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WST P

Od 2012 roku Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego z serii 
„Ekonomiczne Problemy Turystyki” ukazuj  si  jako kwartalnik (w latach 
wcze niejszych by  to rocznik), nadal prezentuj c szerokie spektrum zagadnie
zwi zanych z ekonomicznymi problemami turystyki. 

Rozwój turystyki, post puj cy mimo wielu zmian w globalnej gospodarce 
(cz sto  – wydawa oby si  – maj cych niekorzystne konsekwencje dla turysty-
ki), wskazuje na jej du e znaczenie dla funkcjonowania zarówno spo ecze stw,
jak i wspó czesnej gospodarki. Dodatkowy aspekt to relacja turystyki ze rodo-
wiskiem przyrodniczym i kulturowym obszarów recepcji turystycznej, której 
zrównowa ony charakter sprzyja jej dalszemu rozwojowi. Ze wzgl du na z o-
ono  turystyki i jej interdyscyplinarny charakter obserwuje si  sta y wzrost 

zainteresowania badawczego jej problemami ze strony ró nych dyscyplin na-
ukowych ze szczególnym uwzgl dnieniem nauk ekonomicznych. Jest to  spo-
wodowane zwi kszaj cym si  wp ywem sektora turystycznego na poziom  
i charakter rozwoju gospodarczego zarówno na poziomie lokalnym czy regio-
nalnym, jak i globalnym.  

W serii „Ekonomiczne Problemy Turystyki” prezentowane s  wyniki prac 
badawczych oraz dorobek naukowców z polskich i zagranicznych o rodków
naukowych. Przyj ty uk ad zeszytu pozwala na zaprezentowanie prac dotycz -
cych zró nicowanych problemów zwi zanych z uwarunkowaniami i konse-
kwencjami rozwoju turystyki na p aszczy nie gospodarczej, w tym: rynku us ug
turystycznych, funkcjonowania przedsi biorstw turystycznych, rozwoju tury-
styki na wiecie oraz regionalnych problemów rozwoju turystyki. Z uwagi na 
problematyk  artyku ów zawartych w bie cym numerze „Ekonomicznych 
Problemów Turystyki”, w ród których przewa aj  opracowania o charakterze 
regionalnym, zeszyt podzielono na dwie g ówne cz ci. Pierwsza z nich doty-
czy teoretycznych aspektów rozwoju turystyki, druga za  regionalnych proble-
mów rozwoju turystyki, z wyró nieniem prac dotycz cych Polski oraz pozosta-
ych regionów. 

Beata Meyer 
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TERESA G DEK-HAWLENA
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

ORGANIZACJE POZARZ DOWE I ICH ZWI ZEK  
Z TURYSTYK  W REGIONIE 

Streszczenie 

Turystyka jest powszechnie uznawana za jeden z g ównych obszarów dzia alno-

ci, który mo e przynosi  znacz ce korzy ci zarówno gospodarce ca ego kraju, jak  

i poszczególnym jej regionom. Osi gni cie takiego stanu wi e si  z podejmowaniem 

wielu dzia a  ró nych podmiotów, w tym organizacji pozarz dowych (NGO). Podmio-

ty trzeciego sektora mog  oddzia ywa  na wiele obszarów zwi zanych z rozwojem 

turystyki, np. na polityk  w adz ró nego szczebla.

W artykule podj to prób  ukazania podejmowanych dzia a  i inicjatyw organiza-

cji NGO o ró nym zasi gu oddzia ywania, które bezpo rednio lub po rednio przyczy-

niaj  si  do rozwoju turystyki.  

S owa kluczowe: organizacje pozarz dowe, region, turystyka, rozwój 

Wprowadzenie

Na rozwój turystyki w regionie wp ywaj  dzia ania ró nych podmiotów. 

Mog  mie  one charakter bezpo redni lub po redni i przyczynia  si  do osi ga-

nia korzy ci w poszczególnych regionach w ró nym stopniu. W ród podmiotów 

oddzia uj cych na przekszta cenia w obszarze turystyki znajduj  si  organizacje 

                                                          

  gadek@ue.katowice.pl. 
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pozarz dowe, czyli podmioty trzeciego sektora. Podmioty te wspó pracuj  lub 

podejmuj  wspó prac  z organami administracji publicznej. Jako jej najistot-

niejsze formy wymienia si : wzajemne informowanie si  o planowanych kie-

runkach dzia a , konsultowanie projektów aktów prawnych, tworzenie wspól-

nych zespo ów o charakterze doradczym oraz inicjatywnym. Podmioty trzecie-

go sektora podejmuj  tak e wiele dzia a  promocyjnych lub popularyzuj cych 

ró ne formy turystyki.  

Celem artyku u jest przedstawienie wybranych dzia a  i inicjatyw organi-

zacji pozarz dowych o ró nym zasi gu oddzia ywania na rzecz rozwoju tury-

styki w regionie.  

1. Determinanty rozwoju turystyki w regionie  

Turystyka jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si  obsza-

rów gospodarki. Mo na to zaobserwowa  na ró nych poziomach – w skali ca e-

go wiata lub te  gospodarek narodowych czy pojedynczych miejscowo ci. Do 

przejawów rozwoju turystyki nale y zaliczy  m.in.: rosn c  liczb  turystów, 

uzyskiwane z niej przychody, poziom inwestycji dokonywanych w tym obsza-

rze, wi ksz  ró norodno  produktów turystycznych, liczb  zatrudnionych w tej 

bran y1. Osi gni cie powy szych celów na szczeblu regionalnym wi e si

z uzyskaniem przewagi konkurencyjnej. 

Wskazuje si , e na wzrost konkurencyjno ci gospodarek regionów tury-

stycznych w najwi kszym stopniu oddzia uj :

– odpowiednia polityka ekonomiczna i stosowanie efektywnych metod 

zarz dzania regionem – kierowanie si  regu ami post powania ekono-

micznego, w tym prowadzenie marketingu terytorialnego, 

– mo liwo  korzystania z wysoko wykwalifikowanej, ale stosukowo ta-

niej si y roboczej oraz jako  produktu turystycznego, konkurencyjne 

ceny, dost pno  komunikacyjna, unikalny charakter obszaru, liczba 

                                                          
1  A. Anszperger, Bariery rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim,

w: Uwarunkowania turystyki w regionie, red. M. Boruszczak, Wy sza Szko a Turystyki i Hote-
larstwa w Gda sku, Gda sk 2011, s. 293. 
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atrakcji turystycznych i dogodne warunki do uprawiania ró nych form 

turystyki2.

2. Organizacje trzeciego sektora – istota, podzia

Wed ug ONZ, organizacj  pozarz dow  jest „ka da obywatelska wolunta-

rystyczna grupa non profit, która jest zorganizowana na lokalnym, narodowym 

lub mi dzynarodowym szczeblu, zorientowana na wykonywanie zada  i pro-

wadzona przez ludzi o podobnych zainteresowaniach. Organizacje pozarz dowe

dostarczaj  ró norodnych us ug o charakterze filantropijnym, przedstawiaj

rz dom obawy obywateli, monitoruj  polityk  i zach caj  do uczestniczenia  

w yciu politycznym na poziomie spo ecznym. Dostarczaj  analiz i ekspertyz, 

s u  jako wczesny mechanizm ostrzegawczy, pomagaj  monitorowa  i wpro-

wadza  mi dzynarodowe porozumienia. Niektóre organizacje pozarz dowe

poruszaj  specyficzne kwestie, takie jak prawa cz owieka, rodowisko czy te

zdrowie”3.

Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie4 okre la na-

tomiast, e „organizacjami pozarz dowymi s : nieb d ce jednostkami sektora 

finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedzia-

aj ce w celu osi gni cia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie-

posiadaj ce osobowo ci prawnej, którym odr bna ustawa przyznaje zdolno

prawn , w tym fundacje i stowarzyszenia”5. Wy czeniu podlegaj  jednak m.in. 

partie polityczne, zwi zki zawodowe i organizacje pracodawców, samorz dów

zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Pa stwa. Orga-

nizacje pozarz dowe dzia aj  g ównie jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres 

i formy ich dzia ania s  bardzo ró ne. Dominuj cymi obszarami zainteresowa

s : kultura, ekologia, prawa cz owieka, nauka i technika6.

                                                          
2  B.J. D browska, Strategia rozwoju turystyki w regionie – przes anki, cele i procedury 

tworzenia, w: Uwarunkowania turystyki w regionie…,  s. 293. 
3  M. Yaziji, J. Doh, Organizacje pozarz dowe a korporacje, PWE, Warszawa 2011,  

s. 27–28. 
4  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, 

Dz.U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536.
5  Ibidem.  
6  http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,dotyczace,III,sektora, 380.htm_27.11.2012. 
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Organizacje nale ce do trzeciego sektora charakteryzuj  si  posiadaniem 

struktury organizacyjnej oraz formaln  rejestracj , struktur  niezale n  od 

w adz publicznych, niezarobkowym charakterem, suwerenno ci  i samorz dno-

ci , a tak e dobrowoln  przynale no ci 7.

W Polsce do trzeciego sektora w szerokim uj ciu zalicza si :

– fundacje,

– stowarzyszenia i ich zwi zki, w tym stowarzyszenia spo eczno-kultu-

ralne, stowarzyszenia kultury fizycznej, ochotnicz  stra  po arn , za-

k ady doskonalenia zawodowego maj ce status stowarzysze ,

– organizacje spo eczne dzia aj ce na mocy odr bnych przepisów, 

– zwi zki zawodowe,

– zwi zki pracodawców, 

– organizacje samorz du zawodowego i gospodarczego (np. cechy, izby 

gospodarcze i bran owe, ko a gospody  wiejskich, zrzeszenia transpor-

towców) z wyj tkiem organizacji, w których cz onkostwo jest obligato-

ryjne,  

– inne wieckie organizacje spo eczne dzia aj ce na mocy odr bnych 

przepisów (m.in.: Polski Czerwony Krzy , ko a owieckie, Polski 

Zwi zek Dzia kowców, komitety rodzicielskie i rady rodziców, komite-

ty spo eczne),

– organizacje ko cielne: instytucje spo eczne ko cio ów (np.: szko y, pla-

cówki opieku cze, Caritas, redakcje, wydawnictwa) i zwi zków wy-

znaniowych prowadz ce dzia alno wieck , w tym tak e organizacje 

cz onkowskie (np. Akcja Katolicka, Bractwo M odzie y Prawo-

s awnej),

– partie polityczne8.

Wed ug stanu z dnia 31 grudnia 2011 roku w rejestrze REGON zareje-

strowanych by o 89 888 stowarzysze  i 12 763 fundacji, 14 271 jednostek or-

ganizacyjnych Ko cio a Katolickiego, 1508 jednostek innych ko cio ów

i zwi zków wyznaniowych, 3784 organizacji spo ecznych oddzielnie wymie-

nionych, 19 175 zwi zków zawodowych, 5801 organizacji samorz du gospo-

                                                          
7 http://osektorze.ngo.pl/x/631717;jsessionid=EFFE5C185A8F049B5A2CABCAD3F8E4CC

_27.11.2012
8  Organizacje pozarz dowe – podstawowe informacje, Bia ystok 2010, http://www.pes. 

efort.pl/do_pobrania/ 2010/org_poza rzadowe.pdf (12.11.2012). 
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darczego i zawodowego, 244 partie polityczne oraz 371 organizacji pracodaw-

ców9. Trzeci sektor liczy zatem 147 805 zarejestrowanych podmiotów (rys. 1).  

Rys. 1. Struktura trzeciego sektora w Polsce w 2011 r.

ród o: Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie za lata 2010 i 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej,
Warszawa 2012, http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/sprawozdanie_ z_usta-
wy/sprawozdanie_06_09_2012.pdf (12.11.2012). 

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 1, w ród podmiotów 

trzeciego sektora dominuj c  grup  s  stowarzyszenia. Zdecydowana wi kszo

organizacji pozarz dowych jako najwa niejsze dziedziny swojej dzia alno ci

statutowej wskazuje: sport, turystyk , rekreacj  i hobby (tab. 1).  

                                                          
9  Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolonta-

riacie za lata 2010 i 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Warszawa 2012. http://www. 
pozytek.gov. pl/files/pozytek/sprawozdanie_z_ustawy/sprawozdanie_06_09_2012.pdf (12.11.2012 ).
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Tabela 1 

 G ównie dziedziny dzia alno ci organizacji w latach 2004–2010 

Udzia  w poszczególnych latach (%) 
Dziedzina

2004 2006 2008 2010 
Sport, turystyka, rekreacja, hobby 39 39 38 36 
Edukacja i wychowanie 10 10 13 15 
Kultura i sztuka 12 13 13 14 
Us ugi socjalne, pomoc spo eczna 10 1 11 7 
Ochrona zdrowia 8 8 8 7 
Rozwój lokalny w wymiarze spo ecznym  
i materialnym 7 6 4 5 
Ochrona rodowiska 4 2 2 2 
Prawo, prawa cz owieka, dzia alno  polityczna 3 2 2 2 
Sprawy zawodowe, pracownicze, bran owe 3 2 1 2 
Badania naukowe 2 1 1 1 
Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa – 2 1 1 
Wsparcie instytucji, organizacji pozarz dowych 
i inicjatyw obywatelskich 1 1 2 1 
Dzia alno  mi dzynarodowa 1 1 0  
Religia* 0 1 1 0 
Pozosta e 2 2 3 5 

* Niski odsetek organizacji wskazuj cych religi  jako g ówne pole dzia a  wynika z zakresu 
przeprowadzonego badania, nieobejmuj cego organizacji ko cielnych (dzia aj cych na pod-
stawie przepisów o stosunku pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolno ci sumienia i wyznania, o których mowa w UDPPiW). 

ród o: Podstawowe fakty o organizacjach pozarz dowych. Raport z bada  2010, 
http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.
pdf (22.10.2012). 

Jak wynika z zaprezentowanych danych, w 2010 roku a  36% organizacji 

pozarz dowych jako g ówny obszar swej dzia alno ci wskazywa o: sport, tury-

styk , rekreacj , i hobby. Nie jest to jedyna grupa podmiotów NGO oddzia uj -

cych na rozwój turystyki w regionie;  bezpo redni albo po redni wp yw w tym 

aspekcie mog  wywiera  tak e inne organizacje wymienione w tabeli 1, na 

przyk ad zwi zane z ochron rodowiska czy rozwojem lokalnym w wymiarze 

spo ecznym i materialnym.  
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3.  Wybrane inicjatywy organizacji pozarz dowych zwi zane z rozwojem 
 turystyki w regionie  

Liczba organizacji NGO dzia aj cych w obszarze turystyki jest znaczna,  

a ich skala dzia ania bardzo ró na. W tabeli 2 zaprezentowano przyk adowe

inicjatywy, wskazuj ce jedynie na obszary aktywno ci organizacji. Cz  orga-

nizacji nie posiada stron internetowych, a w przypadku wielu z nich okres funk-

cjonowania obejmuje zaledwie kilka lat. 

Tabela 2 

 Wybrane podmioty trzeciego sektora i ich dzia ania na rzecz rozwoju turystyki 

Rodzaj organizacji Wybrane dzia ania
1 2 

Beskidzka Organizacja Tury-
styki (2008 r.) 

– organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz tury-
stycznych (np. Mistrzostwa Beskidów Nordic Walking, 
Akcja Narciarska Brenna, Puchar Brennej – Skitour, Mi-
strzostwa Beskidów w Narciarstwie na Trawie – Grasski) 

– sprzeda  ofert turystycznych w formie pakietów prowa-
dzona przez Biuro Turystyki Aktywnej Beskid Travel 

– obs uga parku linowego „Orla Per ”
– organizowanie szkole  i kursów narciarskich pod auspi-

cjami Polskiej Szko y Narciarskiej 
Golubsko-Dobrzy ska Orga-
nizacja Turystyczna (2011 r.) 

– realizacja projektu zwi zanego z promocj  Szlaku  
w. Jakuba na trasie z I awy do Trzemeszna – planuje si

postawienie nowych tablic informacyjnych, wydanie 
przewodnika oraz uruchomienie strony internetowej 
www.caminopolaco.pl

– uczestnictwo w Mi dzynarodowych Targach Pozna skich 
„Tour Salon”

Ma opolska Organizacja 
Turystyczna (2002 r.) 

– prezentacja oferty województwa ma opolskiego na zagra-
nicznych targach turystycznych 

– lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powia-
tu gorlickiego i nowos deckiego – szwajcarsko-polski 
program wspó pracy realizowany przez Ma opolsk
Agencj  Rozwoju Regionalnego; w jego ramach agencja 
odpowiada za „stworzenie spójnego systemu promocji sub-
regionu” i zobowi zana jest do wykonania analizy poten-
cja u turystycznego subregionu (inwentaryzacja zasobów 
turystycznych ze szczególnym uwzgl dnieniem zjawisk 
wspólnych dla obu powiatów, zdefiniowanie podstawo-
wych produktów turystycznych) oraz opracowania strate-
gii wizerunkowej subregionu
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1
2

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Zielonki (2001 r.) 

podpisanie z samorz dem województwa ma opolskiego
umowy na dofinansowanie (w wysoko ci 25 000 z ) projektu 
pod nazw  „Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych 
gminy Zielonki” w celu ukierunkowania ruchu turystycznego 
na wskazane i promowane zasoby turystyczne, zidentyfiko-
wane na terenie gminy przez system informacji wizualnej,  
a tak e poprawienia atrakcyjno ci gminy dla turystów zmo-
toryzowanych i poruszaj cych si  rowerami

Opolskie Stowarzyszenie 
Integracji Lokalnej 

– zorganizowanie szkolenia „ l skie kulinaria” (bezp atny 
kurs dla pracowników gastronomii z terenów wiejskich 
województwa opolskiego)

– organizowanie szkole  dotycz cych agroturystyki, budo-
wy produktu turystycznego, pozyskiwania funduszy euro-
pejskich, zak adania firmy na wsi

Kunickie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Pozarz dowych          
(2004 r.) 

– przygotowywanie niezb dnej dokumentacji i pozyskiwa-
nie rodków finansowych na prace konserwatorskie przy 
miejscowych zabytkach

– prowadzenie dzia alno ci wydawniczej zwi zanej z pro-
mowaniem regionu

Stowarzyszenie  
„Projekt Dorotka” (2011 r.) 

– inicjatywy zmierzaj ce do stworzenia warunków sprzyja-
j cych rozwojowi i promocji Wzgórza w. Doroty w B -
dzinie Grod cu

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Dzia ania na Rzecz 
Rozwoju Gmin Powiatu 
Lubelskiego „Kraina wokó
Lublina” (2008 r.) 

– tworzenie nowych i modernizacja istniej cych gospo-
darstw agroturystycznych oraz przedsi biorstw wiadcz -
cych us ugi turystyczne 

– zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi i obiektów 
znajduj cych si  na szlakach turystycznych (parkingi, 
o wietlenie, chodniki) 

– wytyczanie i znakowanie tras turystycznych 
– budowa i modernizacja ma ej architektury 
– odnowa zabytków znajduj cych si  na szlakach 
– dzia ania promocyjne 

Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Gminy Ba tów
„Ba t” (2001 r.) 

– zainicjowanie uruchomienia parku tematycznego doty-
cz cego dinozaurów 

– realizacja projektu „Questing”, czyli innowacyjna metoda 
interpretacji turystyki dziedzictwa, której za o eniem jest 
edukacja turystyczna i rozrywka dla wszystkich uczestni-
ków questów, tzn. nieoznakowanych szlaków turystycz-
nych  

– realizacja projektu „Wie  miejscem mojego biznesu”, 
którego celem jest kompleksowe przygotowanie miesz-
ka ców gminy Ba tów do prowadzenia w asnej dzia alno-
ci gospodarczej, tj. przekazanie wiedzy pozwalaj cej na 

jej za o enie, zapoznanie si  ze specyfik  prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej w odniesieniu do us ug oko o-
turystycznych, a tak e przygotowanie do funkcjonowania 
w ramach sieciowego produktu turystycznego 

ród o: http://www.bot5.pl/1,witamy.html (24.11.2012); http://srgz.zielonki.pl/nowa/ index. 
php?option=com_content&view=article&id=93%3Adrogowe-oznakowanie-
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atrakcji-turystycznych-gminyzielonki&Itemid=7 (24.11.2012); http://www.ksip. 
strefa.pl/index.htm (24.11.2012); http://www.eintegracja.pl/ (24.11.2012); 
http://www. gdot.pl/ (24.11.2012); http://www.krainawokollublina. pl/viewpage. 
php?page_id=2 (24.11.2012); http://www.baltow.info/index_projekt_II.html 
(24.11.2012); http://www.mot.krakow.pl/index,a,f,c,39,d,688.html (24.11.2012). 

