zdrowotną wraz z nowymi 
rodzajami usług o charakterze prozdrowotnym. Pojęcia „turystyki zdrowot-
nej”, wellnes czy spa są coraz bardziej znane na rynku hotelarskim, a panująca 
moda na zdrowy styl życia sprawia, że funkcja turystyczno-zdrowotna nabiera 
dziś dużego znaczenia w funkcjonowaniu większości obiektów hotelarskich. To 
właśnie rozszerzanie produktu turystyki biznesowej o nowe usługi typu spa czy 
wellness jest obecnie jednym z ważniejszych kierunków tworzenia konkurencyj-
nej oferty przedsiębiorstwa hotelarskiego. Produkt turystyki biznesowej bardzo 
dobrze łączy się z produktem turystyki zdrowotnej, a powstały produkt fi nalny 
może stanowić atrakcyjną i konkurencyjną ofertę dla biznesu.

Należy podkreślić, że województwo zachodniopomorskie posiada najwięk-
szy potencjał recepcyjny uzdrowisk spośród wszystkich polskich województw, 
dzięki czemu ma dużą szansę, aby odgrywać znaczącą rolę w obsłudze tury-
styki krajowej i zagranicznej. Turystyka zdrowotna, obok turystki wypoczynko-
wej, wodnej i miejskiej, postrzegana jest jako jeden z markowych produktów 
turystycznych województwa. Obiekty hotelarskie funkcjonujące na terenie 
uzdrowisk mogą zatem wykorzystać potencjał uzdrowisk i w oparciu o usługi 
zdrowotne i prozdrowotne stworzyć atrakcyjną ofertę adresowaną do turystów 
biznesowych.
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AN ANALYSIS OF BUSINESS-MEDICAL OFFERS OF HOTELS 
IN ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE

Summary

The aim of this article is to analyze offers of hotels in zachodniopomorskie province 
with regard to business-medical tourism. 

The article is divided into two parts. The fi rst part introduces theories and main 
concepts of business and medical tourism. Further, the author discusses emerging 
business-medical tourism as a direct result of overlapping areas in business and medical 
tourism. In the second part of the article focus is placed on applications of introduced 
theories. The author presents an analysis of offers addressed to business travelers adver-
tised by hotels in zachodniopomorskie province.

Translated by Kamila Tomczyk



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 704     EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (19)     2012

TOMASZ TARASZKIEWICZ
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO 2007–2009
NA AGROTURYSTYKĘ I TURYSTYKĘ WIEJSKĄ 

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Wprowadzenie

Następstwa światowego kryzysu fi nansowego latach 2007–2009 dotyczą 
wielu sfer ludzkiej działalności. Zmienna i niepewna sytuacja na międzynaro-
dowych rynkach kapitałowych poprzez zglobalizowane mechanizmy współ-
czesnego świata wywołuje serie wieloaspektowych reperkusji, także w polskiej 
gospodarce.

Mimo że turystyka wciąż pozostaje najbardziej zaawansowanym sposobem 
zagospodarowania czasu wolnego i dotyczące jej długoterminowe prognozy są 
optymistyczne, jednak aktywność sektora nacechowana jest wysoką dynamiką 
zachodzących zmian, których wpływ w dłuższym horyzoncie czasowym ulegnie 
osłabieniu, jednak obecnie wywołują w branży eskalację niepewności. 

Spowolnienie gospodarcze wymusza wielopłaszczyznową reorganizację 
rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, nie pozostając bez wpływu na efek-
tywność ekonomiczną przedsiębiorstw i zachowania konsumentów. Interesujące 
przeobrażenia zachodzą w segmencie agroturystyki i turystyki wiejskiej. 

Celem przeprowadzonych na terenie województwa pomorskiego badań 
było wyciągnięcie jak najszerszych wniosków odnośnie podażowej strony rynku 
w aspekcie przewidywań, opinii, postaw i zachowań w obliczu kryzysu fi nanso-
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wego osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, pracujących w turys-
tyce lub planujących uruchomić w najbliższym czasie tego typu działalność.

1. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA AGROTURYSTYKI 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ŚWIETLE WYNIKÓW 
PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

W województwie pomorskim funkcjonuje wiele przedsiębiorstw świad-
czących usługi z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej. Biorąc pod uwagę 
przedmiot produkcji oraz zakres świadczonych usług, wyróżnić można gospo-
darstwa: agroturystyczne, wiejskie, rolne, rodzinne, domowe, leśne, hodowlane, 
mleczne itd. Na ogólną liczbę 8790 wszystkich gospodarstw agroturystycznych 
działających w 2007 roku w Polsce, w województwie pomorskim zlokalizowa-
nych było 1177 (13,39%) z nich. W ogólnej liczbie oferowanych miejsc noc-
legowych w gospodarstwach agroturystycznych w Polsce w 2007 roku, która 
wynosiła  87 144, województwu pomorskiemu przypadł udział rzędu 15,38% 
(13 410 miejsc)1.   

Znakomitą większość dzisiejszych przedsiębiorstw stanowią gospodarstwa 
agroturystyczne, które ewoluowały z gospodarstw rolnych poprzez rozszerzenie 
produkcji zwierzęcej i roślinnej o usługi turystyczne. W obliczu postępującego 
spadku efektywności ekonomicznej działalności rolnej osoby pracujące w rolnic-
twie i prowadzące gospodarstwa zmuszone były szukać innych źródeł dochodu. 
Nastąpił wzrost zainteresowania turystyką – jako dodatkowym obszarem pro-
wadzonej działalności. Bogactwo naturalne oraz walory i atrakcje turystyczne 
województwa pomorskiego sprzyjają rozwojowi agroturystyki. Podażowa 
strona rynku usług turystyki wiejskiej i agroturystyki w województwie pomor-
skim jest w dużym stopniu rozproszona, podobnie jak w całym kraju. Mimo że 
podejmowane są inicjatywy mające na celu różnego typu integrację, dominują 
pojedyncze gospodarstwa, a osoby prowadzące indywidualne przedsiębior-
stwa są zdane wyłącznie na siebie. Niewiele jest zespołów podmiotów agrotu-
rystycznych, w obrębie których gospodarze się wspierają, wspólnie podejmują 
różnego rodzaju decyzje, minimalizują koszty transportu. Do rzadkości należą 
zintegrowane podmioty zakładające spółki. Znikoma jest także liczba sieci agro-

1 Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie pomorskim, materiały źródłowe 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Gdańsk 2010.
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turystycznych, w przypadku których współpraca mogłaby dotyczyć gospodarstw 
zlokalizowanych w różnych częściach regionu czy nawet kraju. Marginalne 
znaczenie odgrywają franchisingowe sieci agroturystyczne. Od początku lat 90. 
XX wieku zauważyć można natomiast wyraźny wzrost liczby rejestrowanych 
stowarzyszeń, jak również rozwój ich działalności. W swoich inicjatywach kon-
centrują się one głównie na promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz na 
promowaniu usług zrzeszonych gospodarstw. Prowadzą działalność marketin-
gową, szkoleniową, doradczą, wydawniczą. Do najważniejszych stowarzyszeń 
agroturystycznych województwa pomorskiego należą: Gdańskie Stowarzyszenie 
Agroturyzmu, Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kościerska Chata”, 
Stowarzyszenie „Agrokaszuby”, Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycz-
nych „Bory Tucholskie” oraz Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby”. 