Organizacje pozarz dowe przedstawione w tabeli 2 to tylko znikoma cz

podmiotów wp ywaj cych na rozwój turystyki.  Oprócz organizacji NGO, któ-

rych celem statutowym jest oddzia ywanie na rozwój turystyki w regionie, ini-

cjatywy w tym zakresie podejmuj  stowarzyszenia dzia aj ce na rzecz ogólnego 

rozwoju danego regionu. Poza promowaniem posiadanych zasobów turystycz-

nych, d  one do rozwoju przedsi biorczo ci spo eczno ci lokalnej, odbudowy 

posiadanych walorów turystycznych i rozwoju infrastruktury towarzysz cej.

Wi kszo  organizacji podejmuje inicjatywy dotycz ce wielu przedsi wzi ,

ale s  tak e podmioty koncentruj ce swe dzia ania wokó  jednego celu, jak 

Stowarzyszenie „Projekt Dorotka”.  

Podsumowanie

Reasumuj c, mo na stwierdzi , e turystyka stanowi bardzo wa ny obszar 

zainteresowania i dzia a  organizacji pozarz dowych. Kwestie rozwoju turysty-

ki w regionie s  podejmowane przez ró ne podmioty trzeciego sektora – zarów-

no te, które turystyk  wskazuj  jako przedmiot dzia alno ci ju  w swojej nazwie 

i statucie, jak i te, których celem jest ca o ciowy rozwój danego regionu. W obu 

grupach dzia ania dotycz :

– podejmowania inicjatyw zwi zanych z promocj  danego regionu, 

– udzia u lub inicjowania projektów zwi zanych z popraw  stanu infra-

struktury turystycznej i towarzysz cej,

– rozwoju przedsi biorczo ci, w tym ukierunkowanej na turystyk .

Wydaje si , e dzia ania te powinny by  najbardziej efektywne, poniewa

w du ej mierze realizuj  je mieszka cy konkretnych regionów, robi c to z pasj

i zaanga owaniem, zw aszcza w przypadku ma ych organizacji.  
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  

AND THEIR IMPACT ON DEVELOPMENT

OF THE TOURISM IN THE REGION 

Summary

Tourism is commonly considered as one of the main areas of the business activity 

which can be significantly beneficial for both a country economy and its particular 

regions. Achieving such development involves undertaking numerous tasks of many 

business entities including non-governmental organisations. The entities of the third 

sector can affect many areas related to tourism development as ex.: policy of authorities 

at various tiers. The article attempts to present the activities and initiatives undertaken 

by the NGO organisations with varied scope of its impact which directly or indirectly 

conduce to tourism development.         

Key words: non-governmental organization, region, tourism, development

Translated by Bartosz Go biewski 
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Streszczenie 

Za kreowanie wizerunku turystycznego wielu pa stw odpowiadaj  narodowe or-

ganizacje turystyczne (NTO), odgrywaj c wa n  rol  w realizacji ich polityki tury-

stycznej. Odpowiadaj c w g ównej mierze za marketing krajów recepcji turystycznej, 

swoj  dzia alno ci  przyczyniaj  si  do kreowania ich w a ciwego wizerunku. W arty-

kule podkre lono rol  marki i turystycznych produktów markowych w dzia aniach

promocyjnych podejmowanych przez narodowe organizacje turystyczne wybranych 

krajów. W szczególno ci przedstawiono przyk ady kampanii promocyjnych, wykorzy-

stuj cych konkretne turystyczne produkty markowe do promocji danego kraju. W arty-

kule przyj to nast puj c  tez  badawcz : turystyczne produkty markowe s  wa nym 

elementem kampanii promocyjnych, realizowanych przez narodowe organizacje tury-

styczne.

S owa kluczowe: marka, produkty markowe, narodowa organizacja turystyczna,  
wizerunek turystyczny 
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Wprowadzenie

G ównym celem artyku u jest ukazanie roli, jak  produkty markowe od-
grywaj  w kampaniach promocyjnych Narodowych Organizacji Turystycznych 
(NTO). Zaprezentowano przyk ady wykorzystania produktów markowych przez 
NTO w takich krajach, jak: Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Pol-
ska i Serbia. W artykule zdefiniowano tak e wa n  rol  marki i mo liwo ci jej 
wykorzystania na rynku turystycznym. Ukazano równie  istot  wizerunku ob-
szaru recepcji turystycznej i g ówne zadania NTO jako instytucji odpowiedzial-
nej za promocj  turystyki w poszczególnych krajach. 

W artykule przyj to tez  badawcz  mówi c  o tym, e turystyczne produk-
ty markowe s  wa nym elementem kampanii promocyjnych, realizowanych 
przez NTO w wielu pa stwach.

1. Istota marki w turystyce 

Od wielu lat produkty markowe uznawane s  za najbardziej skuteczny 
sposób promocji w turystyce. Rozwijanie produktów markowych na podstawie 
najwa niejszych walorów turystycznych przyczynia si  do poprawy wizerunku 
danego regionu (kraju), a tym samym wzrostu konkurencyjno ci jego oferty 
turystycznej. Produkty markowe pomagaj  zatem wzmocni  oraz podwy szy
tzw. atrakcyjno  postrzegan 1.

Mark  mo na zdefiniowa  jako rozpoznawalny zbiór walorów funkcjonal-
nych, materialnych i niematerialnych, a tak e psychologicznych, pozwalaj cych 
na zaspokojenie oczekiwa  konsumentów2. W uj ciu przestrzennym marka 
okre lana jest jako wyobra enie warto ci, tworz ce wizerunek kraju lub re-
gionu3.

                                                          
1  J. Majewski, Technika kreowania marki w marketingu turystycznym, w: Rola marketingu 

w  rozwoju regionów turystycznych, red. A. Szwichtenberg, W. Deluga, Politechnika Koszali ska, 
Koszalin 2000, s. 127. 

2  B. Walas, Marka turystyczna miast i regionów, „Rynek Turystyczny” 2001, nr 11–12,  
s. 9. 

3  S. Anholt, Brand America – tajemnica mega marki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 
2005, s. 72. 
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A. Panasiuk uwa a, e jednym z istotnych instrumentów kszta tuj cych 
dzia alno  rynkow  podmiotów jest marka traktowana jako element marketin-
gowej struktury produktu4. Marka jest zwykle rozumiana jako nazwa, znak, 
symbol lub kombinacja tych elementów, stworzona po to, by oznaczy  produkt 
oraz odró ni  go od oferty konkurentów. Zdaniem  M. Drabika marka to jednak 
„co  wi cej” – z o ony symbol, nieuchwytna suma cech produktu, jego nazwa, 
opakowanie i cena, jego historia, reputacja i sposób, w jaki jest on reklamo-
wany5.

Marka to nie tylko zatem nazwa i opakowanie, ale równie  suma ró nych 
cech produktu, takich jak: 

– nazwa marki, 
– element graficzny, czyli „logo” (poddawane ochronie prawnej), 
– fizyczne i zewn trzne cechy produktu (np. kszta t, kolor, budowa, 

sk adniki, precyzja wykonania, cena, opakowanie), 
– korzy ci dla konsumentów wynikaj ce z u ytkowania produktu danej 

marki6.
Rozpoznawanie marki kszta tuje bezpo rednio lojalno  klientów, daj c

tym samym przewag  konkurencyjn  nad innymi markami (produktami) na 
rynku. Znajomo  i warto  marki wynikaj  z jej si y rynkowej, na któr  sk a-
daj  si  m.in.: 

– lojalno  wobec marki jako sk onno  nabywców do zakupu produktów 
tej samej marki, 

– znajomo  marki jako efekt wynikaj cy z jej istnienia dla producenta, 
postrzegany przez konsumentów i przypisywany marce poziom jako ci
jako najistotniejszy element stanowi cy o korzy ciach dla klienta, 

– skojarzenia zwi zane z mark  (to samo  i wizerunek marki), tzw. inne 
aktywa zwi zane z mark , jak np. patenty, zarejestrowane znaki towa-
rowe oraz powi zania w systemie dystrybucji7.

                                                          
4  A. Panasiuk, Kreowanie marek turystycznych jako warunek dostosowania si  do europej-

skiego rynku turystycznego na przyk adzie województwa zachodniopomorskiego, w: Unia Euro-
pejska a przysz o  polskiej turystyki, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa, 2003, s. 159. 

5  M. Drabik, Magia marki, „Business Magazine” 1993, nr 3, s. 9. 
6  J. Majewski, Technika kreowania marki…, s. 126. 
7  A. Panasiuk, Markowe produkty turystyczne, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczeci -

skiego, Szczecin 2004, s. 88–91. 
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Nieco inne spojrzenie prezentuje A. Oleksiuk8, który do g ównych elemen-
tów w strukturze marki produktu turystycznego zalicza m.in.: 

– rdze  marki prezentuj cy charakter miejsca, wskazuj cy na jego histo-
ri  oraz dominuj c  rol  walorów kulturowych, 

– benefity marki oznaczaj ce korzy ci decyduj ce o przewadze konku-
rencyjnej danego produktu turystycznego, nabywanego przez turyst
w postaci oferty znajduj cej si  na rynku.  

Mo na wyró ni  nast puj ce przyk adowe benefity marki regionu tury-
stycznego: 

– aspekt symboliczny – podkre la specyfik  miejsca, 
– „kraina przygód” – tereny wykorzystywane do organizacji programów  

i ofert aktywno-edukacyjnych, 
– otwarcie na kultur  – imprezy kulturalne, plenery, konkursy, warsztaty 

plastyczne promuj ce miasto,  
– historyczno-sentymentalne miejsca i wydarzenia (np. podkre lanie wa-

lorów architektonicznych przez organizacj  imprez nawi zuj cych do 
czasów wietno ci regionu). 

To samo  marki buduje si  w odniesieniu do aktualnej rzeczywisto ci lub 
przysz ych mo liwo ci. Propozycje powinny by  proste, oparte na warto ciach
emocjonalnych, daj cych si atwo przekszta ci  w symbole s owne i wizualne. 
D. Dutkiewicz podkre la, e musz  by  one powszechnie zrozumia e i na tyle 
elastyczne, by da y si atwo zastosowa  w odniesieniu do ró nych rynków 
docelowych9. W przypadku rynku turystycznego istotna jest zarówno marka 
produktu, przedsi biorstwa, jak i marka regionu czy kraju10. W ród elementów 
to samo ci marki nale y wskaza :

– nazw  – np. „Chorwacja – ma y kraj na wielkie wakacje”, 
– symbol – znak graficzny oddaj cy syntetycznie rzeczywisto ,
– atmosfer  – cisza, spokój, kontakt z natur  lub kontakt ze sztuk .
Prezentacja oraz zwi zana z ni  identyfikacja i znajomo  marki tury-

stycznej uzyskiwana jest w procesie przekazu marketingowego, a tak e do-

                                                          
8  A. Oleksiuk, Marketing us ug turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 89. 
9  D. Dutkiewicz, Marketing us ug turystycznych, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2007, 

s. 56. 
10  J. Sikora, A. J czmyk, Czynniki wspieraj ce i bariery ograniczaj ce rozwój agroturysty-

ki, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki zwi zanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki,  
J. Bergier, InterGraf, Mi dzyrzec Podlaski, 2005, s. 123. 
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wiadczenia turystów, którzy odwiedzili dany region lub korzystali z przedmio-
towego produktu. W tym aspekcie wa ny jest w a ciwie dobrany projekt ele-
mentów graficznych marki i oryginalny charakter przekazu11.

Przez poj cie marki turystycznej nale y rozumie  kompleksowy produkt 
turystyczny, atwo identyfikowalny dla potencjalnych turystów, wyró niaj cy 
si  z oferty rynkowej obszarów konkurencyjnych, a tak e reprezentuj cy stale 
wysoki poziom jako ci. Jest on tworzony przy udziale przedstawicieli jednostek 
samorz dowych, organizacji turystycznych i bran y turystycznej, w znacznym 
stopniu wspomagany dzia aniami marketingowymi, zaspokaja potrzeby tury-
styczne i kszta tuje satysfakcj  turystów. W zale no ci od zasi gu oddzia ywa-
nia mo na wyró ni  marki turystyczne krajowe i funkcjonuj ce na mi dzynaro-
dowym rynku turystycznym, przy czym im wi kszy zakres oddzia ywania ryn-
kowego, tym potencjalnie wy sza pozycja i si a rynkowa konkretnego produktu 
markowego. Wynika z tego, e kszta towanie marek w uj ciu regionalnym,  
a tym bardziej lokalnym jest racjonalne tylko w ograniczonym stopniu12.

 Dla wykreowania marki turystycznej kluczowe jest ci g e doskonalenie 
jako ci, wi ce si  z konieczno ci  dostosowywania koncepcji produktu tury-
stycznego do potrzeb turystów. Poziom jako ci w aspekcie post puj cej dywer-
syfikacji potrzeb ludzkich jest traktowany – zarówno przez konsumentów, jak  
i producentów – jako jeden z najwa niejszych efektów wszelkiego rodzaju dzia-
alno ci, zw aszcza us ugowej. Drugim, poza jako ci , niezb dnym warunkiem 

kreowania marki turystycznej jest podejmowanie dzia a  marketingowych. 
W ród podstawowych decyzji zwi zanych z kszta towaniem marki turystycznej 
nale y wymieni : wybór produktów turystycznych, które b d  oznaczone mar-
k ; sposoby identyfikowania marki w ród innych produktów (ofert) turystycz-
nych – g ównie symbolika, nazwa, grafika; rynkowy zasi g oddzia ywania mar-
ki; pozycjonowanie marki na tle innych marek rynkowych; zakres stosowanych 
instrumentów marketingowych wspomagaj cych mark ; rozszerzanie i ewentu-
alna rekonstrukcja marki; koncepcja strategii marki13.

                                                          
11  M. Marczak, J. Borzyszkowski, Role of the Brand Name in the Promotional Operations 

of Selected National Tourism Organizations (NTO), Young Scientists Revue, Faculty of Ma-
nagement Science and Informatics, University of Žilina, Institute of Management by University 
of Žilina 2012, s. 144–145. 

12  A. Panasiuk, Kreowanie marek turystycznych…, s. 36. 
13  A. Panasiuk, Za o enia koncepcji marki turystycznej, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 

2004, s. 120–121. 
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2.  Wizerunek obszaru recepcji turystycznej 

„Wizerunek” to poj cie subiektywne, uwzgl dniaj ce aspekty poznawcze 
(przekonania) i emocjonalne (uczucia). W mniejszym lub wi kszym stopniu jest 
on modyfikowany wcze niejszymi osobistymi do wiadczeniami i emocjami,  
a tak e oddzia ywaniem czynników spo ecznych, np. powszechnymi pogl dami 
na temat statusu spo ecznego, które bardzo wysoko pozycjonuj  dany obszar 
turystyczny, niezale nie od osobistych do wiadcze  turysty14.

Wizerunek obszaru recepcji turystycznej to suma przekona , wra e , my-
li, wyobra e  i emocji jednostki b d  grupy osób na temat danego obszaru. 

Wizerunek miejsca jest to równie  suma wierze , poj , opinii, odczu  i wra-
e , jakie maj  w stosunku do niego odbiorcy. Jest on wynikiem postrzegania  

w dwóch wymiarach, z których pierwszy odzwierciedla to, z czym odbiorca ma 
styczno , drugi za  przedstawia, jak odbiorca postrzega i ocenia to, czego do-
wiadcza. wiatowa Organizacja Turystyki (UNWTO) okre la wizerunek tury-

styczny jako wyobra enia posiadane indywidualnie lub zbiorowo na temat 
miejsca docelowego15.

Cz sto wizerunek pojmowany jest b dnie jako to samo , b d ca zespo-
em cech, sum  elementów wyró niaj cych dany obiekt bada  spo ród innych. 

Przedstawiaj c wizerunek miejsca recepcji turystycznej, nale y pami ta , e nie 
kreuje si  go z niczego, ale bazuje si  na obrazie dominuj cym, kszta towanym 
przez d ugi okres i jest to tzw. wizerunek pierwotny. Kszta tuje si  on w wyniku 
procesu przyswajania informacji pochodz cych z czasopism, ksi ek historycz-
nych, opracowa  geograficznych, magazynów i publikacji oraz jako skutek 
procesu poznawania i nabywania do wiadcze  w czasie odbywanych podró y
(zw aszcza od najm odszych lat). 

Druga warstwa obrazu, tzw. nabyta, wiadoma, powstaje jako efekt pro-
wadzenia dzia a  promocyjnych przez ró ne podmioty (m.in. instytucje pa -
stwowe – Narodowe Organizacje Turystyczne, przedsi biorstwa turystyczne, 
w adze samorz dowe lub inne instytucje wspieraj ce rozwój turystyki). 

                                                          
14  M. Smole ski, Wizerunek a lojalno  turysty wzgl dem obszaru recepcji turystycznej,

Economy and Management 2010, nr 1, s. 39. 
15  M. Marczak, J. Borzyszkowski, Role of National Tourism Organizations (NTO) in the 

creation of the tourism image of selected tourism destinations, 2nd Conference on International 
Tourism, Cross Cultural Behavior, Odense, Denmark 26–28 June 2012, s. 6. 
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Na wizerunek obszaru recepcji turystycznej sk adaj  si  nast puj ce ele-
menty wewn trzne:

– to samo  turystyczna mieszka ców i ich wiadomo  spo eczna – to -
samo  spo eczno-kulturalna miejsca i jej mieszka ców zdeterminowa-
na jest przede wszystkim przez histori , kultur , system warto ci i tra-
dycje danego obszaru (w niektórych miejscach nast pi  jednak roz am 
mi dzy to samo ci  miejsca z punktu widzenia historii a to samo ci
spo eczn  jego mieszka ców; dotyczy to m.in. terenów Polski po u-
dniowo-zachodniej, gdzie osiedlili si  ludzie z miejsc ró nych histo-
rycznie i kulturowo),  

– system identyfikacji wizualnej – s u y unaocznieniu idei image’u, po-
niewa  u przeci tnego odbiorcy podatno  na obrazy jest znacznie sil-
niejsza ni  na argumenty s owne; przyk adowo 80% wra e , opinii, 
pogl dów i warto ci ludzi kszta towanych jest przez doznania wzroko-
we. Do podstawowych elementów identyfikuj cych nale : nazwa, 
symbol (logo) i kolorystyka, 

– walory turystyczne – wizerunek turystyczny obszaru powinien by
równie  dostosowany do charakteru wyst puj cych walorów turystycz-
nych i oparty na rodzajach turystyki, które mo na dzi ki nim uprawia .
W tym celu nale y przeprowadzi  waloryzacj  przyrodniczo-krajobra-
zow  i antropogeniczn , umo liwiaj c  w a ciwe zidentyfikowanie naj-
istotniejszych zasobów i porównanie z obszarami konkurencyjnymi, 

– zagospodarowanie turystyczne – wa nym elementem wizerunku tury-
stycznego obszaru jest plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on 
g ównym instrumentem zachowania tradycyjnego krajobrazu, szcze-
gólnie na obszarach wiejskich (w wielu atrakcyjnych turystycznie gmi-
nach ch  uporz dkowania zabudowy czy próba podj cia autentycznej 
ochrony cennych warto ci przyrodniczo-krajobrazowych wsi nie s
g ównym celem planów;  chodzi o „wyprodukowanie” mo liwie naj-
wi kszej liczby dzia ek budowlanych), 

– infrastruktura techniczna funkcjonuj ca na danym obszarze, 
– stan rodowiska przyrodniczego16.

                                                          
16  M. Marczak, J. Borzyszkowski, Role of National Tourism…, s. 6–7. 
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Nale y zaznaczy , e dominuj cy obraz danego obszaru turystycznego  
w otoczeniu zale y jednak od ró norodnych czynników zewn trznych, a mia-
nowicie:

– dzia a  marketingowych innych obszarów konkurencyjnych, 
– oddzia ywania rodków masowej komunikacji, 
– powszechnych opinii i pogl dów (informacji nieformalnych), 
– elementów percepcji odbiorców, 
– dotychczasowych sposobów kreowania wizerunku turystycznego przez 

dany kraj (region). 
Wa nym czynnikiem wp ywaj cym na wizerunek turystyczny danego ob-

szaru jest tak e percepcja odbiorców, czyli proces selekcjonowania, organizo-
wania i interpretowania przez dan  jednostk  dochodz cych do niej informacji 
w celu stworzenia pewnego obrazu otaczaj cego wiata. W ramach percepcji 
odbiorców nale y wyró ni :

– selektywn  uwag  polegaj c  na tym, e ludzie dostrzegaj  bod ce
zwi zane z ich bie cymi potrzebami lub takie, których oczekuj  albo 
które ich pozytywnie zaskocz , odbiegaj c od normalnego stanu, 

– selektywne zniekszta cenie b d ce tendencj  odbiorców do takiego trans-
formowania informacji, aby mia y one dla nich konkretne znaczenie, 

– selektywne zapami tywanie  b d ce sk onno ci  ludzi do zapami ty-
wania informacji, które potwierdzaj  s uszno  ich postaw i przekona .

Procesy psychologiczne powoduj  zatem, e ten sam obiekt (obszar) mo e
by  ró nie postrzegany przez poszczególne jednostki czy grup .

3.  Produkty markowe w kampaniach promocyjnych wybranych NTO 

Za kreowanie wizerunku turystycznego wielu krajów odpowiadaj  naro-
dowe organizacje turystyczne (NTO), odgrywaj c wa n  rol  w realizacji ich 
polityki turystycznej. Narodowa organizacja turystyczna jest podmiotem krajo-
wej polityki turystycznej o charakterze publiczno-prywatnym (rz dowo-samo-
rz dowym), a w ród jej najwa niejszych zada  nale y wskaza :

– formu owanie i wdra anie kampanii marketingowych, 
– mi dzynarodowa dzia alno  promocyjna, 
– kierowanie dzia alno ci  promocyjn  oddzia ów zagranicznych, 
– opracowywanie i produkcja wydawnictw promocyjnych, 



Produkty markowe i ich wykorzystanie… 27

– dzia anie jako „ogniwo wspó pracy” mi dzy rz dem a sektorem pry-
watnym17.

Do pozosta ych zada  NTO (realizowanych równie  przez NTA – naro-
dowe administracje turystyczne) nale y zaliczy :

– licencjonowanie dzia alno ci turystycznej, 
– dbanie o w a ciwe regulacje prawne, 
– organizowanie szkole  w ramach szeroko rozumianej edukacji tury-

stycznej, 
– rozwój produktu turystycznego, 
– badania rynku turystycznego, 
– prowadzenie statystyki turystycznej18.
Przyjmuje si , e powierzenie dzia a  marketingowych narodowej organi-

zacji turystycznej sprzyja zwi kszeniu efektywno ci wykorzystania rodków
finansowych. Stwarza to bowiem mo liwo  koncentracji rodków b d cych  
w dyspozycji administracji pa stwowej i samorz dowej oraz pozyskanie finan-
sowego wsparcia podmiotów gospodarczych i samorz du gospodarczego dla 
realizacji konkretnych przedsi wzi .  Idea funkcjonowania NTO, instytucji 
odpowiedzialnych za szeroko poj ty marketing turystyczny (zw aszcza dzia al-
no  promocyjn ) krajów docelowych, zasadza si  w g ównej mierze na wspó -
pracy mi dzy sektorem publicznym i prywatnym. Szacuje si , e tego typu 
wspó praca przynosi zdecydowanie wi ksze korzy ci ni  polityka promocyjna 
ka dego sektora z osobna19.

G ównym instrumentem realizacji najwa niejszych celów i zada  NTO s
kampanie promocyjne, rozumiane jako zespó  skoordynowanych dzia a  pro-
mocyjnych, zgrupowanych wokó  jednego tematu lub pomys u i ukierunkowa-
nych na osi gni cie okre lonego celu. Obejmuj  one szeroko spopularyzowan
intensywn  akcj  promocyjn , której okres waha si  od kilku miesi cy a  do 

                                                          
17  J. Borzyszkowski, Polityka turystyczna pa stwa, Politechnika Koszali ska, Koszalin 

2005, s. 49. 
18  M. Marczak, J. Borzyszkowski, NTO operation concerning the creation of the tourist 

image of a state on the example of the Polish Tourist Organization, First International Conference 
Management of Tourism and Entertainment – MTE, 2–3.04.2011, Sofia, Bulgaria, First 
International Conference Management of Health Tourism – MHT, 25–26.06.2011, Sofia, 
Bulgaria, Second International Conference Tourism and Business TB-2011, 3–4.09.2011, Sofia, 
Bulgaria, s. 142. 

19  M. Marczak, Dzia ania Narodowych Organizacji Turystycznych w zakresie promocji kra-
ju na przyk adzie Polskiej Organizacji Turystycznej, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii  
i Zarz dzania Politechniki Koszali skiej nr 15, Koszalin, s. 40. 
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kliku lat. Bardzo cz sto zdarza si , e cz  realizowanych kampanii jest odpo-
wiedzi  NTO na niekorzystne zjawiska, os abiaj ce turystyk  przyjazdow .
Akcje marketingowe mog  równie  obejmowa  tzw. „kampanie wiadomo ci
turystycznej”, których celem jest przede wszystkim zwi kszenie stopnia znajo-
mo ci problematyki gospodarki turystycznej oraz lokalnych spo eczno ci20.

Kampanie promocyjne powinny by  dok adnie zaplanowane, niejedno-
krotnie opracowywane z kilkuletnim wyprzedzeniem. Pozwala to na ich spopu-
laryzowanie, a jednocze nie daje wszystkim partnerom, m.in. w adzom samo-
rz dowym, organizacjom turystycznym, kulturalnym, biurom podró y, wystar-
czaj co du o czasu na przygotowanie atrakcyjnych programów imprez tury-
stycznych. 

Wa nym elementem kreowania i realizacji kampanii jest ich ko cowa oce-
na. Jest ona z natury trudna, poniewa  zwi kszony ruch turystyczny i wp ywy  
z turystyki mog  by  podyktowane innymi czynnikami. Taka ocena powinna 
by  jednak dokonywana, aby okre li , czy przeprowadzona akcja okaza a si
skuteczna.

Nale y zwróci  uwag , e coraz cz ciej w swych kampaniach promocyj-
nych NTO wykorzystuj  produkty turystyczne od lat uznawane za markowe. 
Ich struktura jest do  zró nicowana, lecz najcz ciej wykorzystywane s  mar-
kowe produkty zwi zane z nast puj cymi dziedzinami: 

– tradycj  i kultur  (np.: Österreich Werbung21 – mieszanka tradycji  
i nowoczesno ci, ró norodno  kultur; eska Centrala Cestovniho Ru-
chu, czyli CzechTourism22 – promocja dziedzictwa kulturowego), 

– historyczn  twórczo ci  artystyczn  (np.: Deutsche Zentrale für Touris-
mus, w skrócie DZT23 – nawi zanie do twórczo ci J.S. Bacha; Polska 
Organizacja Turystyczna, czyli POT – nawi zanie do twórczo ci
F. Chopina), 

– kuchni  (np.: Österreich Werbung – koneserstwo smaków; CzechTo-
urism – czeska kuchnia), 

                                                          
20  M. Marczak, J. Borzyszkowski, Role of National Tourism…, s. 8–9. 
21  Austriacka Narodowa Organizacja Turystyczna. 
22  Czeska Narodowa Organizacja Turystyczna. 
23  Niemiecka Centrala Turystyki. 
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– znanymi lud mi (np.: Instituto de Turismo de España, a w skrócie  
TURESPAÑA24 – wykorzystanie w kampanii promocyjnej wizerunku 
pi karzy klubu Real Madryt), 

– walorami przyrodniczymi (np.: Österreich Werbung  – sprzyjaj ce wa-
runki klimatyczne; POT – tereny wschodniej Polski; Turisti ka Organi-
zacija Srbije25 – walory Dunaju; L’Agence de développement touri-
stique de la France, czyli Atout France26 – Alpy Francuskie, Lazurowe 
Wybrze e),

– walorami antropogenicznymi (np.: Atout France – zamki nad Loar ,
wie a Eiffla, Luwr), 

– elementami infrastruktury turystycznej (np.: DZT – obiekty spa&well-
ness, cie ki rowerowe), 

– organizacj  ró nego rodzaju eventów (koncerty, festiwale, imprezy 
sportowe, np. promocja organizacji EURO 2012 przez POT), 

– poszczególnymi rodzajami turystyki (np. turystyka aktywna, piesza, 
rowerowa – m.in. DZT), 

– wieloaspektow  dzia alno ci  proekologiczn  (np. Turisti ka Organiza-
cija Srbije)27.

Podsumowanie

Podsumowuj c powy sze rozwa ania, nale y stwierdzi , e jedn  z naj-
wa niejszych ról w marketingowych dzia aniach wielu regionów odgrywa pro-
mocja. Wed ug wielu autorów jest ona najbardziej widocznym elementem tury-
stycznego marketingu-mix28.

Produkty markowe uznawane s  za jeden z najbardziej skutecznych sposo-
bów promocji na rynku us ug turystycznych. Metoda tzw. brandingu (budowa-

                                                          
24  Instytut Turystyki Hiszpanii. 
25  Narodowa Organizacja Turystyczna Serbii. 
26  Francuska Agencja Rozwoju Turystyki. 
27  M. Marczak, J. Borzyszkowski, Role of the Brand…, s. 146–148. 
28  M. Marczak, J. Borzyszkowski, Role of Territorial Marketing in the Development of 

Tourist Regions, 10th International Scientific Conference Management Horizons in Changing 
Economic Environment: Visions and Challenges Kaunas, Lithuania 2009, 24–26 September 
2009, s. 154. 
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nia wiadomo ci marki) sprawdzi a si  w promocji wielu krajów o zró nicowa-
nym poziomie rozwoju turystyki, tworz c z nich potentatów w bran y tury-
stycznej. Branding uznany zosta  za bardzo skuteczny sposób mo liwie szyb-
kiego uzyskania poprawy rangi, jako ci i efektów wybranych sektorów tury-
stycznych29.

Powy sza analiza zdaje si  zatem potwierdza  przyj t  we wst pie artyku-
u tez  badawcz , e to w a nie turystyczne produkty markowe s  jednym  

z g ównych elementów kampanii promocyjnych, realizowanych przez NTO  
w wielu krajach. 

BRAND-NAME PRODUCTS AND THEIR USE
BY NATIONAL TOURISM ORGANIZATIONS (NTO) IN ACTIONS AIMED 

AT THE CREATION OF THE TOURIST IMAGES OF STATES 

Summary

National Tourism Organizations are responsible for the creation of the tourism 

image of many countries. They play an important role in the realization of the tourism 

policy of many states. They are responsible chiefly for the tourism marketing of the 

countries of the tourism reception, and they contribute to the creation of their proper 

image. In the present article, the role of the brand name and of tourist brand-name 

products was emphasized in those promotional activities that are undertaken by the 

National Tourism Organizations of selected states. In particular, examples were pre-

sented of those promotional campaigns that make use of specific brand-name tourist 

products for the promotion of a given country. The following research thesis was  

accepted in the article: brand-name tourist products constitute the basis of those promo-

tional campaigns that are realized by National Tourism Organizations. 

Key words: brand, brand-name products, National Tourism Organization, tourist  
images

Translated by Piotr Trojanek

                                                          
29  M. Marczak, J. Borzyszkowski, Significance of branded products for the development of 

tourism in Poland, „Theory of Management” 2011, nr 3, The Selected Problems for the Deve-
lopment Support of Management Knowledge Base, Faculty of Management Science and Infor-
matics University of Žilina, Institute of Management by University of Žilina, s. 127. 
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FINANSOWANIE ZARZ DZANIA  
POLSKIMI SZLAKAMI KULTUROWYMI. 

W POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU

Streszczenie 

Tematem artyku u jest koordynacja szlaków kulturowych. Na przyk adzie wybra-

nych europejskich szlaków tematycznych, w tym kilku polskich, przedstawiono g ówne

problemy zwi zane z pozyskiwaniem rodków, wskazano te  ich najcz stsze ród a.

W artykule zaprezentowano trzy modele finansowania szlaku kulturowego, oparte na 

sprawdzonych rozwi zaniach, uwzgl dniaj ce udzia  podmiotów publicznych i komer-

cyjnych w utrzymaniu kluczowych elementów funkcjonowania szlaku, a tak e rozwija-

niu i popularyzacji oferty.

S owa kluczowe: szlaki kulturowe, turystyka kulturowa, finansowanie szlaków 

Wprowadzenie

Szlaki dziedzictwa kulturowego s  popularnymi formami organizacji tury-

styki kulturowej. Najcz ciej maj  one posta  szlaku tematycznego, a ich punk-

tem ogniskuj cym s  zespo y materialnych walorów kulturowych lub konkretny 

element dziedzictwa kulturowego. Kluczow  rol  odgrywaj  w ich ramach 
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atrakcje o charakterze kulturowym1. Szlaki te s  odr bnym typem destynacji 

turystyki kulturowej, tematyzuj  przestrze  geograficzn  i ofert  turystyczn 2,

a tak e pe ni  wa n  rol  edukacyjn  – w ramach pozaszkolnej edukacji wp y-

waj  na wzrost kapita u kulturowego dzieci i doros ych3. Jako systemy eksploa-

tacji turystycznej  uznaje si  je za produkty turystyczne4, co odzwierciedlaj

dokumenty Unii Europejskiej, mówi ce o ich „produktowej strukturze”5.

Zakres zada  koordynatora szlaku zale y od struktury i modelu zarz dza-

nia systemem. Mo na wskaza  jednak elementy podstawowe, gwarantuj ce

jego funkcjonowanie, a tak e pozosta e, wyst puj ce na tyle cz sto, by uzna  je 

za typowe dla pracy koordynacyjnej6. Cz  zada  odnosi si  do szlaku jako 

systemu, inne do konsumentów oferty – organizatorów wypraw i turystów in-

dywidualnych. Minimalna koordynacja obejmuje: 

– bie cy monitoring stanu systemu, w tym oznacze  tras i dost pno ci

obiektów,

– zarz dzanie informacj  o szlaku, obiektach i eventach,

– promocj  szlaku. 

 Zadania cz sto podejmowane to: 

– po rednictwo w dystrybucji us ug prostych (oprowadzanie turystów, 

warsztaty, lekcje, pokazy na zamówienie),  

– organizacja us ug z o onych (pakietów indywidualnych lub grupo-

wych, eventów, wycieczek po szlaku), 

                                                          
1  L. Puczko, T. Ratz, Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism,

w: Cultural tourism, Global and Local perspectives, red. G. Richards, The Haworth Hospitality 
Press, Nowy Jork 2008, s. 133; A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, 
potencja , organizacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010, s. 29. 

2  A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, s. 31. 
3  B. Hey, Der Weg ist das Ziel – Historische Kulturrouten, w: Kulturtourismus in Europa – 

Wachstum ohne Grenzen?, red. Ch. Becker, A. Steinecke, ETI-Studien, Trier 1993, s. 214;  
A. Stasiak, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo” 2006,  nr 10, ód   2006, s. 9; 
A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, s. 32. 

4  K. Meyer-Cech, Themenstrassen als regionale Kooperationen und Mittel zur touristi-
schen Entwicklung. Fünf österreichische Beispiele, Universität für Bodenkultur, Wiede  2003,  
s. 250–256; J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. W odarczyk,  Produkt turystyczny.Pomys , organizacja, 
zarz dzanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005, s. 76; A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne
szlaki tematyczne…, s. 30–45. 

5 European Commission. Enterprise and Industry Directorate General. Call for proposals. 
Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes 23/G/ENT/ CIP/11/B/ 
N02S008 (http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=6761 (18.11.2012). 

6  A. Mikos v. Rohrscheidt, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wy-
branych systemów polskich i europejskich, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 1, Pozna , s. 36. 
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– dystrybucja us ug i produktów lub zlecanie jej podmiotom zewn trz-

nym; niektórzy prowadz  te  badania ruchu turystów, ich profilu  

i opinii.

Koncepcja finansowania szlaku jest kluczowym elementem jego funkcjo-

nowania, cz sto decyduj cym o przetrwaniu sytemu. Wed ug . Gaw a7, g ów-

ny problem z tym zwi zany polega na ujmowaniu szlaków wy cznie jako pro-

duktów turystycznych, od  których oczekuje si  zwrotu zainwestowanych rod-

ków. Zdaniem tego autora, szlaki kulturowe maj  inne pierwszoplanowe zada-

nie – s  narz dziami ochrony i kszta towania dziedzictwa kulturowego i aby 

spe nia y t  funkcj  prawid owo, ich koordynacja musi generowa  okre lone

koszty. Podobnie jak w przypadku muzeum czy teatru, ich bie ce funkcjono-

wanie mo e by  niewykonalne w warunkach pe nego samofinansowania. Zwrot 

zainwestowanych rodków (w postaci podatków od us ug nabywanych przez 

turystów) nast pi drog  po redni  i w formie rozproszonej, trudnej do stwier-

dzenia bez specjalnych bada . Problematyka analizy ekonomicznej instytucji 

kultury i szlaków kulturowych (jako formy zarz dzania rozproszonym dziedzic-

twem kulturowym) jest z o ona i winna by  przedmiotem odr bnego dzia u

ekonomii – ekonomiki kultury uwzgl dniaj cej inne aspekty i uwarunkowania 

metodologiczne ni  tradycyjna ekonomia8. W artykule ograniczono si  do pro-

blemu róde  i potencjalnie efektywnych modeli finansowania koordynacji 

szlaków. Jest to zamkni ty element tego zagadnienia, którego rozpoznanie mo-

e by  przydatne w dalszych szczegó owych analizach, a tak e w tworzeniu 

koncepcji konkretnych szlaków. Jest to zatem zagadnienie wa ne dla ludzi  

i instytucji kreuj cych nowe szlaki lub poszukuj cych odpowiednich modeli 

finansowania ju  istniej cych. Poniewa  w dotychczasowych analizach nie 

uj to modeli finansowania, artyku  mo na traktowa  jako ich uzupe nienie. Jego 

struktura jest trójdzielna i obejmuje: zestawienie studiów przypadku szlaków 

zagranicznych (europejskich) i polskich finansowanych wed ug ró nych zasad, 

analiz  typowych elementów z okre leniem ich ewentualnej przydatno ci i pro-

pozycje modeli finansowania polskich szlaków kulturowych. 

                                                          
7 . Gawe , Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarz dzania, Wydawnictwo 

UJ, Kraków 2011, s. 88. 
8  P. Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków 

2001, s. 161. 
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1. Finansowanie istniej cych szlaków kulturowych – przyk ady

Opisane ni ej przyk ady nie wyczerpuj  rozmaito ci rozwi za , jednak  

w kontek cie za o onych celów ich pe na analiza nie wydaje si  konieczna. 

Kryteriami doboru analizowanych szlaków by y: kluczowe znaczenie w ofercie 

turystycznej danego obszaru, wyst powanie podmiotu koordynuj cego i sku-

teczna realizacja powierzonych mu zada , dobre rozpoznanie zakresu koordy-

nacji i trwa o  oferty, potwierdzaj ca m.in. efektywno  modelu finansowania.  

Szlak Hanzy (Hanseroute) – Szlak Kulturowy Rady Europy ma struktur

sieciow , dzia aj c w oparciu o stowarzyszenie miast nawi zuj ce do historycz-

nej organizacji handlowej i politycznej miast pó nocnej i rodkowej Europy. Ze 

wzgl du na specyfik  szlaku (cz onkami jest 176 miast po czonych w wi kszo-

ci morskimi szlakami) nie ma oznacze  tras i potrzeby gwarantowania dost p-

no ci obiektów. Do zakresu koordynacji nale y zarz dzanie informacj  i pro-

mocj  szlaku, wspó praca w realizacji dorocznego eventu (Dnia Hanzy), opra-

cowanie programów wycieczek, program aktywizacji m odzie y „Youth Hansa” 

(w tym turystyki mi dzy miastami) z organizacj  jego eventu9. Je li chodzi  

o finansowanie koordynacji, koszty funkcjonowania biura pokrywa Lubeka10,

a prywatni partnerzy op acaj  publikacje popularyzacyjne. G ówny event szlaku 

– Dzie  Hanzy – organizuj  miasta; lista ch tnych jest pe na do 2030 roku, 

g ównie ze wzgl du na efekt promocyjny eventu11. Koordynator zarabia m.in. 

na prowadzeniu portalu www.hansa.org, pobieraj c wpisowe (80 euro) i co-

roczn  op at  za pozostawanie na nim (30 euro). Wp aty lub wsparcie w postaci 

us ug (np. druk publikacji) wnosz  sponsorzy zainteresowani ruchem turystycz-

nym mi dzy miastami-cz onkami (m.in. linie lotnicze Air Baltic, linie eglugo-

we Scandline Ferries) lub promocj  w asnej marki (np. wydawnictwo Die Han-

se). Niekiedy sponsorzy finansuj  lokalne eventy (np. Ericsson – „Dzie  Han-

zy” w Visy, a lokalny browar – w Hereford)12.

Transromanica – Wielki Szlak Kulturowy Rady Europy. Ta sie  autono-

micznych szlaków czy regiony w o miu krajach Europy, posiadaj ce liczne 

                                                          
9  www.hanse.org (20.11.2012). 
10 Impact of European Cultural Routes on SMEs’ innovation and competitiveness, Council of 

Europe, Provisional Edition, www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/routes (10.11.2012), s. 42–43. 
11 Ibidem, s. 51.  
12 Ibidem, s. 133. 
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zabytki z epoki roma skiej (zamki, zespo y klasztorne, katedry – w sumie po-

nad 400). Struktura przestrzenna szlaku jest powi zaniem oferty sieciowej (wie-

le rozproszonych regionów) i linearnej (trasy na terytorium ka dego z nich)13.