Analizując kwestię kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych, warto 
odwołać się do ogólnopolskiego Systemu Kwalifi kacji i Kategoryzacji Wiej-
skiej Bazy Noclegowej, którym zarządza Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”. Poddanie się kategoryzacji nie jest obowiązkowe, 
jednak coraz więcej osób prowadzących gospodarstwa zdaje sobie sprawę z tego, 
że posługiwanie się znakiem „Gospodarstwo Gościnne” stanowi czynnik inten-
syfi kujący zainteresowanie klientów. Z uwagi na specyfi kę usług turystycznych 
i problematyczność standaryzacji, wszelkie komunikaty zapewniające  konsu-
menta o jakości świadczonych usług są wielce pożądane. W ramach systemu 
funkcjonują cztery rodzaje kategorii, tj.: standard, kategoria *, kategoria ** oraz 
kategoria ***. Aby utrzymać status, konieczne jest poddawanie się obowiązko-
wej inspekcji raz na dwa lata.  

2. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
METODOLOGICZNE BADAŃ 

Aby pozyskać opinie osób reprezentujących podażową stronę rynku usług 
agroturystycznych i turystyki wiejskiej na temat wpływu kryzysu fi nansowego 
2007–2009 na sektor, przeprowadzono badanie ankietowe. Do próby wytypowani 
zostali uczestnicy programu „Tworzenie regionalnych produktów turystycznych 
na obszarach wiejskich Pomorza”. Dzięki temu podażowa strona rynku reprezen-
towana była przez szerokie spektrum respondentów – zarówno prowadzących 
gospodarstwa agroturystyczne, pracujących w takich przedsiębiorstwach, rol-
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ników i mieszkańców obszarów wiejskich planujących uruchomić działalność 
agroturystyczną.

Realizowany z rozmachem program „Tworzenie regionalnych produktów 
turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza” stanowi jedną z ciekawszych 
i cieszących się dużym zainteresowaniem inicjatyw ostatniego czasu, mających 
na celu rozwój agroturystyki w regionie. Głównym zamierzeniem projektu było 
dostarczenie rolnikom i ich domownikom mieszkającym na terenie wojewódz-
twa pomorskiego, a zwłaszcza powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, kartu-
skiego, tczewskiego, starogardzkiego, słupskiego, bytowskiego, malborskiego, 
nowodworskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego, zasobu wiedzy i umiejętno-
ści z zakresu podstaw funkcjonowania rynku turystycznego ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki. Organizatorem projektu jest 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, a partnerami Wydział 
Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku oraz Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu2. Realiza-
cja przedsięwzięcia przebiegała w czterech trzymiesięcznych cyklach w okresie 
od 21 lutego 2009 roku do 23 maja 2010 roku. Inicjatywa znakomicie wpisała się 
w szeroki wachlarz działań podejmowanych w ramach strategii rozwoju poten-
cjału turystycznego województwa3.

Wpływ kryzysu na agroturystykę i turystykę w województwie pomorskim 
był jednym z problemów badawczych prowadzonych pomiarów, obok znaczenia 
inwestycji w kapitał ludzki i rozwoju potencjału turystycznego regionu4. Pro-
wadzone badanie ankietowe było anonimowe i dobrowolne. Pomiar został prze-
prowadzony w okresie od 29 sierpnia 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku w Gdań-
sku, Starym Polu i Strzelinie. W badaniu wzięło udział 273 ankietowanych.

Ponad 73% respondentów prowadziło działalność turystyczną, 76,19% pra-
cowało w rolnictwie, a 67,14% prowadziło swoje własne gospodarstwo rolne. 
Zauważalną większość w obrębie próby stanowiły kobiety (63,74%). Wśród 
respondentów przeważały osoby w wieku 36–60 lat (57,14%), 29,67% stano-
wili badani w wieku 26–35, zaś 9,89% ankietowanych było w wieku 18–25 lat. 

2 D. Makowska, Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich 
Pomorza, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk 2009,  s. 3.

3 Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008–2013, 
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008. s. 86.

4 T. Taraszkiewicz, Rozwój potencjału turystycznego województwa pomorskiego poprzez po-
budzanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego nr 591, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 586–599.
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Najmniej respondentów reprezentowało grupę wiekową powyżej 60. roku życia. 
Dominującą grupę ankietowanych stanowiły osoby legitymujące się wykształce-
niem średnim (68,5%). Blisko co trzeci respondent posiadał wykształcenie wyż-
sze. Wśród respondentów większość stanowiły osoby, których średni miesięczny 
dochód mieścił się w przedziale 501–1000 złotych na członka rodziny (53,11%), 
zaś prawie co piąty badany deklarował dochody na poziomie 1001–1500 na 
osobę. Niespełna 10% respondentów osiąga średnio powyżej 1500 złotych netto 
miesięcznych na członka rodziny. 

Przynależność do organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń agroturystycznych 
zdeklarowało 35,82% badanych właścicieli gospodarstw. Wynika z tego, że aż 
64,18% gospodarzy działa samodzielnie, nie wykazując przynależności do tego 
typu organizacji. Jeszcze mniej gospodarstw prowadzi działalność w ramach sieci 
(nieco ponad 1%), co akurat nie dziwi, bowiem franchising znajduje marginalne 
zastosowanie w rynku usług agroturystycznych i turystyki wiejskiej. Odsetek 
odzwierciedlony w badaniu dotyczył jednostkowego przypadku rodzinnego inte-
resu gospodarzy posiadających trzy obiekty w różnych lokalizacjach, prowadzo-
nych przez osoby charakteryzujące się bliskim pokrewieństwem.    

Niewiele ponad połowa ankietowanych działała w gospodarstwach, które 
poddały się kategoryzacji (51,73%); ogromną większość z nich stanowiły obiekty 
sklasyfi kowane jako kategoria standard (40,3% całości), co wpisuje się w model 
biznesowy prowadzonej działalności i odzwierciedla oferowany stosunek 
value for money.   

W strukturze klientów gospodarstw agroturystycznych ponad połowę stano-
wią rodziny z dziećmi (50,25%), przy czym warto zaznaczyć, że ankietowanym 
pozostawiono pełną dowolność przy określaniu typu klientów (pytanie otwarte). 
W dalszej kolejności uplasowali się seniorzy (18,91%) i grupy (15,42%), np. 
starszej młodzieży szkolnej i studentów. Pary stanowiły blisko 10%. Do kategorii 
„inne” (5,97%) respondenci zaliczali np. biznesmenów.   

Pod względem liczby wypracowanych w roku turystodni najwięcej gospo-
darstw osiąga wynik rzędu 100–250 (41,29%). W co czwartym przedsiębior-
stwie wskaźnik ten nie przekracza 100, w co piątym wynosi 251–500 turystodni 
rocznie. Tysiąc turystodni rocznie wypracowują gospodarstwa należące jedynie 
do 2,5% respondentów.
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3. BADANIE OPINII PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA AGROTURY-
STYCZNE I PRACUJĄCYCH W NICH NA TEMAT WPŁYWU KRYZYSU 
FINANSOWEGO 2007–2009 NA AGROTURYSTYKĘ I TURYSTYKĘ 
WIEJSKĄ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Strukturę konsumpcji usług turystycznych i rekreacyjnych zdominowały 
ostatnimi czasy różnego rodzaju implikacje światowego kryzysu fi nansowego 
2007–2009. O ile w 2008 roku w światowej turystyce zanotowano jeszcze 
umiarkowany, choć słabnący wzrost (2% wzrost w liczbie przyjazdów turystów 
zagranicznych na świecie), to w roku 2009 nastąpił już spadek szacowany na 
4%, a w Europie na 6%5. Z kolei ruch turystyczny w Polsce w dużym stopniu 
kształtowały zmienne kursy walutowe. Przykładowo w 2008 roku – głównie za 
sprawą umacniającego się do wakacji i silnego w wysokim sezonie turystycznym 
złotego – nastąpił wyraźny spadek przyjazdów turystów zagranicznych do Pol-
ski (–9%)6. Pomimo powstrzymania się większości polskich przedsiębiorstw od 
podwyżek, uwzględniając jednak w handlu zagranicznym rynek walutowy i słab-
nące euro czy dolara, należy stwierdzić, że realny koszt pobytu turysty zagra-
nicznego w 2008 roku w Polsce wyraźnie wzrósł, a nawet stał się porównywalny 
z pobytem np. we Włoszech czy Hiszpanii. W zestawieniu z niepewną w Polsce, 
a we wspomnianych powyżej destynacjach turystycznych niemal gwarantowaną 
piękną pogodą skutkowało to osłabieniem zainteresowania turystów zagranicz-
nych Polską. Zanotowano również wzrost liczby wyjazdów zagranicznych Pola-
ków. Mimo rosnących opłat paliwowych, wyjazdy zagraniczne stały się tańsze. 
Wypoczynek za granicą w 2008 roku wybrało o 2% więcej Polaków niż w roku 
poprzednim7.

W roku 2009 tendencje na międzynarodowym rynku walutowym były już 
odmienne i mimo długoterminowych przewidywań odnośnie umacniania się zło-
tego, w krótkim czasie nastąpił gwałtowny spadek jego wartości. W roku 2010 
obserwować można trend boczny. W roku 2009 – mimo słabnącego złotego 
i wzrostu atrakcyjności Polski dla turystów zagranicznych – nastąpił kolejny spa-
dek liczby przyjazdów, tym razem rzędu 8%8. Nałożyły się na to różnego rodzaju 
zjawiska związane z kryzysem fi nansowym, osłabieniem światowej koniunktury, 

5 Toursim Highlights. 2009 Edition. UNWTO. Madrid. January 2010. s. 2.
6 Przyjazdy cudzoziemców do Polski 2008. Badania i oszacowania Instytutu Turystyki, III 2009.
7 Wyjazdy zagraniczne, Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki, III 2009.
8 Przyjazdy cudzoziemców do Polski 2009, Badania i oszacowania Instytutu Turystyki, III 2010.
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a w niektórych państwach kryzysem gospodarczym i globalnie zauważalnym 
spadkiem zainteresowania podróżami zagranicznymi.  

 Przewidywania przedsiębiorców i prognozy analityków rynku turystycz-
nego są umiarkowanie optymistyczne. Człowiek dotychczas nie wypracował 
jeszcze bardziej zaawansowanego sposobu zagospodarowania czasu wolnego 
niż turystyka. Ludzie zawsze mieli w zwyczaju podróżowanie dla relaksu, 
lubili się przemieszczać dla rozrywki, poznawać nowe miejsca i społeczności. 
W roku 2009 Instytut Turystyki prognozował dynamikę przyjazdów turystów 
zagranicznych do Polski na lata 2008–2013 na średnim poziomie 1,8% rocznie9. 
Ostanie prognozy z roku 2010 są jeszcze bardziej obiecujące i zakładają w la-
tach 2009–2013 średnioroczną dynamikę przyjazdów turystów zagranicznych 
rzędu 2,9%10.  

Ciekawie prezentują się opinie przedstawicieli branży agroturystycznej 
województwa pomorskiego na temat wpływu kryzysu fi nansowego 2007–2009 
na turystykę. W opinii ponad 80% ankietowanych światowy kryzys fi nansowy 
2007–2009 wpływa na międzynarodowy ruch turystyczny. Nikt kategorycznie 
nie zaprzeczył temu stwierdzeniu. Tylko nieco ponad 5% badanych było umiar-
kowanie przeświadczonych o braku wpływu kryzysu fi nansowego na turystykę 
międzynarodową.  Opinie na temat wpływu kryzysu fi nansowego na ruch turys-
tyczny w Polsce kształtowały się bardzo podobne, tzn. ponad 82% respondentów 
zauważało takie implikacje. Badani dostrzegają wiele przełożeń zjawisk ekono-
micznych w gospodarce globalnej i zagranicznej na sytuację Polski. Wpływy te 
są również uwzględniane w postrzeganiu kształtowania się ruchu turystycznego.

Analizując powyższe kwestie w odniesieniu do rynku lokalnego, należy 
zauważyć, że takiej zgodności już nie było i odpowiedzi nie były tak zdecydo-
wane. Najwięcej respondentów było zdania, że kryzys fi nansowy 2007–2009 
po części wpływa na ruch turystyczny w województwie pomorskim (33,7%). 
Zdecydowanie i umiarkowanie przekonanych było 19,78 i 28,57% ankietowa-
nych. Prezentowane były również opinie odmienne, tj. że kryzys raczej (13,19%) 
i zdecydowanie (4,76%) nie wpływa na turystykę w województwie pomorskim. 
Podobne wyniki uzyskano, pytając o segment turystyki wiejskiej i agroturystyki. 
Również w tym przypadku najwięcej ankietowanych uznało, że kryzys fi nansowy 
2007–2009 po części wpływa na ten subrynek (37%). Zdecydowanie i umiar-
kowanie przekonanych było 14,65 i 24,54% badanych. Przekonanie o tym, że 

9 Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki, III 2009.
10  Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki, III 2010. 
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kryzys raczej i zdecydowanie nie wpływa na ten segment miało16,48 i 7,33% 
respondentów.
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Rys. 1. Przewidywania ankietowanych odnośnie spowodowania przez światowy kry-
zys fi nansowy wzrostu/spadku zainteresowania Polaków agroturystyką i turys-
tyką wiejską w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Podczas przeprowadzanych badań spytano respondentów o ich przewidy-
wania zarówno odnośnie wzrostu, jak i spadku zainteresowania Polaków agro-
turystyką i turystyką wiejską (rysunek 1). Jak pokazują wyniki, ankietowani mają 
świadomość złożoności zachodzących procesów, przez co jednocześnie spodzie-
wają się zmian pozytywnych oraz negatywnych. Wzrostu zainteresowania agro-
turystyką spodziewa się raczej lub zdecydowanie łącznie 67,4% badanych, przy 
czym jednocześnie 70,33% respondentów łącznie raczej lub zdecydowanie nie 
przewiduje spadku zainteresowania Polaków tym segmentem. 