Je li idzie o zakres koordynacji, to w regionach realizuj  j  ró ne podmioty,  

w najbli szej Polsce Saksonii Anhalckiej robi to wydzielona komórka regional-

nej organizacji turystycznej, deleguj ca cz  zada  do podmiotów komercyj-

nych14. Koordynator zarz dza informacj  o szlaku i us ugach (strona WWW, 

centrum informacji ze sklepem w Magdeburgu), kontroluje oznakowanie obiek-

tów i tras, wspó organizuje eventy, prowadzi konkurs na najlepsze produkty 

turystyczne, organizuje promocj  (newsletter, targi), po redniczy w us ugach

przewodnickich. Finansowanie koordynacji odbywa si  dzi ki sta ym wp a-

tom rz dów i samorz dów, s u cym utrzymaniu oznacze  szlaku, informacji  

i promocji. Jednorazowe projekty finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Re-

gionalnego, ze sk adek finansowane jest za  bie ce funkcjonowanie biura ko-

ordynatora. Cz onkowie projektu Transromanica (samorz dy, organizacje tury-

styczne, zarz dcy obiektów) wp acaj  rocznie 10 tys. euro od grupy licz cej

powy ej pi ciu obiektów na terenie samorz du oraz po 1 tys. euro od pojedyn-

czych obiektów. Cz onkowie dysponuj cy wi kszymi rodkami op acaj  jedno-

razowe projekty. Sponsorami eventów s  lokalni producenci, g ównie ywno ci

i napojów, w zamian za co mog  promowa  swoje marki i sprzedawa  produk-

ty15. Od niedawna w poszczególnych regionach o du ej koncentracji obiektów 

wykorzystuje si  klastry turystyczne z udzia em lokalnych partnerów (w tym 

hoteli i restauracji). Ich uczestnicy wspólnie finansuj  jednorazowe przedsi -

wzi cia (kampanie promocyjne, publikacje). 

Szlaki Dziedzictwa Andaluzji (El Legado Andalus ) – Wielki Szlak Kul-

turowy Rady Europy dzia a w strukturze grupy szlaków tematycznych. Koor-

dynatorem jest Fundacja El Legado Andalusí, instytucja publiczna z siedzib

w Granadzie, która z uwagi na du  liczb  obiektów wspó pracuje z wieloma 

innymi organizacjami. Zakres koordynacji uwzgl dnia monitoring oznaczenia 

tras i obiektów, prowadzenie portalu WWW szlaku i czasopisma, zarz dzanie

informacj  o szlaku i obiektach (bogata literatura), promocj  szlaku we wspó -

pracy z hiszpa sk  organizacj  turystyczn  Turespana. Dodatkowe zadania to 

                                                          
13  Ibidem, s. 212. 
14  A. Mikos v. Rohrscheidt, Koordynacja turystycznych szlaków…, s. 47. 
15 Impact of European Cultural Routes…, s. 214. 
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organizacja wystaw, propozycje wycieczek grupowych dla touroperatorów, 

wspó organizacja eventów lokalnych, program lojalno ciowy16. Je li chodzi  

o finansowanie koordynacji, to wydatki sta e i cz  kosztów regularnych 

projektów pokrywa Autonomia Andaluzji, a kilka jednorazowych projektów 

finansowanych jest ze rodków unijnych (Interreg, Euromed Heritage). W fi-

nansowaniu eventów uczestnicz  sponsorzy korporacyjni, m.in. Telefonica, 

Ferrovial, kilka wystaw i eventów wspó finansuj  te  partnerzy spoza Andalu-

zji. Cz rodków fundacji pochodzi z zysków ksi garni w Grenadzie17.

Szlaki Drzewa Oliwnego (The Routes of the Olive Tree) – Szlak Kultu-

rowy Rady Europy powo any dla ochrony to samo ci kulturowej i popularyza-

cji dziedzictwa regionu tradycyjnej uprawy oliwek. Je li chodzi o zakres koor-
dynacji, Fundacja Drzewa Oliwnego zarz dza informacj  o szlaku (prowadzi 

stron  WWW, wydaje i rozprowadza publikacje), przygotowuje wystawy, pro-

wadzi promocj  szlaku. Fundacja opracowuje ponadto itineraria (programy 

podró y, na które zawiera kontrakty z wykonawcami), prowadzi sklep w Ate-

nach sprzedaj cy oliw  i wyroby z niej, wytwory artystyczne, publikacje18.

Finansowanie koordynacji odbywa si  przez wp aty z Izby Handlu i Przemy-

s u samorz du regionu Mesenia, makroregionu Peloponez, greckiego Minister-

stwa Rozwoju (razem 50% bud etu koordynatora). Sta  cz ci  bud etu (30%) 

s  sk adki kilkunastu sponsorów prywatnych, czerpi cych zyski z funkcjono-

wania szlaku (na podstawie dwustronnych umów). Pozosta e 20% pochodzi ze 

sprzeda y publikacji i dzia alno ci sklepu19.

Niemiecki Szlak Bajek – eksploatuje niematerialne dziedzictwo bajek 

braci Grimm. Jego koordynator z siedzib  w Kassel jest komórk  wykonawcz

Stowarzyszenia Deutsche Märchenstrasse e.V. Zakres koordynacji obejmuje 

monitoring oznacze  tras i obiektów, po rednictwo us ug w obiektach i miej-

scowo ciach, tworzenie us ug z o onych, informacja o szlaku i promocja (pro-

wadzenie portalu WWW, publikacje, przygotowywanie kalendarzy eventów, 

udzia  w targach, zabieganie o nowe grupy klientów, organizacja podró y me-

dialnych). Finansowanie koordynacji odbywa si  w nast puj cy sposób: kosz-

                                                          
16  P. Buryan, A. Mikos v. Rohrscheidt, G ówne aspekty organizacji i koordynacji turystyki 

tematycznej na przyk adzie „El Legado Andalus ”, „Turystyka Kulturowa” 2010,  nr 5, s. 46–48. 
17 Impact of European Cultural Routes…, s. 161–162. 
18 Ibidem, s. 179. 
19 Ibidem, s. 184, 187. 
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ty dzia ania biura koordynatora i pracowników, a tak e przedsi wzi cia s u ce

promocji (publikacje, udzia  w targach, podró e medialne) pokrywane s  ze 

sk adek cz onkowskich – w wi kszo ci od 40 samorz dów (gmin), a w pozosta-

ej cz ci od obiektów szlaku (m.in. prywatne muzea). Partnerzy komercyjni 

(restauracje, hotele i touroperatorzy) wnosz  us ugi redukuj ce koszty przed-

si wzi  promocyjnych (podró e medialne, nagrody w konkursach w formie 

podró y). Eventy tematyczne organizowane s  przez obiekty na ich koszt lub ze 

wsparciem samorz dów. Niektóre projekty promocyjne cz ciowo finansuje 

Niemiecka Centrala Turystyczna. Szlaku nie finansuj  samorz dy stopnia kra-

jowego ani federalnego20.

Szlak Sera w Lesie Bregenckim – regionalny szlak kulinarny w Vorarl-

bergu (Austria) w imieniu stowarzyszenia wspierania produkcji sera koordynuje 

spó ka KäseStrasse Bregenzerwald GmbH. W zakres koordynacji wpisany jest

monitoring oznakowania tras i obiektów, zarz dzanie informacj  (ze stron

WWW), promocja szlaku i produktów na targach, w mediach i w ród turystów, 

dystrybucja pakietów lokalnych, organizacja zwiedzania zak adów, degustacji, 

imprez kulinarnych, informacja o eventach. Finansowanie odbywa si wy cz-

nie ze sk adek 180 cz onków stowarzyszenia – producentów, przetwórców, 

restauracji, muzeów prywatnych, gminnych biur obs ugi turystyki. Promocj

wspiera regionalna organizacja turystyczna21.

Szlak Piastowski – eksploatuje tematyk  pocz tków polskiej pa stwowo-

ci. Jego koordynatorem jest lokalna organizacja turystyczna – OT Szlak Pia-

stowski. Koordynacja obejmuje: monitoring, uzupe nienie oznacze  tras  

i obiektów szlaku, prowadzenie portalu WWW, zarz dzanie informacj  o szlaku 

i obiektach (w tym dystrybucja literatury), promocj  (tak e udzia  w targach), 

po rednictwo w us ugach dla turystów (przewodnictwo po szlaku, organizacja 

wycieczek)22. Cz  zada  realizowana jest tylko w powiecie gnie nie skim. 

Finansowanie koordynacji oparte jest na sk adkach. Samorz dy dokonuj

op at wed ug liczby mieszka ców (0,10 z /os. rocznie), muzea i wystawy p ac

                                                          
20  A. Mikos v. Rohrscheidt, Koordynacja turystycznych szlaków…, s. 38; nota koordynatora 

Niemieckiego Szlaku Bajek B. Schäfera, sporz dzona na pro b  autora w ramach badania szlaku 
w 2011 roku. 

21  A. Mikos v. Rohrscheidt, Koordynacja turystycznych szlaków…, s. 40. 
22  A. Mikos v. Rohrscheidt, Raport z audytu Szlaku Piastowskiego, przeprowadzonego  

w okresie od 1 marca do 27 kwietnia 2012 roku, www.szlakpiastowski.com.pl (22.11.2012),  
s. 85. 
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od ka dego sprzedanego biletu (0,05 z ), restauracje i hotele – od miejsc kon-

sumpcyjnych lub noclegowych (odpowiednio: 2 i 5 z ), pozosta e obiekty, oso-

by fizyczne i stowarzyszenia wp acaj  wyznaczon  sum  (60 z  dla osób fi-

zycznych, 600 z  dla podmiotów gospodarczych)23. Niewielk  cz  wydatków 

koordynator pokrywa z zysku z opisanej dzia alno ci.

Szlak Zabytków Techniki Województwa l skiego – eksploatuje dzie-

dzictwo industrialne l ska i funkcjonuje jako markowy produkt turystyczny 

regionu. Funkcj  koordynatora sprawuje wydzielona komórka Urz du Marsza -

kowskiego – Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego. Zakres koordyna-
cji obejmuje: oznaczenie obiektów, zarz dzanie informacj   (w tym prowadze-

nie portalu WWW), organizacj  dorocznego eventu (Industriada), program lo-

jalno ciowy (Podró e po Szlaku). Oznaczaniem tras zajmuje si l ska Organi-

zacja Turystyczna na mocy porozumienia z koordynatorem. Organizacja ta dys-

trybuuje tak e mapy szlaku i prowadzi badania turystów. Finansowanie koor-
dynacji odbywa si  przez wp aty z bud etu województwa (80%), wp aty l -

skiej Organizacji Turystycznej (20%), ze rodków publicznych (sk adki samo-

rz dów) i  wp at pozosta ych cz onków. Poniewa  zadania wykonuj  pracowni-

cy urz du w ramach etatów, rodki z bud etu szlaku przeznacza si  na informa-

cj , promocj  i utrzymanie oznaczenia obiektów24. Doroczny event jest finan-

sowany z tych samych róde .

Szlak Architektury Drewnianej (SAD) w Ma opolsce – obejmuje drew-

niane obiekty zabytkowe. Od 2008 roku w imieniu samorz du województwa 

zarz dza nim Ma opolska Organizacja Turystyczna (MOT). Zakres koordyna-
cji obejmuje: zarz dzanie oznakowaniem, otwarcie obiektów i udost pnienie

ich dla ruchu turystycznego oraz promocj  (portal WWW, publikacje). Pozosta-

e zadania to organizacja eventów (cykle koncertów „Muzyka zakl ta w drew-

nie” odbywaj cych si  w obiektach, konkurs fotograficzny, dni otwarte). Je li

chodzi o finansowanie koordynacji, nale y zaznaczy , e MOT jest organiza-

cj  pozarz dow , utrzymywan  ze sk adek cz onkowskich (jednostki samorz -

dowe, podmioty gospodarcze i organizacje pozarz dowe, w ma ym u amku 

osoby fizyczne) i z pozyskanych dotacji. Z tych rodków pokrywane jest wyna-

grodzenie i koszty utrzymania biur koordynatora. G ównym ród em finanso-

                                                          
23  www.szlakpiastowski.com.pl (22.11.2012). 
24  Dane szczegó owe znajduj  si  w nocie kierownika instytucji koordynuj cej Szlak Za-

bytków Techniki W , dr Adama Hajdugi, UM Województwa l skiego, sporz dzonej na pro b
autora 25 listopada 2012 roku. 
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wania projektów jest bud et województwa; dotacje przekazuje si  w ramach 

dwóch konkursów ofert – na realizacj  zada  publicznych województwa  

w dziedzinie turystyki (z przeznaczeniem cz ci rodków na SAD) i w dziedzi-

nie kultury (na cykl koncertów). Rozwój szlaku finansowany jest w ramach 

kolejnych edycji projektu „Otwarty SAD”. Stanowiska pracy osób udost pnia-

j cych obiekty szlaku i oprowadzaj cych po nich oraz ich szkolenia (w sezonie 

2012 – 57 osób) op acane s  w ramach programu aktywizacji zawodowej 

wspó finansowanego przez UE. Ze rodków tych pokrywa si  tak e koszty 

promocji szlaku25.

2. Typowe elementy finansowania szlaków kulturowych  
 w wietle studiów przypadku 

Wyniki bada  wskazuj , e profesjonalna koordynacja szlaków odbywaj -

ca si  w strukturze biura wymaga finansowania o charakterze sta ym (regularne 

wp aty na wydatki sztywne) i dora nym (finansowanie jednorazowych projek-

tów). G ówne generatory kosztów to: 

– koszty pracowników,  

– utrzymanie biura z instrumentami komunikacji,  

– monitoring stanu tras, dost pno ci obiektów, uzupe nianie oznacze

przy drogach i tablic przy obiektach,  

– obs uga systemu informacji (portal WWW, redakcja newsletterów, wy-

dawanie informatora, kalendarzy eventów), 

– organizacja spotka  gremiów szlaku,  

– wydatki na promocj  (zwi kszaj ce si  przy szerszym zakresie koordy-

nacji lub bogatszej ofercie). 

 Koszty sta e to np. organizacja g ównego eventu czy podró y medialnej 

s u cej promcji. Do kosztów dora nych nale y zaliczy  realizacj  projektów 

nieregularnych (film o szlaku, publikacja przewodnika, wykonanie elementów 

wystroju w obiektach, takich jak mapy, tablice szlaku). Propozycja efektywne-

go modelu finansowania szlaku musi zwiera  rozwi zania dotycz ce kwestii 

zaprezentowanych poni ej.

                                                          
25  Nota koordynatora Szlaku Architektury Drewnianej, P. niak, sporz dzona na pro b

autora 27 listopada 2012 r. 
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Struktura przychodów szlaków. G ównymi p atnikami, z nielicznymi 

wyj tkami, s  w adze publiczne (lokalne, regionalne, rzadziej szczebla narodo-

wego) lub inni dysponenci pieni dzy pochodz cych z podatków. Naj atwiej

uzyskiwa  dotacje od gmin, gdy  na poziomie lokalnym bardziej dostrzegalny 

jest efekt oddzia ywania szlaku jako systemu generuj cego ruch turystyczny  

i pochodz ce ze  zyski. Fundusze krajowe wyst puj  rzadko i finansuj  raczej 

dzia ania zwi zane z organizacj  turystyki ni  z kulturalnymi aktywno ciami. 

W dzia alno ci szlaków transgranicznych wi kszo  wydatków na przedsi -

wzi cia wykraczaj ce poza ramy krajowe pokrywaj  fundusze europejskie. 

Ograniczenie finansowania ze rodków publicznych wynika z tego, e s  one 

najcz ciej „oznaczone” i mo na je wyda  na przedsi wzi cia podejmowane na 

terenie danego samorz du. Zauwa alna jest te  tendencja samorz dów do wspo-

magania szlaków w formie wiadcze  i us ug zamiast wp at. W lepszej sytuacji 

s  wi c szlaki zlokalizowane w regionie zarz dzanym przez jeden samorz d,

gdy  u atwia to pozyskanie rodków i usprawnia ustalenie struktury wydatków 

(por. szlaki Andaluzji, l ska, Ma opolski). Przyk ady wiadcz  o tym, e a-

twiej pozyska  samorz d jako g ównego sponsora eventu organizowanego  

w danym mie cie ze wzgl du na efekt promocji miejscowo ci.

Sk adki cz onkowskie od uczestników szlaku (obiektów, organizacji, 

podmiotów prywatnych, osób fizycznych itd.) pobiera 14 z 29 europejskich 

szlaków kulturowych26. Niektóre z analizowanych systemów pobieraj  wysokie 

sk adki (Transromanica) w ca o ci pokrywaj ce koszt minimalnego zakresu 

koordynacji, inne finansuj  koordynacj  ze sk adek w du ej, lecz nie przewa a-

j cej cz ci (Szlaki Drzewa Oliwnego – 30%), jeszcze inne nie pobieraj  sk a-

dek (np. Szlak Hanzy). Niektóre zagraniczne szlaki bazuj  wy cznie (Bregenc-

ki Szlak Sera) lub przewa nie na sk adkach (Niemiecki Szlak Bajek). Cz

polskich szlaków stosuje sk adk  (Piastowski), a cz  obywa si  bez niej (SZT, 

SAD), przy czym koordynacja tych ostatnich w ca o ci finansowana jest ze 

rodków publicznych (m.in. subwencje europejskie). Rozwi zanie to w d u szej

perspektywie nie zapewnia stabilno ci przychodu.  

Zale no  mi dzy pochodzeniem rodków a ich przeznaczeniem. ci -

lejszy podzia rodków na minimaln  koordynacj  szlaku i wydatki dora ne

oraz na pozosta e elementy zarz dzania (promocj , organizacj  eventów, kre-

owanie ofert lokalnych i tematycznych, dzia alno  touroperatora w przestrzeni 

                                                          
26 Impact of European Cultural Routes…, s. 29. 
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szlaku, inwestycje) by oby atwiejsze dzi ki zaanga owaniu podmiotów innych 

ni  samorz dy. Mog  to by  partnerzy instytucjonalni, wspó pracuj cy w ra-

mach realizacji w asnych celów albo sponsorzy prywatni. W ród badanych 

szlaków przewa a zadaniowa konstrukcja bud etów. Dzieje si  tak ze wzgl du

na udzia  „oznaczonych” rodków publicznych i wydzielenie elementów funk-

cjonowania szlaku jako odr bnych projektów dla uzyskania finansowania ze 

rodków europejskich (np. koncerty w obiektach SAD) albo te  z powodu ob-

ci enia partnerów kosztami ich organizacji (np. eventy Szlaku Hanzy, Trans-

romaniki). 

Mo liwo ci samofinansowania koordynacji. Udzia  w asnego zysku po-

zostaje ograniczony, a z powodu szczególnego statusu tej grupy szlaków pe ne

zbilansowanie wydatków na utrzymanie i rozwijanie oferty systemu oraz gene-

rowanych przez niego bezpo rednich zysków jest nierealne. W ród badanych 

szlaków jeden w pe ni si  finansuje (Bregencki Szlak Sera), eksploatuje on jed-

nak produkty kulinarne, b d ce materialnym i atwym do spieni enia aspektem 

dziedzictwa kulturowego. Mo liwo ci samofinansowania mog  by  rozwa ane

dla szlaków z podobn  ofert  – np. rzemie lniczych. We wszystkich mo liwe

jest natomiast cz ciowe samofinansowanie, np. przez prowadzenie sklepu 

(szlaki Andaluzji, Drzewa Oliwnego, Transromanica) i wiadczenie us ug dla 

turystów (Niemiecki Szlak Bajek, Bregencki Szlak Sera, w ograniczonym za-

kresie Szlaki Drzewa Oliwnego i Szlak Piastowski). Ustalenie dla dochodu  

z w asnej dzia alno ci okre lonego, realistycznego udzia u w finansowaniu 

dzia a  zarz dczych (np. 15% kosztów) wydaje si  racjonalne. Sprzeda  us ug

mo e te  tworzy  nowe pola wspó dzia ania w ramach szlaku oraz w jego prze-

strzeni. Wspó praca mo e obejmowa  wytwarzanie dóbr i wprowadzanie us ug,

ich dystrybucj  w obiektach i przez koordynatora lub z jego po rednictwem, 

przygotowywania i realizacji dodatkowej oferty: publikacji, eventów i mi-

kroeventów (np. p atnych inscenizacji, lekcji i pokazów, kreatywnych warszta-

tów)27. Przyk adem wywa onego uregulowania dzia a  koordynatora jako za-

rz dcy szlaku, inicjatora i lidera promocji, a jednocze nie oferenta us ug dzia a-

j cego w porozumieniu z innymi podmiotami jest Niemiecki Szlak Bajek28.

Jego biuro w du ej cz ci finansuje wydatki z zysku ze wiadczenia i po rednic-

                                                          
27  Ibidem, s. 45. 
28  A. Mikos v. Rohrscheidt, Szlaki kulturowe jako skuteczna forma tematyzacji przestrzeni 

turystycznej na przyk adzie Niemieckiego Szlaku Bajek, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 9,  
s. 18–19. 
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twa us ug dla turystów, zabiega o sponsorów prywatnych (hotele, touroperato-

rzy) i korzysta z ich us ug, m.in. w promocji, organizuj c podró e medialne. 