Poddając analizie kwestię wpływu kryzysu fi nansowego na zainteresowanie 
obcokrajowców agroturystyką i turystyką wiejską w Polsce, spytano responden-
tów o przewidywania odnośnie ewentualnych wzrostów oraz spadków. Opinie na 
ten temat także są podzielone. Wzrostu zainteresowania agroturystyką ze strony 
obcokrajowców spodziewa się raczej lub zdecydowanie łącznie 61,17% respon-
dentów, czyli o 6,23% mniej niż to miało miejsce w przypadku spodziewanego 
zainteresowania ze strony Polaków (67,4%). Spadku zainteresowania obcokra-
jowców tym segmentem raczej lub zdecydowanie nie przewiduje łącznie 58,97% 
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badanych, tj. o 11,36% mniej, niż zanotowano w odniesieniu do przewidywań 
tyczących polskich turystów (rysunek 2). 
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Rys. 2. Przewidywania ankietowanych odnośnie spowodowania przez światowy kry-
zys fi nansowy wzrostu/spadku zainteresowania obcokrajowców agroturystyką 
i turystyką wiejską w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanego ograniczenia oferty usług w zakresie agroturystyki i tury-
styki wiejskiej za sprawą kryzysu fi nansowego spodziewa się jedynie 3,3% 
respondentów. Większość ankietowanych (58,97%) raczej nie spodziewa się 
ograniczenia oferty; 17,95% zdecydowanie nie przewiduje takich implikacji. 

Przechodząc do problematyki inwestycji w agroturystyce i turystyce wiej-
skiej, należy zauważyć, że prawie trzech na czterech badanych przewiduje (zde-
cydowanie 49,45%, raczej 22,71%) ograniczenie przedsięwzięć rozwojowych 
wskutek kryzysu fi nansowego. Spadku poziomu inwestycji prowadzonych 
w agroturystyce i turystyce wiejskiej nie spodziewa się jedynie 1,47%. Bardzo 
ciekawie prezentują się wyniki dotyczące przewidywanego wpływu kryzysu 
fi nansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw funkcjonujących w woje-
wództwie pomorskim (rysunek 3). 
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Rys. 3. Rozkład opinii badanych w kwestii sposobu wpływu światowego kryzysu 
fi nansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw funkcjonujących w woje-
wództwie pomorskim w agroturystyce i turystyce wiejskiej

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4. Przewidywania respondentów odnośnie ewentualnych zmian w wydatkach 
turystów w segmencie turystyki wiejskiej i agroturystyki, spowodowanych 
światowym kryzysem fi nansowym 2007–2009 

Źródło: opracowanie własne.
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Braku wpływu kryzysu na gospodarstwa agroturystyczne spodziewa 
się blisko 29% badanych. Blisko co piąty respondent przewiduje w związku 
z kryzysem fi nansowym zdecydowaną poprawę sytuacji w agroturystyce. Ponad 
31% respondentów spodziewa się raczej pozytywnego wpływu. Obserwowany 
optymizm tłumaczyć należy przewidywaną  na skutek osłabienia koniunktury 
reorganizacją rynku usług turystycznych i – w obliczu ograniczonych środków 
– spodziewanym większym zainteresowaniem tańszą ofertą.

Takie postrzeganie potwierdza kwestia prognozowanych wydatków. Aż 
54,95% respondentów spodziewa się wzrostu wydatków turystów w segmen-
cie turystyki wiejskiej i agroturystyki, w tym 20,88% w sposób zdecydowany. 
Utrzymania wydatków na tym samym poziomie oczekuje 28,21% respondentów. 
Zdecydowanego zmniejszenia obawia się 4,03% badanych (rysunek 4).

Podsumowanie

Prowadzone badania mają wysokie szanse przyczynić się do pełniejszego 
poznania funkcjonowania rynku usług turystycznych w województwie pomor-
skim. Światowy kryzys fi nansowy 2007–2009 skutkuje serią różnego rodzaju 
następstw obserwowanych obecnie w turystyce, także w segmencie usług agro-
turystycznych i turystyki wiejskiej. Z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia 
niewiele jest opracowań przybliżających problematykę zarządzania kryzyso-
wego w agroturystyce i turystyce wiejskiej, jak również badań dotyczących opi-
nii, zachowań i przewidywań osób pracujących lub prowadzących swoje własne 
gospodarstwa.

Podczas prowadzenia badań zauważono wśród ankietowanych wysoką 
świadomość zachodzących w otoczeniu zmian i ich wpływu na sytuację ekono-
miczną gospodarstwa. Większość respondentów była zdania, że światowy kryzys 
fi nansowy wpływa na turystykę międzynarodową i krajową. Natomiast w woje-
wództwie pomorskim i w segmencie agroturystyki implikacje kryzysu w opinii 
badanych zauważalne są w mniejszym stopniu. Jak pokazują wyniki, respon-
denci w większym stopniu przewidują raczej wzrost, niż spadek zainteresowania 
Polaków i obcokrajowców agroturystyką oraz umiarkowany wzrost wydatków 
turystów, co może przyczynić się do niewielkiej poprawy sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw. W obliczu kryzysu fi nansowego większość respondentów progno-
zuje ograniczenie przedsięwzięć inwestycyjnych. 
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Na koniec warto podkreślić niespotykany powszechnie w polskim społe-
czeństwie  wysoki optymizm osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne 
i pracujących w nich odnośnie przyszłości, dalszego rozwoju agroturystyki i włas-
nych przedsiębiorstw. Agroturystyka postrzegana jest w większości jako sposób 
na rozszerzenie podstawowej działalności. Doświadczenia w prowadzeniu nieła-
twej w dzisiejszych czasach działalności rolnej uzbroiły gospodarzy obsługują-
cych turystów w cierpliwość i wytrwałość, a wyniki fi nansowe nie są traktowane 
jako jedyne i najważniejsze źródło satysfakcji. 