Problemy i stosowane lub zalecane rozwi zania. Problemy w finanso-

waniu szlaków kulturowych maj  wiele przyczyn, takich jak: ró norodne ród a

przychodów, lokalizacja szlaków w ró nych regionach, rozmaito  interesów  

i nierówne mo liwo ci poszczególnych p atników, problemy z integracj rod-

ków pochodzenia prywatnego ze rodkami publicznymi w bud etach, brak po-

dzia u poszczególnych zakresów koordynacji i przypisania do nich rodków,

uzale nienie kluczowych elementów funkcjonowania szlaku od niepewnych  

w d u szej perspektywie funduszy wsparcia. Mo liwo  konstrukcji stabilnych  

i prorozwojowych bud etów utrudnia brak modeli uwzgl dniaj cych te zagad-

nienia, podporz dkowanych nadrz dnemu celowi szlaku kulturowego – zapew-

nieniu kontaktu turysty z walorami dziedzictwa. W ramach takiego modelu 

finansowania niezb dne jest elastyczne podej cie do generowania przychodów, 

uwzgl dniaj ce wiele mo liwo ci: sta e p atno ci z pieni dzy publicznych; 

udzia  cz onków i partnerów szlaku (sk adki) w formie wspólnego finansowania 

oferty lub partnerskiej realizacji projektów, z których korzystaj  niektórzy; sta e

wsparcie szlaku lub elementów oferty ze róde  zewn trznych (fundacje, spon-

sorów); sprzeda  towarów i us ug; jednorazowe wsparcie projektów; przychody 

z racji licencji, znaków towarowych. 

Wa nym elementem finansowania szlaku móg by by sponsoring korpo-
racyjny29. W sytuacji zbie no ci interesu partnera z funkcjonowaniem szlaku 

(np. popularyzacji marki, zwi kszonej sprzeda y) mo e on na podstawie poro-

zumienia stale wspiera  utrzymanie i rozwijanie jego oferty. Form  sponsoringu 

mo e by  wp ata pieni na, us uga lub produkty (np. druk publikacji, dostar-

czenie wyrobów wykorzystywanych jako narz dzia pracy albo w sprzeda y, 

jako nagrody w konkursach). Korzy ci sponsorów nie musz  mie  postaci zy-

sków pieni nych, a np. prezentacji w mediach, poprawy wizerunku firmy, 

odpisu od podatku, wzrostu sprzeda y produktów i innych. Wspó praca ze szla-

kiem mo e by  op acalna w kategoriach product placement. Dla sponsora zna-

cz ce jest wówczas wypromowanie rozpoznawalnej marki szlaku jako produktu 

dobrze asocjowanego przez turystów – mo liwo  skojarzenia sponsora lub 

                                                          
29 Impact of European Cultural Routes…, s. 44. 
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jego produktu z tematyk  szlaku jest zach t  do zaanga owania30. Z uwagi na 

to, e struktura cz onkostwa w szlaku mo e uniemo liwi  przyj cie takiego 

rozwi zania (trudno np. o zgod  ko cio ów na promowanie sponsora w wi -

tyniach i ich bezpo rednim otoczeniu), finansowanie systemu przez sponsora  

w ca o ci jest ma o realne, poza szlakami organizowanymi przez podmioty pry-

watne (jak szlak rzemie lniczy, kulinarny). Sponsoring organizacji eventów czy 

finansowanie projektów promocyjnych sprawdza si  jednak za granic  (Anda-

luzja, Transromanica), rozwi zania te s  zatem warte rozwa enia.

Wa n  kwesti  jest udzia  jednorazowych grantów w bud ecie szlaku, za 

które nale y uzna rodki z projektów europejskich, przyznawane m.in. w ra-

mach regionalnych programów operacyjnych. Nie mog  one by  traktowane 

jako konstytutywna cz  bud etu szlaku, lecz jako jednorazowe rodki winny 

finansowa  inwestycje trwa e (wyposa enie biura, oznakowanie tras, wystawa 

sta a), szkolenia personelu czy realizacj  wi kszych projektów promocyjnych, 

od których oczekuje si  popularyzacji tematyki i walorów szlaku. Mo na roz-

wa y  ich udzia  w wykreowaniu i pierwszej realizacji niektórych eventów, na 

tym etapie nale y ju  jednak zadba  o rodki, które zast pi  je w kolejnych 

latach.

3. Proponowane modele finansowania polskich szlaków kulturowych 

W celu prawid owego funkcjonowania polskich szlaków kulturowych na-

le y opracowa  wzorcowe modele ich finansowania, których zastosowanie:  

– umo liwi okre lenie kosztów i stabilny dop yw rodków na utrzymanie 

minimalnego zakresu koordynacji szlaku, gwarantuj c trwa o  jego 

funkcjonowania i zachowanie standardów, a w miar  mo no ci zapew-

ni rodki na szerszy zakres, co pozwoli na stworzenie nowych us ug,

wzrost atrakcyjno ci oferty i bardziej aktywn  promocj ,

– zminimalizuje zale no  od (jednorazowych) grantów,  

                                                          
30  Dla odpowiedzialnych za szlak oznacza to konieczno  znalezienia sponsorów zaintere-

sowanych, których udzia  nie b dzie w dysonansie z profilem szlaku. Na przyk ad sponsorem 
Szlaku Mozarta jest producent czekoladek „Mozart Kugeln”, Szlak Architektury Drewnianej 
móg by zatem skorzysta  na wspó pracy z producentem drewnianych domów, strategicznym 
sponsorem Szlaku Techniki móg by za  zosta  potentat w produkcji stali lub wydobycia w gla,
Szlak Piastowski mo e z kolei poszuka  partnera w ród firm wykorzystuj cych elementy pol-
skiego god a (np. Orlen) albo imiona w adców (np. producent s odyczy Mieszko SA). 
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– przynajmniej cz ciowo odci y g ównych p atników (w adze publicz-

ne) przez samofinansowanie lub przychody z innych róde ,

– zabezpieczy niezale no  szlaku jako systemu ochrony i upowszech-

niania kultury przy jednoczesnym otwarciu na ró norodne ród a przy-

chodów,

– zaktywizuje cz onków szlaku w finansowaniu wspólnych projektów 

( ci lej integruj c ich wokó  idei szlaku),

– trwale wpisze dzia alno  gospodarcz  koordynatora w bud et szlaku. 

W kontek cie z o ono ci i rozmaito ci struktury analizowanych systemów, 

ró norodno ci typów obiektów, a tak e wobec funkcjonowania ró nych modeli 

koordynacji31, koncepcja finansowania szlaków kulturowych musi pozosta  na 

wysokim poziomie ogólno ci. W wi kszo ci funkcjonuj cych w Polsce szla-

ków, pod warunkiem uprzedniego okre lenia typu koordynatora i zakresu jego 

zada  oraz dok adnej analizy struktury wydatków, powinien si  sprawdzi  je-

den z przedstawionych poni ej trzech modeli finansowania szlaków. Wszystkie 

bazuj  na nast puj cych za o eniach:

– docelowo koszty funkcjonowania szlaku nie b d  pokrywane wy cz-

nie z pieni dzy publicznych (uwzgl dniane s  wp ywy od cz onków,

organizacji, partnerów komercyjnych), 

– koordynator wykonuje dzia ania generuj ce zyski, zleca je lub po red-

niczy w dystrybucji us ug, co zmniejsza koszty koordynacji o zysk 

z tych przedsi wzi ,

– podstawowe grupy wydatków w bud ecie szlaku traktowane s  odr b-

nie; w razie potrzeby mo na je rozdzieli  a nawet wy czy , co u atwi

ich (wspó )finansowanie przez zewn trzne podmioty, jednak bez uza-

le nienia od nich funkcjonowania szlaku i zagro enia jego celów.

3.1. Model dualny 

Zak ada on dwa podstawowe i proporcjonalne ród a finansowania, z któ-

rych pierwszym s  sk adki podmiotów publicznych (samorz dów wojewódz-

kich, powiatowych i gminnych) pokrywaj ce wydatki na dzia alno  koordyna-

tora w minimalnym zakresie (monitoring tras, obiektów i oznacze , zarz dzanie

informacj  i podstawowe formy promocji: coroczny informator, kalendarz szla-

                                                          
31  A. Mikos v. Rohrscheidt, Koordynacja turystycznych szlaków…,  s. 32–33. 
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ku, newsletter, aktualizacja portalu internetowego, ewentualnie udzia  w targach 

turystycznych). Pozosta e zadania tworz ce integraln  cz  bud etu finanso-

wane s  na podstawie porozumie  okresowych lub jednorazowych, zawiera-

nych mi dzy koordynatorem a cz onkami, partnerami (tak e komercyjnymi)  

i przewiduj cych wspó finansowanie wed ug ustalonych proporcji. G ównym 

p atnikiem kosztów sta ych pozostaje samorz d lub kilka samorz dów zgodnie 

z porozumieniem o podziale obci e  na podstawie algorytmu uwzgl dniaj ce-

go np. potencja  ludno ciowy lub/i liczb  obiektów szlaku na terenie samorz du

(rys. 1).  

Rys. 1. Dualny model finansowania szlaku kulturowego 

ród o: opracowanie w asne.

Cz onkowie szlaku i inni stali partnerzy przejmuj  natomiast solidarnie fi-

nansowanie elementów koordynacji wykraczaj cych poza zakres minimalny. 

Dzi ki corocznemu ustalaniu zakresu tych zada  i wspó finansowaniu uzgod-

nionych projektów (np. organizacji pakietów tematycznych, eventów, organiza-

cji podró y medialnej, realizacji filmu) wzrasta ich motywacja do wspó dzia a-

nia w ramach szlaku, a widz c odniesienie dzia a  do w asnej oferty, w czaj

si  w finansowanie tych, z których spodziewaj  si  korzy ci. To wymusza  

z kolei na koordynatorze uwzgl dnianie interesów jak najwi kszej liczby 

uczestników szlaku, czyli dzia ania w ich wspólnym imieniu. W tym systemie 

bud et mog  uzupe nia  zyski z dzia alno ci koordynatora, które – decyzj  sta-

ych p atników (samorz dów i cz onków) – mo na spo ytkowa  na dzia ania

prorozwojowe, zwróci  p atnikom lub zmniejszy  wp aty w nast pnym okresie.  
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Taka konstrukcja bud etu zapewnia stabilno  finansowania szlaku, jed-

nak w niewielkim stopniu sprzyja dzia aniom na rzecz rozwijania jego oferty 

jako ca o ci lub bardziej intensywnej promocji. W sytuacji ograniczonych do-

chodów samorz dów i instytucji kulturalnych stanowi cych znaczny odsetek 

obiektów szlaków kulturowych pokusa oszcz dzenia wydatków lub zwrotu 

cz ci wp aconych rodków mo e by  silniejsza ni  ich inwestowanie przy bra-

ku pewno ci odno nie do ewentualnych korzy ci.

3.2. Model partnerskiego finansowania projektowego 

Model ten cz ciowo uwzgl dnia koncepcj crowded sourcing. Sta e fi-

nansowanie minimalnej koordynacji (w zakresie takim jak opisany powy ej)

pozostaje w gestii partnerów strategicznych, którymi nadal s  samorz dy  

(rys. 2). Zapewniaj  one tak e finansowanie wydatków dora nych, nie b d c

obci one pozosta ymi elementami dzia alno ci koordynatora. Rezygnuje si

jednocze nie z regularnych sk adek cz onków szlaku, ograniczaj c koszty ich 

udzia u do wydatków ponoszonych na tworzenie w asnej oferty. Poniewa  re-

alizacja pozosta ych elementów koordynacji (pakietów, wycieczek, przewodnic-

twa, eventów) mo e przynie  dochód albo zwi kszy  ruch turystyczny (jak 

projekty lojalno ciowe, akcje promocyjne) i po rednio wytworzy  zyski, reali-

zuje si  je na podstawie jednorazowych porozumie  celowych. 

Rys. 2. Model partnerskiego finansowania szlaku kulturowego 

ród o: opracowanie w asne.
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Dla ka dego zadania (osobnego projektu realizowanego autonomicznie  

w stosunku do bud etu przez ró ne grupy podmiotów) pozyskuje si  p atników

spo ród cz onków i partnerów szlaku – obiektów i innych podmiotów prócz 

samorz dów. Partycypuj  oni w kosztach projektu w u amku ustalonym na pod-

stawie kosztorysu i odnosz  korzy ci z jego realizacji. W tym modelu zyski  

z dzia alno ci w asnej koordynatora zwracane s  partnerom strategicznym szla-

ku (pozostali nie maj  do tego tytu u) lub przeznaczane na przedsi wzi cia s u-

ce np. promocji. Udzia  innych podmiotów w finansowaniu projektu jest mo -

liwy na podstawie zaproszenia kierowanego przez jego lidera (koordynatora, 

inny podmiot) za zgod  pozosta ych partnerów.  

Model posiada pewne ograniczenia, takie jak: ryzyko braku porozumienia 

przy rozbie no ci interesów, brak zgody na finansowanie wa nych elementów 

funkcjonowania szlaku niedotycz cych bezpo rednio obiektów, mo liwo

realizacji projektów nies u cych szlakowi jako ca o ci (w skrajnych przypad-

kach konkurencyjnych dla oferty obiektów niezaanga owanych w projekt).  

Z drugiej strony mo na wskaza  znaczne zalety omawianego modelu: zwi ksza

wiadomo  odpowiedzialno ci poszczególnych podmiotów za „ ycie szlaku”  

i aktywny udzia  w kszta towaniu jego oferty, wprowadza elastyczno  funk-

cjonowania szlaku i wymusza dostosowywanie aktywno ci do bie cych po-

trzeb, stwarza przestrze  do wprowadzania nowych pomys ów i w czania ko-

lejnych partnerów. Z ekonomicznego punktu widzenia system zapewnia wi k-

sz  efektywno  funkcjonowania szlaku, wymuszaj c ka dorazowe oceny op a-

calno ci projektów.

3.3. Model cz ciowego sponsoringu  

Nadaje si  on raczej dla szlaków nieeksploatuj cych dziedzictwa b d cego

w wi kszo ci w asno ci  publiczn  (jak muzea) lub instytucji dzia aj cych na 

rzecz ogó u spo ecze stwa (np. ko cio y), co nie wyklucza jego zastosowania, 

je li w strukturze szlaku takie obiekty s  nieliczne, a ich opiekunowie nie zg o-

sz  zastrze e . W kosztach funkcjonowania szlaku partycypuje tu jeden lub 

kilku kluczowych partnerów komercyjnych z wi kszymi zasobami finansowymi 

lub mo liwo ciami wiadczenia us ug istotnych dla szlaku (rys. 3). Taki partner 

na podstawie wieloletniego porozumienia mo e pokrywa  wi kszo  kosztów 

bie cego funkcjonowania koordynacji (np. przez coroczn  p atno  ustalonej 

sumy) albo – co odsuwa obawy przed uzale nieniem – finansowa  kluczowe 
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projekty szlaku poza utrzymywaniem jej minimalnego zakresu, np. event b d -

cy coroczn  kulminacj  cyklu funkcjonowania szlaku lub ca kowite koszty jego 

promocji. Cz  bud etu mo e pochodzi  z dzia alno ci gospodarczej koordy-

natora; rodki te s u  rozwijaniu oferty szlaku lub dzia aniom dora nym.  

Rys. 3. Model cz ciowego sponsoringu szlaku kulturowego 

ród o: opracowanie w asne.

Wa n  zalet  modelu jest mo liwo  pozyskania wi kszych rodków ni

b d ce w dyspozycji samorz dów i obiektów szlaku, co pozwoli na realizacj

projektów rozwojowych. G ówn  jego wad  natomiast jest ograniczenie stabil-

no ci bud etu, który zale y od kolejnych porozumie  z zewn trznymi podmio-

tami, maj cymi interesy inne ni  cele szlaku. Pojawia si  te  ryzyko uzale nie-

nia funkcjonowania szlaku od strategicznego partnera komercyjnego i uto sa-

mienia go w opinii turystów z tym podmiotem lub jego produktami. Nale y

wprowadzi  zatem mechanizmy zabezpieczaj ce to samo  szlaku jako formy 

udost pniania dziedzictwa i jego interes jako niezale nego systemu organizacji 

turystyki. Mo na tego dokona , sporz dzaj c precyzyjn  umow  okre laj c

obustronne wiadczenia; wprowadzaj c regulacje dotycz ce wykorzystania 

marki szlaku przez partnera oraz promocji i sprzeda y produktów czy us ug

partnera przez koordynatora i obiekty szlaku; gwarantuj c niezale no  koor-

dynatora od sponsora; okre laj c zasady wspó pracy z innymi partnerami, za-

pobiegaj ce monopolizacji systemu przez jednego sponsora, a w przypadku 

wzajemnych rozlicze  projektów (np. eventy), zawieraj c porozumienie o po-
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dziale wypracowanego zysku, a nie przychodu. Obok kosztów koordynacji 

wa n  kwesti  jest finansowanie inwestycji obejmuj cych oznaczenie tras, do-

jazdów/doj  do obiektów, udogodnienia dla turystów (parkingi, miejsca wypo-

czynku), a tak e utrzymanie i popraw  estetyki przestrzeni w otoczeniu obiek-

tów. Z uwagi na ich charakter elementy te winny by  finansowane przez samo-

rz dy. Warta rozwa enia jest propozycja utworzenia w ich bud etach odpisów 

celowych na finansowanie tych zada  i ich realizacja po zebraniu wystarczaj -

cej sumy.  

Podsumowanie

Prezentowane modele finansowania, opracowane na podstawie sprawdzo-

nych rozwi za  oraz ich konfrontacji z czynnikami kszta tuj cymi ofert  tury-

styki kulturowej, nie s  gotowymi koncepcjami dla poszczególnych systemów 

(te musz  bowiem uwzgl dnia  lokalne uwarunkowania) ani nie wyczerpuj

listy mo liwych rozwi za . Nale y je traktowa  jako pomoc dla zespo ów two-

rz cych szlaki kulturowe lub – w ramach przebudowy szlaków wirtualnych – 

dla nowo organizuj cych zarz dzanie nimi w kierunku tworzenia realnego pro-

duktu turystycznego. Artyku   mo e by  punktem wyj cia do dalszej dyskusji 

na temat finansowania szlaków (opartej na analizach i badaniach kolejnych 

szlaków oraz ca o ciowych, a nie tylko ekonomicznych ocenach efektywno ci

ich funkcjonowania). Jest ona potrzebna dla powodzenia tej grupy produktów, 

które wp yn  na wzrost atrakcyjno ci ca ej polskiej oferty turystyki kulturowej.  

FINANCING OF THE MANAGEMENT OF POLISH CULTURAL ROUTES.

IN SEARCH FOR THE OPTIMAL MODEL

Summary

The paper`s issue is the funding of the coordination of cultural routes. An exam-

ples of some themed routes in Europe, including several polish trails are presented the 

main problems associated with acquiring resources and their most common sources. On 
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this basis the author presents three funding models for a cultural trail. They include  

a number of efficient solutions, which take into account the participation of entities 

pursuing different objectives (including public and commercial) in maintenance and 

other key elements of functioning of a cultural route such as cultural events, the deve-

loping and popularization of the route’s offer.  

Key words: cultural routes, cultural tourism, funding of routes

Translated by Armin Mikos v. Rohrscheidt 
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THE EFFECTS OF HARMFUL ALGAL BLOOMS (HABS)
ON TOURISM AND RECREATION IN THE EAST PART

OF THE POLISH BALTIC SEA COAST1

Summary

Harmful Algal Blooms (HABs) are an increasing problem in many aquatic envi-

ronments, both freshwater and marine. The term “HABs” applies to some of the toxic 

and non-toxic micro- and macroalgae that cause huge damage in the ecosystem. This 

term is also used to describe the destructive blooms of these algae that kill fish, make 

shellfish poisonous and cause numerous other problems especially in marine coastal 

waters. Massive algal blooms have also significant impact on economy, recreation and 

tourism, but these effects in the Baltic Sea is largely undocumented. Our work suggests 

that the impacts of HABs on recreation and tourism in the southern Baltic Sea are more 

widespread than was currently thought. During their stay, 15% of tourists didn’t come 

into direct contact with HABs, 42% of respondents stated that it had appeared only 

occasionally, 40% of respondents – that it had appeared often, and 3% answered that it 

had appeared almost every time during their stay. Due to the occurrence of blooms, 

                                                          

  geold@univ.gda.pl. 

  ssliwinska@ocean.ug.gda.pl. 

  oceal@univ.gda.pl. 
1  This study was partly supported by Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) 

grants, Poland, no. 2952/B/P01/2011/40 and no. N R14 0071 06. 
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24% of respondents cancelled their stay at the Baltic sporadically. Quite a numerous 

group of respondents (12%) often cancelled the holidays, whereas 2% of respondents 

did so every time when they learned about the occurrence of blooms. The conducted 

research has shown that HABs commonly occur in the examined part of the Polish coast 

but a more precise research should be conducted with reference to the bloom formation 

process and its influence on tourist movements. 

Key words: Baltic Sea, bloom, microalgae, recreation, tourism 

Translated by ukasz Dopiera a and Sylwia liwi ska

Introduction

The term Harmful Algal Blooms (HABs) applies to some of the toxic and 

non-toxic micro- and macroalgae that cause huge damage in the ecosystem. 

This term is also used to describe the destructive blooms of these algae that kill 

fish, make shellfish poisonous and cause numerous other problems especially in 

marine coastal waters. Some species can produce and release secondary metabo-

lites (including toxins) that can affect other organisms, from plankton to hu-

mans.2 Van Dolah et al.3 described that algal toxins may be responsible for 

about 60,000 intoxication incidents per year in the world. The recent studies 

indicate that allelopathy may be one of the most important factors influencing 

the formation of massive and harmful cyanobacterial and algal blooms in 

aquatic environments. Massive harmful blooms consist mainly of cyanobacteria 

and algae like dinoflagellates, raphidophytes and prymnesiophytes. The term 

‘allelopathy’ was introduced by Molisch  in 1937 to describe the process by 

which one plant influences another by chemical means.4 Some of the authors 

suggest that allelopathic interactions are widespread, occurring in all aquatic 

                                                          
2  H. Hanna Mazur-Marzec, A. Tymi ska, J. Szafranek, M. Pli ski, Accumulation of nodu-

larin in sediments, mussels, and fish from the Gulf of Gda sk, southern Baltic Sea, “Environ-
mental Toxicology” 2007, Vol. 22, No. 1, pp. 101–111. 

3  E.M. Van Dolah, D. Roelke, R.M. Greene, Health and ecological impacts of harmful al-
gal blooms: Risk assessment needs, “Human and Ecological Risk Assessment” 2001, Vol. 7,  
pp. 1329–1345. 

4  H. Molisch, Der Einfluss einer Pflanze auf die andere – Allelopathie 1937, Fischer, Jena. 
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habitats and among all groups of aquatic primary producers.5 In cyanobacteria, 

allelopathy seems to be especially common in freshwater species but there is 

also recent evidence on allelopathy by brackish-water cyanobacteria.6 HABs are 

an increasing problem in many freshwater and marine environments. Massive 

algal blooms have also significant impact on economy, recreation and tourism, 

but these effects in the Baltic Sea is largely undocumented.7 Recent studies in-

dicate that blooms of cyanobacteria have grown considerably, so it is important 

to determine their effect on tourism and recreation. The main objective of this 

study was to determine the impacts of HABs on recreation and tourism in the 

east part of the Polish Baltic Sea cost.

1.  The occurence and importance of algal and cyanobacterial blooms 

The increasing algal and cyanobacterial blooms might changing the struc-

ture of the aquatic communities in the Baltic Sea.8 Over the past few decades, 

the world’s coastal waters have experienced an increase in the number of harm-

ful algal blooms events. Hoagland et al.9 described that HABs are occurring in 

more areas than ever before and new massive blooms are reported regularly.  

A similar phenomenon is also observed in the Baltic Sea. Several examples 

proved the national and global expansion of HABs. In Europe and Asia there 

are also more blooms than in previous decades. Cyanobacterial pigments dra-

matically increased in Baltic Sea sediments in the 1960s, after relatively low 

levels for the previous 7,000 years.  

                                                          
5  S. Suikkanen, J. Engström-Öst, J. Jokela, K. Sivonen, M. Viitasalo, Allelopathy of Baltic 

Sea cyanobacteria: no evidence for the role of nodularin, “Journal of Plankton Research” 2006, 
Vol. 28, No. 6, pp. 543–550.

6  S. Suikkanen, G.O. Fistarol, E. Granéli, Effects of cyanobacterial allelochemicals on  
a natural plankton community, “Marine Ecology Progress Series” 2005, Vol. 287, pp. 1–9. 

7  P.M. Glibert, D.M. Anderson, P. Gentien, E. Granéli, K.G. Sellner, The global, complex 
phenomena of harmful algal blooms, “Oceanography” 2005, Vol. 18, No. 2, pp. 137–147. 

8  H. Mazur-Marzec, M. Pli ski, Do toxic cyanobacteria blooms pose a threat to the Baltic 
ecosystem?, “Oceanologia” 2009, Vol. 51, No. 3, pp. 293–319. 

9  P. Hoagland, S. Scatasta, The economic effects of harmful algal blooms, in: Granéli E. 
and Turner J. (Eds.), Ecology of Harmful Algae. Ecology Studies Series. Dordrecht, The Nether-
lands: Springer-Verlag 2006, p. 30. 
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HABs are very important to the aquatic environment and they are harmful 

in two important ways. The first is the production of secondary metabolites that 

may affected zooplankton, shellfish, fish, birds and also humans. These com-

pounds may directly kill aquatic animals or may cause illness or death when 

shellfish that have accumulated the algal secondary metabolites are eaten by 

people or other consumers in the food web. There are no known antidotes for 

poisonings caused by algal toxins.10

The second way in which HABs are harmful is through high biomass 

accumulation, which may cause negative environmental consequences, such as 

water discoloration and damage of ecosystems, including hypoxia and anoxia. 

Human illness and death are the primary impact of HABs, but effects on 

wildlife are also important. Some authors report that fish deaths due to HABs 

can be spectacular in size, with millions of fish and millions of dollars lost by 

local economies.11 In addition, HABs impact aquaculture industries, and kills 

many aquatic organisms. In some areas, HABs have significant impacts on 

economies through deterioration of water quality, leading to losses in the 

tourism and recreational industries. The overall economic impact of HABs is 

difficult to determine, but some authors estimated that in 2003 more than  

6 million dollars in profit from sport fishing and tourism were lost in Texas due 

to a bloom of a Prymnesium parvum.12

2. The effect of hab on tourism and recreation 

HABs may negatively affect recreation and tourism in local areas and 

change quality of the coastal environment. Algal blooms often causes fish mor-

talities. Dead fish can be found on the beach in large numbers. Moreover, algal 

bloom can cause mortalities of many other species and modification of their 

habitats. HABs also lead to the closure of recreational fisheries, cause discolora-

                                                          
10  J.H. Landsberg, The effects of harmful algal blooms on aquatic organisms, “Reviews in 

Fisheries Science” 2002, Vol. 10, pp. 1–113. 
11  P.M. Glibert, D.M. Anderson, P. Gentien, E. Granéli, K.G. Sellner, The global, complex 

phenomena of harmful algal blooms, “Oceanography” 2005, Vol. 18, No. 2, pp. 137–147. 
12  D.M. Anderson, P. Hoagland, Y. Kaoru, A.W. White, Estimated Annual Economic Im-

pacts from Harmful Algal Blooms (HABs) in the United States, “Technical Report of the Woods 
Hole Oceanographic Institution” 2000, WHOI 2000-11,  p. 99. 
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tion of water and disagreeable odors from micro- and macroalgae decomposing 

on beaches which result in reduced tourism and cause significant financial 

losses.

Although many experts described that the effects of massive algal bloom 

on recreation and tourism are highly important, there are only few available 

researches describing the size and significance of these effects.13 Anderson et 

al.14 described that only in Florida red tides have been estimated to cause 

roughly $20 million loss related to tourism every year. Tester et al.15 reported 

that in 1987 HAB taking place in four coastal counties in North Carolina 

resulted in losses in tourism and recreation amounting about $29 million. An-

other important HABs event affected recreational fishing in Oregon and Wash-

ington in 1991–1992. Prior to the closures, Hoagland et al.16 noted that in Ore-

gon, about 67,000 trips during every year were taken for recreational shellfish-

ing of razor clams. This authors also estimated that on average recreational 

shellfishers spent roughly $81 per trip and thus in 1992 economic effects of the 

razor clam shellfish closure was $2 million. Moreover, authors calculated that 

the effects on recreation and tourism in 1991 was $700 thousand and $7 million 

in 1992. 

                                                          
13  P. Hoagland, S. Scatasta, The economic effects of harmful algal blooms, in: Ecology of 

Harmful Algae. Ecology Studies Series, eds. E. Granéli, J. Turner, Dordrecht, The Netherlands: 
Springer-Verlag 2006, p. 30. . Dopiera a, S. liwi ska, A. Lata a, Wp yw masowych zakwitów 
glonów na ruch turystyczny we wschodniej cz ci polskiego wybrze a Ba tyku, Zeszyty Naukowe 
Europejskiej Szko y Wy szej w Sopocie, „Szanse i bariery rozwoju turystyki krajowej i zagra-
nicznej” 2012,  Vol. 1, pp. 277–291. 

14  D.M. Anderson, P. Hoagland, Y. Kaoru, A.W. White, Estimated Annual Economic Im-
pacts from Harmful Algal Blooms (HABs) in the United States, “Technical Report of the Woods 
Hole Oceanographic Institution”  2000, WHOI 2000-11, p. 99. 

15  P.A. Tester, R.P. Stumpf, P.K. Fowler, HAB, the first occurrence in North Carolina wa-
ters: an overview, in: Proc. of the Oceans ‘88 Conference. Baltimore: Marine Technology Society 
1988, pp. 808–811. 

16  P. Hoagland, D.M. Anderson, Y. Kaoru, A.W. White, The economic effects of harmful 
algal blooms in the United States: Estimates, assessment issues, and information needs, “Estu-
aries” 2002, Vol. 25, No. 4b, pp. 819–837. 
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3.  The effect of hab on tourist movements –  
 results of the questionnaire survey 

In order to examine the influence of massive algal blooms on tourist 

movements in the eastern part of the Polish coast of the Baltic Sea, a question-

naire survey of a random sample of 300 people was conducted. This number of 

respondents makes it possible to determine the proportions within the popula-

tion with the accuracy of approximately 5%. The sample consisted of tourists in 

the age of 18–60 years (Fig. 1). A questionnaire was conducted from 18 to  

23 June 2012 in four places (Fig. 2).

Among the respondents, as many as 95% have already encountered the no-

tion of blooms and 5% considered the notion unfamiliar. The largest proportion 

of the respondents (76%) were people having holidays in the eastern part of the 

Polish coast of the Baltic several times a year; 14% of the questioned relaxed in 

this area once a year, whereas 10% of respondents claimed that they took a rest 

there once in a few years. 

Fig. 1. The age structure of the questionnaire respondents (the sample of n = 300) 

Source: own materials. 
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Fig. 2. The places of questionnaire survey 

Source: own materials. 

During their stay, 15% of respondents didn’t come into direct contact with 

HABs, 42% of respondents stated that it had appeared only occasionally,  

40% of respondents – that it had appeared often, and 3% answered that it had 

appeared almost every time during their stay. Therefore, the results of the exa-

mination imply that algal blooms’ occurrence is extremely frequent in this part 

of the Baltic. Among the respondents claiming that they had often encountered 

harmful algal bloom, there were mainly people who often or very often had 

holidays in this area in July and August, whereas among the people who had 

never encountered blooms or had encountered them sporadically, there were 

mainly those having holidays in June and September. In spite of the consider-

able increase in harmful algal blooms’ intensified occurrence, the majority of 

people (62%) had never cancelled the journey to the seaside because of them 

(Fig. 3). 
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Fig. 3. The structure of answers to the question referring to cancelling the holidays  
 at the Baltic Sea due to harmful algal bloom (the sample of n = 300) 

Source: own materials. 

Due to the occurrence of blooms, 24% of respondents cancelled their stay 

at the Baltic sporadically. Quite a numerous group of respondents (12%) often 

cancelled the holidays, whereas 2% of respondents did so every time when they 

learned about the occurrence of blooms. It may prove the comparatively low 

level of the threat-related awareness in the aspect of using bathing beaches at 

the time when blooms occur; otherwise, it may prove that tourists underestimate 

this problem. Among the respondents who previously cancelled the holidays at 

the Baltic Sea due to the massive algal blooms, those whose main tourist activ-

ity concentrated around the beaches constituted a considerable group. These 

were the ones who often sunbathed and bathed. Moreover, among the ones who 

cancelled their holidays, those prevailed that had chosen walks out of the most 

frequently pursued activity forms. It proves the considerable negative influence 

of blooms on the tourists’ aesthetic impressions. 

Among the people who most often cancelled their stay at the Baltic due to 

HABs, there were those who prefer a one-day stay at the sea. It probably results 

from the simplicity of changing their holiday plans for a one-day stay. In case of 

longer stays, i.e. weekend stays or one-/two-week holidays, a change of depar-

ture plans can cause a lot of problems. The above-mentioned facts have been 

confirmed by the comparing the questions referring to the length of stay at the 

Baltic and of the decision relating to the preferred way of acting at the point of 
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cancelling the stay. While cancelling the holidays, as many as 46% of people 

who had planned a one-day stay, postponed it until later. Those who had can-

celled a 2- or 3-day stay usually chose to relax in another region of Poland, not 

necessarily at the Baltic Sea (32% of those who had cancelled their 2- or 3-day 

stay). A lot of people had acted similarly while cancelling a 4- to 7-day stay. 

Among those who had chosen holidays longer than 7 days, answers were found 

about cancelling the stay in Poland in favour of holidays abroad. The blooms 

mainly contributed to cancelling the stay by those who tended to spend up to 

500 z  during one stay (72% of those who had cancelled). Those spending bet-

ween 501 and 1000 z  that had cancelled their arrival to the Baltic due to the 

blooms amounted to 15% of the questioned ones, whereas the proportion of 

respondents spending over 1000 z  and having cancelled the arrival due to the 

blooms amounted to 13% of the surveyed group. 

Conclusions

Reasons for the increasing interest in HABs include not only public safety 

(protecting human health), but also economic effects and reduced tourism. It is 

difficult to determine negative effects of HABs on tourism and recreation be-

cause of the many types of impacts and their geographic distributions. Addi-

tionally, the economic effects in this context are highly unsteady. Economists 

should take into account that recreational users and tourists are likely to choose 

alternative activities when massive algal blooms occurs in water. Many hotels, 

restaurants, and others local companies are negatively affected during harmful 

blooms. However,  companies unaffected by algal blooms may benefit from  

the change and redirected business. When considering the economic effects of 

tourism and recreation, it is crucial to identify some areas to which companies 

and individuals may redirect their activities and to characterize associated eco-

nomic changes. This is the only way by which we can determine the real 

financial losses caused by the appearance of blooms of algae and cyanobacteria.

Generally, negative economic effects are concentrated in the geographic area of 

the bloom, while this problem may be much more complex and difficult to 

interpret. Therefore, economic impact analysis should include consideration of 

local and socio-economic conditions.
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The HABs may affect the public health, ecosystem health, as well as fi-

sheries and economic development. The HABs problem is so important because

we do not know the mechanisms controlling the blooms. HABs may be caused 

by the massive growth of a single species that rapidly dominates in the aquatic 

environment. The exact determination of the impact of many biological, chemi-

cal, and physical factors is the key to understanding the occurrence of HABs 

phenomena in many aquatic ecosystems in the world. 

The conducted research has shown that HABs commonly occur in the exa-

mined part of the Polish coast. They are a deterrent mainly for tourists arriving 

to the Baltic for a one-day stay. Those constitute a group that spends a relatively 

small amount of money during their stay. Yet, it is of considerable importance 

to the functioning of tourist services in the summer season. However, it seems 

that the increasing level of education and the gradually easier access to informa-

tion may lead to threat-related awareness in the aspect of blooms and their in-

creasing influence on tourist movements. They may contribute to a situation, in 

which people who have chosen the Poland’s Baltic seacoast as a destination for 

longer holidays will change the holiday resort in favour of warm seas abroad. It 

would have an adverse impact on the profitability of seaside companies in the 

hotel or catering business. Therefore, a more precise research should be con-

ducted with reference to the bloom formation process and its influence on to-

urist movements, so that an adverse impact could be minimised in the future. 

WP YW SZKODLIWYCH ZAKWITÓW GLONÓW (HABS)  

NA TURYSTYK  I REKREACJ  WE WSCHODNIEJ CZ CI

POLSKIEGO WYBRZE A MORZA BA TYCKIEGO

Streszczenie 

Szkodliwe zakwity glonów (ang. Harmful Algal Blooms – HABs) s  coraz wi k-

szym problemem w wielu ekosystemach zarówno s odkowodnych, jak i morskich. 

Terminu HABs u ywa si  na okre lenie toksycznych i nietoksycznych gatunków mikro- 

i makroglonów, które niekorzystnie wp ywaj  na otaczaj cy je ekosystem. Zakwity 

sinic i mikroglonów mog  wp ywa  na miertelno  ryb, skorupiaków i innych organi-

zmów wodnych oraz powodowa  wiele innych problemów, szczególnie w morskich 
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wodach przybrze nych. Masowe zakwity glonów mog  równie  wp ywa  na gospodar-

k , rekreacj  i turystyk , lecz efekt ten w rejonie Morza Ba tyckiego nie jest wystarcza-

j co poznany. W artykule wykazano, e HABs mo e mie  znacznie wi kszy wp yw na 

rekreacj  i turystyk  w po udniowej cz ci Morza Ba tyckiego ni  pierwotnie s dzono.

Badania wskazuj , e 15% turystów przebywaj cych na wybrze u nie mia o bezpo-

redniego kontaktu z zakwitem glonów, 42% respondentów zauwa y o jego sporadycz-

ne wyst powanie, 40% uzna o, e wyst powa  cz sto, za  3% do wiadczy o jego obec-

no ci niemal za ka dym razem. Ze wzgl du na wyst powanie zakwitów 24% respon-

dentów sporadycznie anulowa o swój pobyt nad Ba tykiem. Do  liczna grupa bada-

nych (12%) cz sto odwo ywa a swoje wakacje nad morzem, natomiast 2% ankietowa-

nych, dowiaduj c si  o wyst puj cym zakwicie glonów, za ka dym razem rezygnowa o

z wypoczynku. W artykule wykazano, e HABs jest zjawiskiem powszechnym, dlatego 

w przysz o ci nale y kontynuowa  badania, aby okre li , w jakim stopniu zakwity sinic 

i mikroglonów mog  wp ywa  na turystyk  i rekreacj  w polskiej cz ci wybrze a

Morza Ba tyckiego. 

S owa kluczowe: Morze Ba tyckie, zakwity, mikroglony, rekreacja, turystyka 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR 782    EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (21)     2013 

DIANA DRYGLAS
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

WIELKO  I STRUKTURA RUCHU TURYSTYCZNEGO  
W GMINACH UZDROWISKOWYCH  

WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO
JAKO MIERNIK ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ 

Streszczenie 

Na syntetyczn  miar  stopnia rozwoju funkcji turystycznej sk adaj  si : walory 

turystyczne, zagospodarowanie turystyczne wraz ze znaczeniem sektora turystyki dla 

gospodarki oraz ruch turystyczny. Celem artyku u jest analiza wielko ci i struktury 

ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego, a tak e

ocena intensywno ci ruchu turystycznego na tym terenie. Dla osi gni cia sformu owa-

nego celu zastosowano analiz  danych liczbowych pochodz cych ze sprawozdawczo ci

statystycznej, prowadzonej przez G ówny Urz d Statystyczny (GUS) dla okresu od 

2005 do 2010 roku, a tak e wykorzystano nast puj ce wska niki: Deferta, Schneidera, 

Charvata oraz wykorzystania miejsc noclegowych.   

S owa kluczowe: ruch turystyczny, gmina uzdrowiskowa, wska nik Deferta, wska nik 
Schneidera, wska nik Charvata 

                                                          

  diana.dryglas@gmail.com. 
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Wprowadzenie

W ekonomicznym uj ciu poj cia „turystyka” podkre la si  aspekty zwi -

zane z przemieszczaniem, czasow  zmian  miejsca pobytu, wyszczególnia cele 

wyjazdów turystycznych oraz uwzgl dnia sfer  ich obs ugi i efektów gospodar-

czych1. Tak rozumiana turystyka to ruch turystyczny (popyt), poda  umo liwia-

j ca dojazd, pobyt i powrót (sfera obs ugi ruchu turystycznego) oraz szeroko 

rozumiane skutki gospodarcze, zwi zane z tymi kategoriami ekonomicznymi2.

Badanie ruchu turystycznego w istotny sposób umo liwiaj ce ocen  walo-

rów turystycznych, zagospodarowania turystycznego i dost pno ci transporto-

wej, ma tak e du e znaczenie dla pomiaru rozwoju funkcji turystycznej okre-

lonego obszaru, na co wskazuje M. Derek3.

Celem artyku u jest analiza wielko ci i struktury ruchu turystycznego  

w gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego, a tak e ocena inten-

sywno ci ruchu turystycznego na tym terenie z wykorzystaniem wska ników:

Deferta, Schneidera, Charvata oraz wykorzystania miejsc noclegowych. 