THE INFLUENCE OF 2007–2009 FINANCIAL CRISIS ON AGROTOURISM 
AND TOURISM IN RURAL AREAS

IN POMORSKIE VOIVODESHIP

Summary

The article presents selected results achieved by the poll in the period of 29.08.2009
–30.04.2010 in Gdańsk, Stare Pole and Strzelino on people working for or managing 
agrotourist farms in Pomorskie Voivodeship in the aspect of 2007–2009 fi nancial crisis 
infl uence.

The respondents presented awareness of current changes in world and domestic 
economy and impact of processes taking place on agrotourism. In most of the respondents’ 
opinion crisis causes large number of results in international and domestic tourist market, 
though their anticipation in Pomeranian Voivodeship and in the segment of agrotourism 
and tourism in rural areas is on much lower level. 

The interviewees expect a marginal increase in foreigners’ and Poles’ interest and 
insignifi cant growth of tourists’ expenditures. With optimism they predict agrotourism and 
rural tourist services market development, however in the time of economic slowdown 
and fi nancial crisis implications, most of them suspend any investment activity.  

Translated by Tomasz Taraszkiewicz
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ZARZĄDZANIE RUCHEM TURYSTYCZNYM 
NA OBSZARACH CHRONIONYCH 

NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Wstęp

Obszary przyrodniczo cenne stanowią naturalną przestrzeń eksploracji turys-
tycznej i stwarzają warunki dla rozwoju różnorodnych form turystyki1. Wiele 
z nich, szczególnie objętych formami ochrony prawnej, takimi jak parki naro-
dowe lub parki krajobrazowe, zaczyna funkcjonować w świadomości turystów 
jako produkty turystyczne2. W efekcie rośnie natężenie ruchu turystycznego, 
a przy wolno zmieniającym się zagospodarowaniu turystycznym zwiększa się 
także obciążenie antropogeniczne, które może powodować zwiększenie negatyw-
nych skutków w środowisku przyrodniczym. Jednak, zdaniem Kurczewskiego 
i Machnik, w rozwoju ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych 
nie należy upatrywać samych zagrożeń. Według nich powszechny charakter 
turystyki może ułatwić upowszechnienie ochrony czynnej wśród turystów3.

1 H. Kiryluk, Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie turystyką 
na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, WSE Białystok 2005, s. 86–99. 

2 R. Ziółkowski, M. Jalinik, Obszary chronione produktem turystycznym, w: Konkurencyjność 
produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Biały-
stok 2009, s. 36–47.

3 R. Kurczewski, A. Machnik, Aktywna ochrona przyrody wyzwaniem dla turystyki, w: Gospo-
darka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, AWF 
Poznań 2006, s. 373–377.
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Większość autorów zajmujących się tym zagadnieniem uważa podobnie, 
twierdząc że można pozwolić na wszechstronny rozwój turystyki i rekreacji na 
obszarach przyrodniczo cennych, warunkując go odpowiednimi działaniami, 
między innymi: zagospodarowaniem turystycznym, planowaniem i organizowa-
niem ruchu turystycznego, działaniami edukacyjnymi4. Zdarzają się wprawdzie 
i odmienne opinie, zalecające ograniczenie dostępności takich obszarów5. 

W niniejszym artykule zaproponowano działania zmierzające do rozwoju 
turystyki i zwiększenia liczby turystów na terenie Puszczy Knyszyńskiej (park 
krajobrazowy, obszar Natura 2000, ponad 20 rezerwatów przyrody). Działania 
te mają służyć poprawie dostępności tego terenu, a jednocześnie uwzględniać 
potrzebę ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych. Ich celem jest sprzyja-
nie kanalizowaniu ruchu turystycznego poprzez kierowanie turystów na wyzna-
czone w terenie szlaki turystyczne, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę 
turystyczną. 

1. PUSZCZA KNYSZYŃSKA JAKO REJON TURYSTYCZNY 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Województwo podlaskie nie jest jednolitym ani spójnym obszarem turys-
tycznym. Ze względu na mocno zakorzenione uwarunkowania historyczne oraz 
występujące różnice dotyczące stanu posiadania zasobów przyrodniczych, natu-
ralnych i kulturowych oraz ich znaczenia dla rozwoju turystyki wyróżnia się kilka 
rejonów turystycznych. Niektóre z nich są rozpoznawalne na rynku krajowym, 
a nawet międzynarodowym, inne znajdują się na etapie budowania swojego 
wizerunku i zespołu skojarzeń. 

Porównując atrakcyjność turystyczną Puszczy Knyszyńskiej z atrakcyj-
nością rejonów określanych rangą międzynarodowych6 (Puszcza Białowieska 

4 Można przytoczyć chociażby poglądy zawarte w takich opracowaniach, jak: Gospodar-
ka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. 
S. Bosiacki, AWF Poznań 2008;  Zarządzanie turystyką...; Turystyka na obszarach przyrodniczo 
cennych, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2010.

5 M. Smoleński, Turystyka w parkach narodowych Polski, w: Praktyczne aspekty rozwoju turys-
tyki i rekreacji na obszarach przyrodniczo cennych, red. R. Ziółkowski, Politechnika Białostocka, 
Białystok 2006, s. 35–46.

6 Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego w Województwie Podlaskim 
w latach 21010–2015, cz. II – strategiczna, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Bia-
łystok 2009, s. 76–80. 
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i Puszcza Augustowska), należy stwierdzić, że ustępuje im ona pod względem 
walorów wypoczynkowych i specjalistycznych oraz pod względem zagospodaro-
wania turystycznego. Pod względem osobliwości przyrodniczych i kulturowych 
wszystkie trzy obszary są porównywalne. Puszcza Knyszyńska charakteryzuje 
się za to lepszą dostępnością komunikacyjną niż Puszcza Białowieska i taką samą 
jak Puszcza Augustowska. 

Ponadto obszar Puszczy Knyszyńskiej wyróżnia się od pozostałych rejonów 
turystycznych położeniem w pobliżu największego miasta w regionie. Bliskość 
Białegostoku powoduje duże natężenie krótkookresowego ruchu turystycznego 
(jednodniowego i weekendowego) na tym obszarze. Z jednej strony stanowi on 
duże zagrożenie dla cenności obszarów przyrodniczych, jednak – przy odpowied-
nim zarządzaniu tym ruchem – istnieją możliwości zmniejszania antropopresji 
i wydłużania pobytów turystycznych. 

Puszcza Knyszyńska nie różni się wizerunkowo od innych rejonów woje-
wództwa podlaskiego. Turyści, którzy kiedykolwiek odwiedzili centralną i połu-
dniową część województwa, posiadają skojarzenia odbiegające bezpośrednio 
od Puszczy Knyszyńskiej, takie jak: Białystok, żubry, Puszcza Białowieska, 
Żubrówka, prawosławie, różnorodność kultur. Wśród mocnych stron wojewódz-
twa podlaskiego turyści wymieniają: Puszczę Białowieską z żubrami, wioski 
tatarskie, Tykocin ze słynną synagogą, zespołem klasztornym i muzeum7. 