Analiz  ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych województwa 

ma opolskiego przeprowadzono na podstawie sprawozdawczo ci statystycznej 

prowadzonej przez G ówny Urz d Statystyczny (GUS) dla lat 2005–2010, st d

w ród uczestników  ruchu turystycznego nie wyró niono odwiedzaj cych jed-

nodniowych. Zakres wykonywanych analiz obejmuje turystyczne obiekty noc-

legowe, w odniesieniu do których pos u ono si  wyselekcjonowanymi informa-

cjami GUS z badania opartego na formularzu KT-1 i KT-1a. W ramach osiem-

nastu rodzajów turystycznych obiektów noclegowych GUS wyró nia zak ady 

uzdrowiskowe, tj. zak ady opieki zdrowotnej po o one na terenie gminy uzdro-

wiskowej, które przy udzielaniu wiadcze  zdrowotnych wykorzystuj  natural-

ne zasoby lecznicze. Zak ady uzdrowiskowe ujmowane s  zespo owo i zgodnie 

z formularzem KT-1 zlicza si  do nich szpitale oraz sanatoria uzdrowiskowe 

po o one na terenie gminy uzdrowiskowej. 

                                                          
1 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Go embski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Pozna  2002, s. 23. 
2  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wy sza Szko a Handlowa w Warsza-

wie, Warszawa 1997, s. 12. 
3  M. Derek, Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, rozprawa dok-

torska (maszynopis powielany), Uniwersytet Warszawski, Wydzia  Geografii i Studiów Regio-
nalnych, Warszawa 2008, s. 21. 



Wielko  i struktura ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych... 67

Przyjazdowy ruch turystyczny w gminach uzdrowiskowych województwa 

ma opolskiego pokazano w przekroju przestrzennym, odnosz cym si  do ca ego

województwa ma opolskiego i gmin uzdrowiskowych znajduj cych si  na jego 

terenie.

Zaprezentowane dane dotycz  sze ciu gmin uzdrowiskowych z wojewódz-

twa ma opolskiego, tj.: Krynicy-Zdroju, Muszyny ( egiestów-Zdrój), Piwnicz-

nej-Zdroju, Rabki-Zdroju, Szczawnicy, U cia Gorlickiego, na obszarze których 

dzia a siedem uzdrowisk statutowych. Z powodu braku danych GUS dotycz -

cych gminy S kowa, nie przeprowadzono analizy dla uzdrowiska statutowego 

Wapienne. W analizie turystycznej bazy noclegowej pomini to te  Kraków,  

w pobli u którego znajduje si  uzdrowisko statutowe Kraków-Swoszowice. 

Dane liczbowe dotycz ce tak specyficznego miasta mog yby zaburzy  trafno

oceny badanego zjawiska w gminach uzdrowiskowych województwa ma opol-

skiego.

Prezentowane badania dotycz  rejestrowanej bazy noclegowej, nale y pa-

mi ta  jednak o tzw. obiektach nierejestrowanych, nieobj tych sprawozdawczo-

ci  GUS.

Badania ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych województwa 

ma opolskiego uzale nione s  od jako ci danych statystycznych GUS. Nale y

zaznaczy , e dane te s  obarczone znacznym marginesem b du, g ównie dlate-

go, e podmioty gospodarcze nie wywi zuj  si  z obowi zku statystycznego. 

Analiz  przyjazdowego ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych 

w województwie ma opolskim przeprowadzono, koncentruj c si  na pi ciu

nast puj cych zagadnieniach4:

– wielko ci ruchu turystycznego, 

– rodzaju ruchu turystycznego, 

– d ugo ci pobytów turystycznych, 

– rozmieszczeniu przestrzennym ruchu turystycznego, 

– strukturze populacji uczestnicz cej w ruchu turystycznym. 

                                                          
4  A. Matczak, Model bada  ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wydawnictwo 

Uniwersytetu ódzkiego, ód  1992, s. 36. 
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2. Wielko  ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych  
 województwa ma opolskiego w turystycznej bazie noclegowej  

Wielko  ruchu turystycznego ma swoje bezpo rednie odzwierciedlenie  

w liczbie udzielonych noclegów i stopniu wykorzystania miejsc noclegowych. 

Dla lat 2005–2010 charakterystyczne by o wahanie si  danych liczbowych na 

ten temat. Jak zaprezentowano w tabeli 1, w latach 2005–2010 liczba udzielo-

nych noclegów w gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego zma-

la a o blisko 1% w porównaniu do 2005 roku. Do 2009 roku we wszystkich 

gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego liczba udzielonych 

noclegów stopniowo ros a, natomiast w 2010 roku nast pi  jej spadek w stosun-

ku do 2009 roku w Krynicy-Zdroju (o 8,7%), w Szczawnicy (o 20,6%), w Mu-

szynie (o 1,9%), w U ciu Gorlickim (o 7,6%), w Piwnicznej-Zdroju (o 18,7%), 

w Rabce-Zdroju (o 26,4%). W 2010 roku w Krynicy-Zdroju, U ciu Gorlickim  

i Piwnicznej-Zdroju zaobserwowano wzrost liczby udzielonych noclegów, która 

w porównaniu z 2005 rokiem wzros a odpowiednio o 8,8%, 36,6%, 0,6%.  Spa-

dek odnotowano w Szczawnicy (o 8,2%), Muszynie (o 7%) i Rabce-Zdroju 

(35,8%). 

Tabela 1 

 Liczba udzielonych noclegów w gminach uzdrowiskowych  

województwa ma opolskiego  w latach 2005–2010 

Lata
Gminy uzdrowiskowe 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Krynica-Zdrój 905 485 935 183 964 605 1 021 587 1 080 107 985 326 
Szczawnica 333 279 331 426 366 643 387 386 385 255 305 775 
Muszyna 281 918 240 768 217 726 240 359 267 205 261 984 
U cie Gorlickie 129 793 146 463 133 907 156 847 177 419 163 947 
Piwniczna-Zdrój 159 032 152 549 186 115 208 993 196 874 160 005 
Rabka-Zdrój 237 711 233 040 253 006 228 026 207 261 152 528 
ogó em 2 047 218 2 039 429 2 122 002 2 243 198 2 314 121 2 029 565 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Na przestrzeni lat 2005–2010 najwi cej noclegów udzielono w Krynicy- 

-Zdroju (blisko 4 mln), a najmniej w U ciu Gorlickim (ponad 908 tys.). Pod 

wzgl dem udzielonych noclegów niekwestionowanym liderem po ród wszyst-
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kich gmin uzdrowiskowych Ma opolski jest Krynica-Zdrój. W 2010 roku  

w gminie tej  udzielono ponad 985 tys. noclegów, co stanowi niemal 9-pro-

centowy wzrost w stosunku do 2005 roku i zarazem blisko 9-procentowy spa-

dek w stosunku do 2009 roku. 

Z danych zawartych w tabeli 2 mo na wnioskowa , e stopie  wykorzy-

stania miejsc noclegowych wzrós  o blisko 4 p.p. w stosunku do 2005 roku.  

W ca ym omawianym okresie mo na wyró ni  charakterystyczne etapy: w la-

tach 2005–2009 nast powa  powolny wzrost wielko ci analizowanego wska ni-

ka, w 2010 roku natomiast zaobserwowano wyra ne obni enie jego wysoko ci

w stosunku do 2009  roku. 

W 2010 roku odnotowano spadek stopnia wykorzystania turystycznej bazy 

noclegowej w stosunku do 2005 roku w Szczawnicy (o 3,1 p.p.), Muszynie  

(o 0,6 p.p.,) Piwnicznej-Zdroju (o 0,8 p.p.). Wska nik ten wzrós  natomiast  

w U ciu Gorlickim (o 20,6 p.p.), Krynicy-Zdroju (o 2,2 p.p.) i Rabce-Zdroju  

(o 2,4 p.p). W Krynicy-Zdroju, Szczawnicy, Rabce-Zdroju, Muszynie i Piw-

nicznej-Zdroju wzrost stopnia wykorzystania bazy noclegowej nast powa  do 

2009 roku, a w 2010 roku zaobserwowano jego spadek. Wyj tkiem jest U cie

Gorlickie, w przypadku którego wska nik wykorzystania miejsc noclegowych 

w okresie od 2005 do 2010 roku wzrós . Warto zauwa y , e w U ciu Gorlic-

kim odnotowano najwi ksze ob o enie bazy noclegowej w 2010 roku (53,47%) 

w stosunku do pozosta ych gmin uzdrowiskowych województwa ma opolskie-

go. Wysoki wska nik wykorzystania miejsc noclegowych w tej miejscowo ci

mo na t umaczy  struktur  miejsc noclegowych, w której 70% stanowi  miej-

sca w zak adach uzdrowiskowych przeznaczonych dla d ugoterminowych poby-

tów kuracjuszy. W 2010 roku stosunkowo wysokie ob o enie zaobserwowano 

w obiektach turystycznych w Krynicy-Zdroju (42,88%), plasuj cej si  powy ej

redniej dla gmin uzdrowiskowych województwa ma opolskiego. Gorsze wyko-

rzystanie bazy noclegowej zanotowano w pozosta ych czterech gminach uzdro-

wiskowych województwa ma opolskiego, najni sze za  by o w Piwnicznej- 

-Zdroju.
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Tabela 2  

Stopie  wykorzystania miejsc noclegowych w gminach uzdrowiskowych  

województwa ma opolskiego w latach 2005–2010 (%) 

Lata
Gminy uzdrowiskowe 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
U cie Gorlickie 32,83 35,92 36,95 44,03 44,51 53,47 
Krynica-Zdrój 40,62 42,33 43,14 44,48 45,80 42,88 
Szczawnica 38,77 39,70 42,47 41,59 43,12 35,62 
Rabka-Zdrój 32,74 34,87 36,66 33,99 38,92 35,18 
Muszyna 33,70 31,49 35,70 37,23 37,75 33,05 
Piwniczna-Zdrój 28,99 25,66 31,83 32,61 32,14 28,17 
rednia 34,60 34,99 37,79 38,98 40,37 38,06 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

3.  Rodzaj ruchu turystycznego i d ugo  pobytów turystów i kuracjuszy  
 w gminach uzdrowiskowych w ma opolsce

Przyjazdowy ruch turystyczny w gminach uzdrowiskowych ma charakter 

pobytów wypoczynkowych (krótko- i d ugoterminowych) oraz leczniczych 

(d ugoterminowych). D ugoterminowe wyjazdy turystyczno-wypoczynkowe 

trwaj  zwykle 10–14 dni, krótkoterminowe dotycz  turystyki weekendowej, 

turnusy lecznicze natomiast trwaj  zazwyczaj od 21 do 24 dni. Na przestrzeni 

lat 2005–2010 rednia d ugo  pobytu jednej osoby w turystycznej bazie nocle-

gowej w gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego obni y a si

z nieca ych 8 do 7 dób (tabela 3). 

W 2010 roku tury ci najd u ej przebywali w U ciu Gorlickim (10 dni),  

a najkrócej w Piwnicznej-Zdroju i Szczawnicy (po 5 dni). 

W 2010 roku d ugo  pobytu uleg a wyd u eniu w porównaniu do 2005 

roku w U ciu Gorlickim i Krynicy-Zdroju, za  w pozosta ych czterech gminach 

uzdrowiskowych województwa ma opolskiego nast pi o jej skrócenie.
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Tabela 3 

 D ugo  pobytów turystów i kuracjuszy w gminach uzdrowiskowych  

województwa ma opolskiego w latach 2005–2010 

Lata
Gminy uzdrowiskowe 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
U cie Gorlickie 7,75 7,96 7,32 8,46 10,25 10,26 
Muszyna 10,14 9,84 10,67 10,76 8,53 7,56 
Rabka-Zdrój 8,67 8,27 8,53 7,68 8,51 6,91 
Krynica-Zdrój 5,98 6,17 6,16 6,27 6,29 6,19 
Szczawnica 6,28 6,88 6,62 6,56 6,45 5,27 
Piwniczna-Zdrój 7,75 5,30 5,18 5,18 5,13 5,21 
rednia 7,76 7,40 7,41 7,48 7,52 6,90 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

4. Rozmieszczenie przestrzenne ruchu turystycznego w gminach uzdrowi-
 skowych województwa ma opolskiego i struktura populacji w nich 
 uczestnicz cej

Osoby przebywaj ce w gminach uzdrowiskowych mo na podzieli  na 

dwie grupy:  

– kuracjuszy przebywaj cych w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach 

uzdrowiskowych, 

– turystów, dla których g ównym motywem pobytu s  wzgl dy wypo-

czynkowo-zdrowotne. 

Analizuj c dane zawarte w tabeli 4, mo na stwierdzi , e w latach 2005–

2010 liczba korzystaj cych z turystycznej bazy noclegowej zwi kszy a si  o 8% 

w stosunku do 2005 roku.

W latach 2005–2009 liczba turystów i kuracjuszy korzystaj cych z bazy 

noclegowej stopniowo wzros a w Krynicy-Zdroju, Szczawnicy, Muszynie,  

w 2010 roku zaobserwowano natomiast jej spadek w stosunku do 2009 roku  

w Krynicy-Zdroju i Szczawnicy, a wzrost w Muszynie. W pozosta ych gminach 

uzdrowiskowych województwa ma opolskiego (Piwnicznej-Zdroju, Rabce- 

-Zdroju, U ciu Gorlickim) w latach 2005–2008 nast pi  wzrost liczby turystów  

i kuracjuszy, za  od 2008 do 2010 roku liczba turystów i kuracjuszy w tych 

gminach zmala a.
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Tabela 4 

 Korzystaj cy z turystycznej bazy noclegowej

w gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego  

w latach 2005–2010 

LataGminy 
uzdrowiskowe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Krynica-Zdrój 151 302 151 691 156 557 162 879 171 849 159 234 
Szczawnica 53 059 48 206 55 385 59 096 59 760 57 993 
Muszyna 27 804 24 461 20 413 22 343 31 337 34 646 
Piwniczna-Zdrój 20 516 28 756 35 924 40 370 38 381 30 707 
Rabka-Zdrój 27 411 28 195 29 650 29 685 24 361 22 065 
U cie Gorlickie 16 755 18 406 18 298 18 549 17 310 15 983 
ogó em 296 847 299 715 316 227 332 922 342 998 320 628 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

W 2010 roku jedyny wzrost korzystaj cych z bazy noclegowej w stosunku 

do 2009 roku odnotowano w Muszynie (o 10,5 %), a najwi kszy spadek w sto-

sunku do 2009 w Piwnicznej-Zdroju (o 20 %). 

W turystycznej bazie noclegowej w ca ym 2010 roku na terenie gmin 

uzdrowiskowych województwa ma opolskiego przebywa o 320 628 osób,  

a wi c o 6,5% mniej ni  w 2009 roku. Podobnie jak w latach ubieg ych, w 2010 

roku najwi cej turystów i kuracjuszy nocowa o w Krynicy-Zdroju – 159 234 

osób, co stanowi o blisko 50% wszystkich korzystaj cych z obiektów noclego-

wych w 2010 roku. Du y wp yw na to ma cyklicznie odbywaj ce si  Forum 

Ekonomiczne. Od 2005 do 2010 roku odsetek osób korzystaj cych z turystycz-

nej bazy noclegowej Krynicy-Zdroju wzrós  o 5%, cho  najwi kszy wzrost 

zanotowano w 2009 roku (w stosunku do 2005 r.) – a  o 13,5%.  

Jak wynika z danych zawartych w tabelach 4 i 5, w 2010 roku liczba tury-

stów zagranicznych ulega a spadkowi w stosunku do 2005 roku o 0,6%, pod-

czas gdy ogólna liczba korzystaj cych z obiektów noclegowych wzros a (od-

wrotnie ni  w 2009 roku, kiedy liczba turystów zagranicznych wzros a, a ogól-

na liczba korzystaj cych z obiektów noclegowych zmala a). W latach 2005 

–2010 najwi cej go ci zagranicznych nocowa o w Krynicy-Zdroju  

(25 400 osób),  a najmniej w U ciu Gorlickim (1150 osób). 

W 2010 roku obni y a si  liczba turystów zagranicznych w stosunku do 

2005 roku w Krynicy-Zdroju, Szczawnicy, U ciu Gorlickim, wzros a natomiast 
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w znacznym stopniu w Muszynie, nieznacznie w Rabce-Zdroju i Piwnicznej- 

-Zdroju. W 2010 roku zaobserwowano wzrost liczby turystów zagranicznych  

w stosunku do 2009 roku w Krynicy-Zdroju, Szczawnicy, Muszynie i Rabce- 

-Zdroju, a spadek w Piwnicznej-Zdroju i U ciu Gorlickim. Najwi kszy wzrost 

liczby turystów zagranicznych w 2010 roku w stosunku do 2009 roku odnoto-

wano w Muszynie (o 557%), a najwi kszy jej spadek w U ciu Gorlickim  

(o 19,8%). W 2010 roku w gminach uzdrowiskowych województwa ma opol-

skiego przebywa o 6 577  cudzoziemców (2% wszystkich nocuj cych). W uk a-

dzie gmin czo ow  rol  w recepcji zagranicznych go ci w tym e roku odgrywa-

y gminy uzdrowiskowe: Krynica-Zdrój i Muszyna, które w sumie przyj y

5 339 cudzoziemców (81% ogó u cudzoziemców).  

Tabela 5 

 Tury ci zagraniczni korzystaj cy z turystycznej bazy noclegowej

w gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego w latach 2005–2010 

LataGminy 
uzdrowiskowe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Krynica-Zdrój 4 694 5 752 4 880 3 305 3 145 3 624 
Muszyna 70 193 109 21 261 1 715 
Szczawnica 924 1107 1052 435 378 563 
Rabka-Zdrój 276 286 392 422 208 306 
Piwniczna-Zdrój 230 195 229 402 303 268 
U cie Gorlickie 425 143 189 166 126 101 
ogó em  6 619 7 676 6 851 4 751 4 421 6 577 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Wy ej prezentowane dane liczbowe i wska niki okre laj ce ruch tury-

styczny w gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego dla 2010 

roku przedstawiono w zbiorczej tabeli 6. W uk adzie gmin czo owe miejsce  

w recepcji turystów w turystycznych obiektach noclegowych zajmuje Krynica- 

-Zdrój. Miejscowo  ta przodowa a zarówno pod wzgl dem liczby turystów 

krajowych i zagranicznych korzystaj cych z obiektów noclegowych, jak  

i udzielonych noclegów, zatem nale y j  uzna  za najwa niejszy o rodek recep-

cyjny w ród gmin uzdrowiskowych województwa ma opolskiego.

W Krynicy-Zdroju w turystycznych obiektach noclegowych odnotowano 

statystycznie 159 234 osób, w tym 2,3% to tury ci zagraniczni. Najwi ksz
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frekwencj  turystów cieszy a si  poza tym Szczawnica (57 993 osób). Pod 

wzgl dem udzielonych noclegów dominowa a Krynica-Zdrój (985 326 nocle-

gów, tj. 48,5% noclegów udzielonych ogó em we wszystkich gminach uzdrowi-

skowych województwa ma opolskiego), wyprzedzaj c znacznie Szczawnic

(305 775). redni pobyt jednej osoby w Krynicy-Zdroju wynosi  6 dni, co nale-

y uzna  za do  krótki okres, zwa ywszy, e turnusy lecznicze w uzdrowi-

skach trwaj  zazwyczaj od 21 do 24 dni, a pobyty turystyczne od 10 do 14 dni. 

Spo ród gmin uzdrowiskowych województwa ma opolskiego najwy szym wy-

korzystaniem miejsc noclegowych wyró nia y si  U cie Gorlickie i Krynica- 

-Zdrój z wynikiem blisko 43%. Najmniejszym ob o eniem charakteryzowa y

si  obiekty w Piwnicznej-Zdroju. 

Tabela 6 

 Ruch turystyczny w turystycznych obiektach noclegowych  

w gminach uzdrowiskowych województwa ma opolskiego w 2010 roku 

Korzystaj cy   
z noclegów Gminy 

uzdrowiskowe
Udzielone

noclegi
ogó em cudzoziemcy

Stopie
wykorzystania 
miejsc nocleg. 