Przytoczone skojarzenia i mocne strony utrwalają wyobrażenia daleko 
odbiegające od Puszczy Knyszyńskiej. Warto jednak zauważyć, że wśród miesz-
kańców Białegostoku poprawia się percepcja Puszczy Knyszyńskiej. Jak wynika 
z badań przeprowadzonych w roku 2009 wśród mieszkańców Białegostoku 
(rysunek 1), aż 67% ankietowanych wskazuje Puszczę Knyszyńską jako miejsce 
swego wypoczynku rekreacyjnego. 

7 Potencjał turystyczny Polski Wschodniej, badanie poprzedzające tworzenie kampanii rekla-
mowej, raport z badania jakościowego, Dom Badawczy Maison, Polska Organizacja Turystyczna 
2009, s. 21. 
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Rys. 1. Tereny rekreacyjne wykorzystywane przez mieszkańców Białegostoku (respon-
denci mogli wskazać kilka obszarów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych prowadzonych w Kate-
drze Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej.

Poprawia się także pozycja rejonu w świetle zapisów przyjętych w dokumen-
tach strategicznych dla rozwoju turystyki w województwie podlaskim8. Charak-
terystyka głównych form turystyki dla województwa podlaskiego w większości 
pozycji zawiera odniesienia do Puszczy Knyszyńskiej. Ponadto na tym terenie 
znajduje się wiele zidentyfi kowanych produktów markowych preferowanych dla 
województwa podlaskiego, np.: Szlak „Kresowe Wędrówki”, Szlak Rękodzieła 
Ludowego, Szlak Kolejki Leśnej i Szlak Tatarski. W przestrzeni Puszczy Kny-
szyńskiej lokalizowane są także projektowane produkty turystyczne, takie jak: 
polowanie z kamerą, kresowe wędrówki zjednoczonej Europy, podlaskie zimowe 
atrakcje. 

2. CHARAKTERYSTYKA RUCHU TURYSTYCZNEGO 
W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Kreowaniu nowego wizerunku turystycznego Puszczy Knyszyńskiej 
powinny towarzyszyć odpowiednie działania, które będą miały na celu nie tylko 
odpowiednie pokierowanie zwiększającym się ruchem turystycznym, ale przede 
wszystkim kształtowanie tego ruchu w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadał 

8 Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego..., s. 14 i nast. 
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on możliwościom recepcyjnym tego obszaru. Obecnie na analizowanym obsza-
rze można wyróżnić trzy modele poruszania się turystów, a mianowicie: 
− ruch tranzytowy,
− rekreacja jednodniowa,
− wyjazdy weekendowe.

Ruch tranzytowy charakteryzuje się krótkim czasem pobytu turysty (rzeczy-
wistego lub potencjalnego). Powinien być on wykorzystywany przede wszystkim 
do poprawy percepcji turystycznej Puszczy Knyszyńskiej. Ruch ten kształtuje 
się wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, tj.: drogi krajowej nr 65 (granica 
państwa–Białystok–Ełk), drogi krajowej nr 8 (Białystok –Augustów–granica 
państwa) i drogi krajowej nr 19 (Lublin–Białystok–granica państwa). Trasy te 
wykorzystywane są głównie do ruchu tranzytowego samochodów osobowych 
i ciężarowych w kierunku przejścia granicznego. Ponadto służą tranzytowemu 
ruchowi turystycznemu osób udających się do Augustowa, na Suwalszczyznę lub 
Mazury, ewentualnie na Białoruś lub Litwę. 

Wymienione trasy (wykorzystywane także w ruchu lokalnym mieszkańców) 
stanowią jednocześnie naturalne połączenie Białegostoku z różnymi miejscami 
Puszczy Knyszyńskiej. Wykorzystywane są one w celu dotarcia samochodami 
do znajdujących się na tym obszarze interesujących obiektów przyrodniczych 
i kulturowych. W miejscach znajdujących się przy ciągach komunikacyjnych, 
w których znajdują się parkingi i polany leśne, mieszkańcy Białegostoku organi-
zują pikniki rodzinne, ewentualnie służą one jako miejsca odpoczynku turystów 
będących tutaj przejazdem. 

Rekreacji jednodniowej służy strefa znajdująca się w promieniu do 10 km 
od granic miasta, będąca miejscem odbywania kilkugodzinnych wycieczek, naj-
częściej rowerowych. Nastawiona jest ona na aktywność bez wchodzenia w inte-
rakcję ze środowiskiem miejsca odwiedzanego, wykorzystywana do przejazdów 
rekreacyjnych. Strefa rekreacji jednodniowej najczęściej odwiedzana jest w dni 
wolne od pracy i weekendy, rzadziej w godzinach popołudniowych w pozostałe 
dni tygodnia. Główni rekreanci to mieszkańcy Białegostoku. Z powodu silnej 
antropopresji strefa ta jest mało atrakcyjna dla turystyki. Istotnym zadaniem 
powinna być zmiana jej funkcji na bardziej turystyczną, taką, w której następuje 
konsumpcja turystyczna. Można to osiągnąć między innymi poprzez zmianę cha-
rakteru infrastruktury liniowej i poprawę zagospodarowania turystycznego.

Wyjazdy weekendowe to strefa turystyki realizowanej na terenie całej pusz-
czy, w znacznym oddaleniu od granic Białegostoku. Charakterystyczne są dla 
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niej krótkie wyjazdy pobytowe, bardzo często odbywane w weekendy. Jest ona 
atrakcyjna dla rozwoju turystyki, generując potencjalnie większe korzyści spo-
łeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Strefa wyjazdów weekendowych jest mniej 
inwazyjna dla środowiska przyrodniczego niż strefa rekreacyjna. Rzadko bywa 
wykorzystywana przez mieszkańców Białegostoku, a częściej przez osoby spoza 
województwa podlaskiego. Funkcja turystyczna jest tu jeszcze słabo rozwinięta, 
a obszar nie posiada charakterystycznego wizerunku. 

3. ZARZĄDZANIE RUCHEM TURYSTYCZNYM 
NA TERENIE PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Zarządzanie ruchem turystycznym można określić jako zestaw działań 
mających na celu przygotowanie obszaru recepcji turystycznej do przyjmowa-
nia zwiększonej liczby turystów przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze i zwiększeniu pozytywnych efek-
tów w sferze społeczno-gospodarczej. Redukcja negatywnych skutków polega 
przede wszystkim na kierowaniu ruchu turystycznego w obszary wyposażone 
w odpowiednią infrastrukturę turystyczną. Z kolei pozytywne skutki w sferze 
społeczno-gospodarczej wiążą się z akceptacją społeczności lokalnej, dla której 
ruch turystyczny może stanowić źródło dodatkowego dochodu.

W związku z powyższym istotne jest przeprowadzenie następujących 
działań: 
− połączenie szlaków turystycznych Puszczy Knyszyńskiej z systemem ście-

żek rowerowych miasta Białystok,
− opracowanie koncepcji integracji szlaków puszczańskich,
− opracowanie docelowego modelu poruszania się turystów po terenie Puszczy 

Knyszyńskiej,  
− opracowanie systemu węzłów turystycznych wyposażonych w małą infra-

strukturę turystyczną. 
Wdrożenie koncepcji ścieżek rowerowych winno nastąpić w oparciu o ana-

lizę wariantów podróżowania i spędzania czasu wolnego przez mieszkańców naj-
większego miasta regionu. System ścieżek umożliwi mieszkańcom Białegostoku 
i turystom przebywającym w mieście dotarcie na obszar Puszczy Knyszyńskiej, 
a jednocześnie turyści przebywający na terenie puszczy będą mogli dojechać do 
Białegostoku. Obecnie jedynie co trzeci turysta spotykany na tym terenie dekla-
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ruje korzystanie z noclegu na obszarze puszczy, pozostali przyjechali jedynie na 
wycieczkę (rysunek 2).
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Rys. 2. Liczba noclegów na obszarze Puszczy Knyszyńskiej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych prowadzonych w Kate-

drze Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej w roku 2009.

Na terenie Puszczy Knyszyńskiej znajduje się duża liczba zróżnicowa-
nych szlaków turystycznych (piesze, rowerowe, konne, wodne, samochodowe 
i kolejowe). Poprawa wewnętrznej dostępności turystycznej puszczy wymaga 
opracowania koncepcji integracji tych szlaków. Jednym ze sposobów może być 
wyznaczenie sześciu magistral turystycznych – wiodących i scalających szlaków 
turystycznych w obszarze turystyki aktywnej i specjalistycznej, których zada-
niem będzie zarówno integracja systemu szlaków lokalnych, jak i stworzenie 
podstawy dla budowy małej infrastruktury turystycznej. Każda z magistral repre-
zentowałaby jeden rodzaj aktywności przestrzennej, podkreślając tym samym 
zróżnicowanie oferty aktywnego wypoczynku na tym obszarze. Jednocześnie 
określenie magistrala turystyczna jest hasłem marketingowym podkreślającym 
ich priorytetowy charakter, sugerującym nowoczesność, dobrą dostępność, pełne 
zagospodarowanie turystyczne, swobodę poruszania się, spójność tematyczną 
i preferowany środek lokomocji. 

Przy konstruowaniu koncepcji integracji szlaków turystycznych ważnym 
zagadnieniem jest własność gruntów, przez które przebiegają trasy szlaków. 
Budowa nowych dróg szlaków turystycznych wymaga podjęcia wspólnych dzia-
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łań przez gminy i nadleśnictwa, określenia i stosowania jednolitych procedur, 
ustalenia zakresu prac, sposobu fi nansowania, oznakowania szlaków zgodnie 
z instrukcjami PTTK. Przy wytyczaniu magistral turystycznych należy wobec 
tego w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące szlaki, dzięki czemu 
unika się kwestii własności gruntów, pozostając przy potrzebie określenia spo-
sobu jednolitego oznakowania tych tras w terenie. 

Integracja funkcjonujących szlaków turystycznych w spójny system przy-
czyni się nie tylko do kanalizowania ruchu turystycznego, ale również do lepszej 
jego kontroli. Stwarza to także podstawy do opracowania docelowych modeli 
poruszania się turystów po terenie Puszczy Knyszyńskiej. Jeden z nich to model 
rekreacyjny typu „bumerang”, charakteryzujący aktywność mieszkańców Białe-
gostoku. Polega on na organizowaniu podróży (głównie jednodniowych) z jed-
nego punktu do wybranych miejsc na obszarze Puszczy Knyszyńskiej (atrakcji, 
obiektów historycznych, imprez, szlaków itp.), najczęściej w weekendy lub dni 
wolne od pracy. Ważnym elementem jest uatrakcyjnienie pobytu w miejscowo-
ściach docelowych poprzez organizowanie programów wieczornych obejmu-
jących: imprezy kulturalne, konkursy, zabawy, wystawy, gry terenowe i inne. 
Model rekreacyjny tupu „bumerang” może rozwijać się w dwóch wariantach:
− liniowym wykorzystującym ścieżki rowerowe na terenie Białegostoku, któ-

re umożliwiają szybkie dotarcie do wybranych miejscowości i powrót tą 
samą trasą,

− pętlowym, również wykorzystującym miejskie ścieżki rowerowe, polegają-
cym na wyborze trasy okrężnej, pozwalającej lepiej poznać teren.

Drugi model poruszania się turystów po obszarze Puszczy Knyszyńskiej 
to „magistrala” (objazdowy lub osiowy). Charakteryzuje on aktywność turystów 
przyjeżdżających do puszczy spoza Białegostoku i polega na podróżowaniu 
od miejscowości A do miejscowości B lub podróżowaniu okrężnym z założe-
niem powrotu do miejsca rozpoczęcia podróży. Przystanki na trasie organizuje 
się w małych miasteczkach na szlaku. Wieczorem można zaplanować udział 
w wydarzeniach kulturalnych lub imprezach turystycznych. Model ten zakłada 
kilkudniowy pobyt na obszarze Puszczy Knyszyńskiej i może się on rozwijać 
również w dwóch wariantach:
– objazdowym (okrężnym) polegającym na przemieszczaniu się po puszczy 

z zaplanowanymi noclegami; początek i koniec trasy w tej samej miejsco-
wości, możliwość poznania całej różnorodności przyrodniczo-kulturowej 
obszaru,
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– osiowy, który również umożliwia poznanie różnorodności przyrodniczo-kul-
turowej obszaru. Różni się on od poprzedniego tym, że skierowany jest do 
turystów, dla których puszcza jest etapem dłuższej podróży; wariant ten za-
kłada integrację szlaków Puszczy Knyszyńskiej ze szlakami obszarów sąsia-
dujących – Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi. 

Rozwijanie zintegrowanej sieci szlaków turystycznych nie jest możliwe 
bez jednoczesnego określenia lokalizacji węzłów turystycznych – miejsc istot-
nych dla rozwoju ruchu turystycznego. Z punktu widzenia zarządzania ruchem 
turystycznym istotne jest określenie ich funkcji i zakresu wyposażenia. Budowa 
małej infrastruktury turystycznej jest nieodzownym elementem poprawienia 
dostępności całego obszaru, środkiem do kanalizowania ruchu turystycznego, 
poprawiania funkcjonalności przestrzeni, ochrony obszarów najcenniejszych 
przyrodniczo i jednocześnie najbardziej wrażliwych na degradację. Integracja 
szlaków turystycznych powinna być sumą wyboru wiodących tras – magistral 
turystycznych i ich właściwego wyposażenia w infrastrukturę turystyczną. 

Porządkowanie koncepcji przestrzennego rozmieszczenia szlaków wymaga 
również uporządkowanego podejścia do sposobu ich zagospodarowania. Należy 
dążyć do ujednolicenia form małej architektury turystycznej na takim obszarze 
oraz do sprecyzowania standardów wyposażania dla poszczególnych węzłów 
turystycznych.

Charakter dotychczasowego ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Kny-
szyńskiej, ale przede wszystkim jego docelowa wizja, skłaniają do wyróżnienia 
trzech rodzajów miejsc lokalizowania infrastruktury turystycznej, tj.:
− węzłów infrastrukturalnych,
− węzłów turystycznych,
− punktów infrastruktury turystycznej.

Węzły infrastrukturalne powinny być lokalizowane w miejscowościach, 
które już pełnią funkcję ważnych jednostek osadniczych. W przypadku Puszczy 
Knyszyńskiej ich lokalizacja powinna pokrywać się z siedzibami gmin. Z uwagi 
na już realizowane funkcje społeczno-gospodarcze są to miejsca najlepiej wypo-
sażone w obiekty infrastrukturalne. Zakres projektowanego zagospodarowania 
turystycznego w tych miejscowościach powinien wykraczać poza typowe ele-
menty małej infrastruktury turystycznej i obejmować rozwijanie funkcji kultural-
nych, rozrywkowych, informacyjnych, usługowych itp. 
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Standardowe wyposażenie każdego węzła infrastrukturalnego powinno 
obejmować typową małą infrastrukturę turystyczną (między innymi mapa 
informacyjna sytuowana w miejscach krzyżowania się szlaków turystycznych, 
witacz turystyczny, ławki, zadaszone stoły), jak również miejsca grillowania, 
kioski informacji elektronicznej, parkingi samochodowe, pola biwakowe czy 
wieże widokowe. Ponadto miejsca takie powinny charakteryzować się zróżni-
cowaną bazę noclegową, gastronomiczną, informacyjną, kulturalną, sportowo-
-rekreacyj ną, rozrywkową, społeczną czy komunikacyjną.

Węzły turystyczne to miejsca przecięcia się szlaków turystycznych tego 
samego rodzaju lub różnych (np. rowerowy i kajakowy). Charakteryzują się one 
dużym natężeniem ruchu turystycznego i wymagają rozbudowy istniejącej małej 
infrastruktury turystycznej lub jej budowy od podstaw. W zależności od charak-
teru szlaków, które zbiegają się w takim miejscu, wyposażenie typowego węzła 
turystycznego może różnić się między sobą. Niemniej standardowe wyposażenie 
powinno obejmować: drogowskaz turystyczny, witacz turystyczny, ławki, kosz na 
śmieci, tablicę informacyjną, stół z zadaszeniem, szalet, stojak na rowery, wiatę 
rekreacyjną (z kominkiem lub bez), parking samochodowy, platformę widokową, 
obiekt administracyjny (np. do sprzedaży pamiątek lub punkt gastronomiczny), 
zagrodę popasową dla koni, pole biwakowe.

Punkty infrastruktury turystycznej to miejsca na szlakach turystycznych, 
których naturalne warunki otoczenia uzasadniają zorganizowanie tam krótkiego 
postoju, odpoczynku w celu nabrania sił, zjedzenie posiłku lub podziwianie 
otaczającego krajobrazu. Powinny być one zaopatrzone w pojedyncze wybrane 
elementy stanowiące wyposażenie węzła turystycznego (np. drogowskaz turys-
tyczny, witacz turystyczny, ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna, stół 
z zadaszeniem, szalet, stojak na rowery). Rodzaj instalowanej małej infrastruktury 
turystycznej w takich punktach zależy ponadto od rodzaju szlaku, przy którym 
się ona znajduje. Punkty lokalizowane przy ciekach wodnych wykorzystywanych 
przez kajakarzy powinny obejmować dodatkowo pomost do cumowania kajaków 
lub pomost do przepraw kajakowych, pole biwakowe i miejsce na ognisko. 
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Podsumowanie 

Na podstawie analizy badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2009 
przez Katedrę Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej wśród turystów 
przebywających na terenie Puszczy Knyszyńskiej oraz wśród mieszkańców Bia-
łegostoku, a także w związku z kierowaniem pracami dotyczącymi przygotowania 
programu budowy małej infrastruktury turystycznej na obszarze Puszczy Kny-
szyńskiej można jednoznacznie stwierdzić, że możliwe jest zwiększenie ruchu 
turystycznego na obszarze przyrodniczo cennym przy jednoczesnym zmniej-
szeniu antropopresji. Należy jednocześnie zauważyć, że działanie to musi być 
poparte wieloma czynnościami mającymi związek z planowaniem, organizowa-
niem i koordynowaniem tego ruchu. 

Zarządzanie ruchem turystycznym na obszarach przyrodniczo cennych 
wymaga wypracowania właściwego podejścia do tego rodzaju zagadnień, które 
– niezależnie od obszaru opracowania – będzie wyznaczało kryteria metodyczne 
pracy. W artykule skupiono się w prawdzie na części zagadnień umożliwiających 
skoordynowany rozwój turystyki, niemniej bardzo ważnych z punktu widze-
nia charakteru obszaru, na którym skupia się ruch turystyczny. Zakres analizy 
dotyczył: 
− potencjału turystycznego,
− prowadzenia badań ruchu turystycznego,
− określenia charakteru istniejącego ruchu turystycznego,
− sposobów kanalizowania ruchu turystycznego.

Nie ulega wątpliwości, że miernikiem trafności wszelkiego rodzaju propo-
zycji jest z jednej strony możliwość ich realizacji, a z drugiej – ocena efektów. 
Z tego powodu warto nadmienić, że przedstawiona koncepcja zarządzania ruchem 
turystycznym na obszarze Puszczy Knyszyńskiej została przedyskutowana 
z różnymi środowiskami zainteresowanymi rozwojem turystyki na tym obsza-
rze, włączając przedstawicieli samorządów lokalnych i nadleśnictw. Stwarza to 
sprzyjające warunki dla realizacji tych założeń, a w przyszłości daje możliwość 
porównania zakładanych i rzeczywistych efektów tych działań. 
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TOURISM MANAGEMENT IN PROTECTED AREAS BASED 
ON AN EXAMPLE KNYSZYN FOREST

Summary

Knyszyn Forest is under pressure from the strong infl uence of agglomeration of 
Bialystok. Neighborhood to the largest city in the north-eastern Poland becomes a stimulus 
for intensive tourism, which requires adequate prevention such as a planned development 
of tourism infrastructure.  At the same time it is important that these activities improve the 
accessibility of the area for tourists.

The article discusses the approach to tourism development in valuable natural areas, 
which also takes into account the need to protect existing natural and cultural resources.

Translated by Romuald Ziółkowski
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