(%)

D ugo
pobytu 

ogó em 2 029 565 320 628 6 577 38,06 6,90 
Krynica-Zdrój 985 326 159 234 3 624 42,88 6,19 
Szczawnica 305 775 57 993 563 35,62 5,27 
Muszyna 261 984 34 646 1 715 33,05 7,56 
U cie Gorlickie 163 947 15 983 101 53,47 10,26 
Piwniczna-Zdrój 160 005 30 707 268 28,17 5,21 
Rabka-Zdrój 152 528 22 065 306 35,18 6,91 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

5. Wska niki oceny wielko ci ruchu turystycznego w gminach uzdrowi-
 skowych województwa ma opolskiego

W literaturze przedmiotu przyjmuje si  zwykle dwa podej cia do okre la-

nia stopnia rozwoju funkcji turystycznej. Pierwsze wynika z „geograficznego” 

postrzegania funkcji turystycznej, uwzgl dniaj cego w ocenie rozwoju funkcji 

turystycznej walory turystyczne, drugie natomiast jest uj ciem „ekonomicz-

nym”, podkre laj cym g ównie zagospodarowanie turystyczne, znaczenie sekto-
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ra turystyki dla gospodarki oraz ruch turystyczny5. Wed ug M. Derek miarami, 

które w wi kszym stopniu ni  walory turystyczne wi  si  z funkcj  turystycz-

n  obszaru, s  zagospodarowanie turystyczne i ruch turystyczny6. Do oceny 

wielko ci ruchu turystycznego s u  wska niki: Deferta, Schneidera, Charvata, 

frekwencji Szwichtenberga-Borzyszkowskiego oraz wykorzystania miejsc noc-

legowych lub wykorzystania pojemno ci noclegowej7. Wska nik Deferta do-

starcza informacji na temat liczby turystów korzystaj cych z noclegów przypa-

daj cej na 1 km² obszaru. Wska nik Schneidera okre la z kolei liczb  turystów 

korzystaj cych z noclegów przypadaj c  na 100 mieszka ców obszaru. Je li

chodzi o wska nik Charvata, wyra a on liczb  udzielonych noclegów przypada-

j c  na 100 mieszka ców obszaru. Do wska ników oceniaj cych poziom inten-

sywno ci ruchu turystycznego zalicza si  równie  wska nik frekwencji                        

A. Szwichtenberga i J. Borzyszkowskiego, który jest odwzorowaniem wska ni-

ka Charvata, uwzgl dniaj cym dodatkowo d ugo  okresu pomiarowego. We-

d ug A.R. Szromka ich „jednoczesna stosowalno  ze statystycznego punktu 

widzenia jest niezasadna, gdy  obja nia ten sam obszar zmienno ci”8. Do okre-

lania wielko ci ruchu turystycznego stosowany jest ponadto wska nik wyko-

rzystania miejsc noclegowych w uj ciu procentowym, wyra aj cy si  liczb

udzielonych noclegów przypadaj c  na jedno miejsce noclegowe w okresie 

obrachunkowym (np. dla ca ego roku b dzie to 365 dni). Wska nik ten jest 

to samy ze wska nikiem wykorzystania pojemno ci noclegowej, b d c jedynie 

innym uj ciem tych samych wielko ci, zatem powinny by  one stosowane za-

miennie”9.

Analizuj c dane zawarte w tabeli 7, mo na skonstatowa , e gmin  uzdro-

wiskow  odznaczaj c  si  najwy szymi warto ciami trzech wska ników repre-

zentuj cych miar  intensywno ci ruchu turystycznego spo ród gmin uzdrowi-

skowych województwa ma opolskiego jest Krynica-Zdrój. Najni szy wska nik

Deferta obserwuje si  z kolei w U ciu Gorlickim (55,6), a w odniesieniu do 

                                                          
5  M. Derek, Funkcja turystyczna – refleksje nad zagadnieniem i jej zwi zek z dochodami 

gmin w Polsce, w: Spo eczno ci lokalne a turystyka. Aspekty spo eczne, kulturowe, ekonomiczne,
red. L. Mazurkiewicz, A. Kowalczyk, AWF Warszawa, Warszawa 2008, s. 230. 

6  M. Derek, Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego…, s. 67. 
7  A.R. Szromek, Wska niki funkcji turystycznej. Koncepcja wska nika funkcji turystycz-

nej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Politechniki l skiej, Gliwice 2012, s. 122. 
8  Ibidem, s. 73. 
9  Ibidem, s. 72. 
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wska nika Schneidera i wska nika Charvata najni sz  ich warto  w ród gmin 

uzdrowiskowych województwa ma opolskiego odnotowano dla Rabki-Zdroju 

(odpowiednio 128,1 i 885,8).

Tabela 7 

 Wybrane wska niki oceny wielko ci ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych 

województwa ma opolskiego w 2010 roku 

Gminy uzdrowiskowe Wska nik Deferta 
Wska nik
Schneidera 

Wska nik
Charvata

Krynica-Zdrój 1 095,9 967,5 5 987,2 
Szczawnica 659,7 788,9 4 159,6 
Muszyna 244,0 301,4 2 279,3 
U cie Gorlickie 55,6 250,3 2 567,6 
Piwniczna-Zdrój 242,3 292,6 1 524,7 
Rabka-Zdrój 319,6 128,1 885,8 
ogó em 373,5 462,0 2 924,4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

W celu dokonania interpretacji wska ników oceny wielko ci ruchu tury-

stycznego dla gmin uzdrowiskowych przyj to kryteria kwalifikowania obszaru 

o znacz cym ruchu turystycznym na podstawie progowej warto ci wska nika.

J. Warszy ska10 okre li a progow  wysoko  wska nika Deferta dla obszaru  

o znacz cym rozwoju ruchu turystycznego na poziomie > 1 000, natomiast dla 

wska nika Schneidera na poziomie > 500. Je li chodzi o wska nik Charvata, 

jego warto  progowa zosta a wskazana na poziomie  > 5 00011.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 8, jedyn  gmin  uzdrowiskow

w ród gmin uzdrowiskowych województwa ma opolskiego, w której warto ci

omawianych trzech wska ników spe niaj  kryteria definiowania obszaru o zna-

cz cym ruchu turystycznym, jest Krynica-Zdrój. W Szczawnicy stwierdzono 

natomiast przekroczenie progowej warto ci jedynie dla wska nika Schneidera. 

W wietle powy szych ustale  mo na wnioskowa , e obszarem o najwi kszym 

ruchu turystycznym spo ród gmin uzdrowiskowych województwa ma opolskie-

go jest Krynica-Zdrój, za  na kolejnym miejscu plasuje si  Szczawnica. Bior c

                                                          
10  J. Warszy ska, Funkcja turystyczna Karpat polskich, Folia Geographica, Series Geogra-

phica-Oeconomica, Vol. XVIII, 1985, s. 88. 
11  A.R. Szromek, Wska niki funkcji turystycznej…, s. 118. 
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pod uwag  warto  poszczególnych wska ników dla wszystkich gmin uzdrowi-

skowych województwa ma opolskiego, nale y stwierdzi , e warto  progowa 

nie zosta a przekroczona dla adnego wska nika.

Tabela 8 

Ocena wielko ci ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych  

województwa ma opolskiego wed ug kryteriów wybranych wska ników 

Nazwa
wska nika

Kryterium definiowania 
obszaru o znacz cym  
ruchu turystycznym 

Nazwa gminy uzdrowiskowej 

Wska nik Deferta > 1 000 Krynica-Zdrój 
Wska nik Schneidera > 500 Krynica-Zdrój 

Szczawnica 
Wska nik Charvata > 5 000 Krynica-Zdrój 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS z 2010 r. 

Podsumowanie

W latach 2005–2010 wielko  i struktura ruchu turystycznego gmin 

uzdrowiskowych województwa ma opolskiego charakteryzowa a si  wahaniem 

wielko ci stopnia wykorzystania miejsc noclegowych, liczby udzielonych noc-

legów, d ugo ci pobytów w turystycznej bazie noclegowej i liczby korzystaj -

cych z turystycznej bazy noclegowej. 

W latach 2005–2009 nast pi  powolny wzrost stopnia wykorzystania 

miejsc noclegowych i jego wyra ne obni enie w 2010 roku w stosunku do 2009 

roku. W omawianym okresie liczba udzielonych noclegów stopniowo ros a do 

2009 roku, co wida  we wszystkich gminach uzdrowiskowych województwa 

ma opolskiego, w 2010 roku nast pi  natomiast jej spadek w stosunku do 2009 

roku. Na przestrzeni lat 2005–2010 rednia d ugo  pobytu jednej osoby w tu-

rystycznej bazie noclegowej w gminach uzdrowiskowych województwa ma o-

polskiego obni y a si  z nieca ych 8 do 7 dób. W 2010 roku w stosunku do 

2005 roku liczba turystów zagranicznych spad a, podczas gdy ogólna liczba 

korzystaj cych z turystycznych obiektów noclegowych wzros a, odwrotnie  

w stosunku do 2009 roku, kiedy liczba turystów zagranicznych wzros a, a ogól-

na liczba korzystaj cych z obiektów noclegowych zmala a. W latach 2005–
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2010 najwi cej go ci zagranicznych nocowa o w Krynicy-Zdroju, a najmniej – 

w U ciu Gorlickim. 

W 2010 roku w ród gmin województwa ma opolskiego czo ow  rol  w re-

cepcji turystów w turystycznych obiektach noclegowych odgrywa a Krynica- 

-Zdrój. Przodowa a ona zarówno pod wzgl dem liczby turystów krajowych  

i zagranicznych korzystaj cych z obiektów noclegowych, jak i udzielonych 

noclegów, dlatego nale y j  uzna  za najwa niejszy o rodek recepcji turystycz-

nej w ród badanych gmin. Potwierdzaj  to tak e warto ci wska ników mierz -

cych intensywno  ruchu turystycznego. Pozwalaj  one okre li , e w ród gmin 

uzdrowiskowych województwa ma opolskiego obszarami o znacz cym ruchu 

turystycznym s  w kolejno ci Krynica-Zdrój i Szczawnica. 

THE INTENSITY AND STRUCTURE OF TOURIST TRAFFIC

IN SPA COMMUNITIES OF MA OPOLSKIE VOIVODESHIP

AS A MEASURE OF TOURISM FUNCTION 

Summary

Synthetic measure of the degree of tourism development consists of tourist 

attractions, tourist infrastructure and the importance of tourism to the economy and 

tourist traffic. The aim of the article is to analyze the size and structure of tourist traffic 

in spa communities of Ma opolska and intensity rating of tourist traffic in this area. To 

achieve formulated purpose, an analysis of figures from the statistical reporting 

conducted by the Central Statistical Office (CSO) for the period from 2005 to 2010 was 

used as well as indicators such as the Defert’s indicator, Schneider’s indicator, 

Charvat’s indicator and the rate of utilization of beds. 

Key words: tourist traffic, spa community, Defert’s indicator, Schneider’s indicator, 
Charvat’s indicator

Translated by Diana Dryglas 
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ROZWÓJ TURYSTYKI ZRÓWNOWA ONEJ
W KOMPLEKSIE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM  

NATURA 2000 W HA KACH

Streszczenie 

Kompleks przyrodniczo-krajobrazowy Natura 2000 w Ha kach nie jest wyposa-

ony w elementy infrastrukturalne, wzbogacaj ce atrakcyjno  turystyczn  obszaru. 

Wyst powanie zasobów naturalnych obliguje do zorganizowania bazy gastronomicznej  

i noclegowej, która zach ci aby mieszka ców miast i aglomeracji miejskich do odwie-

dzenia tak atrakcyjnego obszaru. Kompleks Natura 2000 oczekuje na inwestorów  

i rozwi zania organizacyjne.

Na terenie kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego Natura 2000 wyst puj  wa-

runki sprzyjaj ce rozwojowi turystyki zrównowa onej (ekoturystyki, ekoagroturystyki, 

agroturystyki), wymagaj cej przygotowania podmiotów wiadcz cych tego rodzaju 

us ugi. Du a lesisto , nieska one rodowisko przyrodnicze, bogate walory przyrodni-

cze i kulturowe daj  turystom szans  na zdrowy wypoczynek, a mieszka com obszarów 

wiejskich – na popraw  bud etu. Dotyczy to g ównie tych obszarów, na których pro-

dukcja rolnicza jest nieop acalna.

S owa kluczowe: kompleks przyrodniczo-krajobrazowy, turystyka zrównowa ona,
zagospodarowanie turystyczne 

                                                          
  sjsnarski@gmail.com. 
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Wprowadzenie

W województwie podlaskim znajduje si  wiele miejsc i miejscowo ci wy-
magaj cych turystycznego zagospodarowania. Terenem niedostrze onym pod 
tym wzgl dem przez mieszka ców i w adze samorz dowe jest kompleks przy-
rodniczo-krajobrazowy Natura 2000 w Ha kach, licz cy 164 ha. Projekt  
w sprawie ustanowienia zespo u przyrodniczo-krajobrazowego „Ha ki” zosta
sporz dzony przez Towarzystwo „Haj” na podstawie  wyników wieloletnich 
bada  naukowych J.B. Fali skiego i A. Bery – archeologów z Instytutu Archeo-
logii i Etnologii w Warszawie oraz wielu innych autorytetów naukowych. 
Omawiany obszar spe nia formalne i faktyczne warunki do ustanowienia zespo-
u przyrodniczo-krajobrazowego, wymaga jednak zagospodarowania, co po-

zwoli na utrzymanie, piel gnowanie i prezentowanie naturalnych i kulturowych 
walorów tego terenu, a tak e rozwój rodzajów i form turystyki zrównowa onej.
Ustanowienie zespo u przyrodniczo-krajobrazowego „Ha ki” umo liwi rozwój 
zrównowa ony w rodowisku lokalnym, b dzie te  szans  na pozyskanie rod-
ków finansowych z bud etu gminy i innych instytucji, a tak e organizacji rz -
dowych i pozarz dowych.  

Omawiany obszar po o ony jest w powiecie bielskim na wysoko ci
156 m n.p.m1 (województwo podlaskie), oddalony o 7 km od miasta powiato-
wego (Bielsk Podlaski). Kompleks sk ada si  z trzech enklaw: wysoczyzny 
bielskiej, pagórka kemowego, pagórków otoczonych gruntami ornymi i kami. 
Rze ba terenu ukszta towa a si  oko o 100 tys. lat temu, u schy ku zlodowacenia 
Warty. W szczelinach i zag bieniach rozpadaj cego si  l dolodu gromadzi  si
substrat glebowy, który po ca kowitym wytopieniu lodu da  pocz tek pagórkom 
kemowym2. Obszar znajduje si  na terenie kompleksu przyrodniczo Natura 2000. 

W wyniku prac archeologicznych potwierdzono lady niemal nieprzerwa-
nej obecno ci cz owieka w tym rejonie, si gaj ce schy ku epoki kamienia. To 
dzi ki wielowiekowej dzia alno ci cz owieka (odlesienie, wypas, koszenie), 
w a ciwo ciom substratu glebowego (utwory py owe zawieraj ce w glan wap-

                                                          
1  Projekt ustanowienia zespo u przyrodniczo-krajobrazowego pod nazw  „Ha ki” im. prof. 

J.B. Fali skiego na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (DzU 2004 nr 92, poz. 880; DzU 2005 nr 113, poz. 954; DzU 2005 nr 130, poz. 1087; 
DzU 2007 nr 75, poz. 493; DzU 2007 nr 175, poz. 1238; DzU 2007 nr 181, poz. 1286).

2 Ha ki. Zespó  przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej, red. J.B. Fali ski,  
A. Bera, Z. Kobyli ski, A.J. Kwiatkowska-Fali ska, BSG UW, PIG w Warszawie, Warsza- 
wa 2005.
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nia) i sprzyjaj cemu mikroklimatowi nas onecznionych zboczy mo liwe by o
utrzymanie si  w tym rejonie muraw kserotermicznych. 

Obszar ten jest ,,rajem” dla mi o ników przyrody. rodowisko przyrodni-
cze zachowane na tych terenach niemal e w stanie naturalnym zapewnia wyso-
kie i unikalne walory turystyczne w skali kraju i Europy (g ównie du e kom-
pleksy naturalnych lasów, a tak e cennej i ró norodnej ro linno ci).

Okolice wsi Ha ki s  wyj tkowe pod wzgl dem przyrodniczym (pagórki 
kemowe poro ni te murawami kserotermicznymi) i archeologicznym (grodzi-
sko, kurhan i osady otwarte z okresu od wczesnej epoki elaza po wczesne re-
dniowiecze), a dodatkowo otoczone licznymi zabytkami kultury ludowej i sa-
kralnej.

W artykule przedstawiono szanse i zagro enia zwi zane z zagospodarowa-
niem turystycznym kompleksu, do którego mog yby przybywa  grupy turystów 
krajowych i zagranicznych w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i eduka-
cyjnych. 

1. Charakterystyka kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego w Ha kach

Kompleks ,,Ha ki” jest jednym z najciekawszych obszarów archeologicz-
nych w Polsce. Jego nazwa pochodzi od miejscowo ci Ha ki. Jest to teren, na 
którym wyst puj  wykszta cone murawy kserotermiczne mi dzy dolin  Bugu  
a Suwalszczyzn . O bogactwie szaty ro linnej wiadczy wyst powanie na nie-
wielkiej powierzchni ostoi a  pi ciu typów siedlisk Natura 2000: ja owczysk, 
muraw kserotermicznych, ekstensywnie u ytkowanych k, torfowisk przep y-
wowych oraz gów. Najlepiej zachowa y si  murawy kserotermiczne. ki
ko ne podlegaj  stopniowej degradacji w wyniku intensywnej gospodarki rol-
nej, a torfowisko przep ywowe zosta o wy czone z u ytkowania i szybko zara-
sta. Je li chodzi o gi, charakteryzuj  si  m odymi drzewostanami i uprosz-
czonym sk adem gatunkowym runa (rys. 1 i 2). Nadzór nad obszarem sprawuje 
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Bia ymstoku. 
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Rys. 1. Obszar przyrodniczo-krajobrazowy w Ha kach

ród o: opracowanie na podstawie www.rdos.eu/hacki-plany/.shtul. 

Rys. 2. Obszar przyrodniczo-krajobrazowy w Ha kach

ród o: opracowanie na podstawie www.rdos.eu/hacki-plany/.shtul.

Obszar po o ony jest na Wysoczy nie Bielskiej na styku kultur: bia o-
ruskiej, polskiej i ukrai skiej i zaliczany jest do mezoregionu we wschodniej 
Polsce. Okolice te przynale  do Zielonych P uc Polski, a siedliska rolnicze 
zajmuj  ponad 90% omawianego obszaru, pozosta  za  jego cz  stanowi

ki i zaro la. Maj c na wzgl dzie potencja  archeologiczny, mieszka cy wsi 
Ha ki utworzyli Towarzystwo ,,Haj”, którego celem jest w czenie cz ci tych 
gruntów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Z uwagi na spowol-
nienie towarzysz ce planowaniu siedlisk Natura 2000 oraz niszczenie bogatej 



Rozwój turystyki zrównowa onej w kompleksie przyrodniczo-krajobrazowym…  83

przyrody mieszka cy postanowili zwróci  si  do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
rodowiska w celu jak najszybszego opracowania planu ochrony obszarów 

Natura 2000 w Ha kach. Zatwierdzony przez Rad  Ministrów projekt siedlisk 
„Murawy w Ha kach” oceni w najbli szym czasie Komisja Europejska.  

Od lat 70. XX wieku obserwuje si  stopniowy zanik tradycyjnej gospodar-
ki rolnej (zmniejszanie si  powierzchni gruntów ornych i spadek pog owia
zwierz t). Cz  porzuconych gruntów wraz z cennymi przyrodniczo zboczami 
niecki zosta a zadrzewiona, g ównie sosn , wierkiem i modrzewiem. Na tere-
nie kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego yje pi  gatunków p azów, dwa 
gatunki gadów oraz 50 gatunków ptaków3; obejmuje on swym zasi giem: 

– specjalny obszar ochrony siedlisk „Murawy w Ha kach” europejskiej 
sieci Natura 2000, 

– kompleks zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru woje-
wództwa podlaskiego, 

– polodowcowe utwory geologiczne, ród a i cieki wodne, 
– u ytki rolne i lasy oraz zabudow  wsi Ha ki.
Dobrze zachowane wczesno redniowieczne grodzisko (V–XII w.), zwane 

przez miejscow  ludno  ,,zamkiem”, to obszar urozmaiconych krajobrazów, 
bogatych w u ytki zielone, olsy, gi i runo le ne. Ze wzgl du na bogactwo 
walorów geobotanicznych i estetyk  krajobrazu kulturowego jest to fragment 
województwa podlaskiego bardzo cenny pod wzgl dem turystycznym. Potwier-
dzono wyst powanie na tym obszarze oko o 400 gatunków ro lin naczynio-
wych.   

2. Turystyka zrównowa ona na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym 

Zgodnie z tendencjami widocznymi w turystyce wiatowej, w ród tury-
stów wzrasta wiadomo  ekologiczna i potrzeba obcowania z przyrod . Pro-
ekologiczne preferencje podmiotów turystycznych reprezentuj cych popyt tury-
styczny powoduj , e dla bran y turystycznej najbardziej atrakcyjne pod k tem 
potencjalnych inwestycji turystycznych s  obszary o wysokich walorach przy-
rodniczych, krajobrazowych, kulturowych i wypoczynkowych. Chodzi g ównie

                                                          
3  E. Bo czak-Kucharczyk, Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa 

bia ostockiego, Wydawnictwo  Bia ostockiego Towarzystwa Naukowego, Bia ystok 2000, s. 115. 
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o obszary wiejskie – jako rodowisko maj ce du e znaczenie w rozwoju tury-
styki. Terenem takim jest obszar przyrodniczo-krajobrazowy w Ha kach.

W kolejnych dziesi cioleciach XX wieku i w dalszych latach XXI wieku 
nie tylko ekolodzy, ale ekonomi ci i politycy wielu krajów zauwa aj , e nie-
które zasoby naturalne Ziemi wyczerpuj  si  bardzo szybko. Ochrona rodowi-
ska przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie tymi zasobami s  kwesti
konieczno ci, a nie tylko wyboru. Ju  w 1969 roku s ynny raport U Thanta 
zwróci  uwag wiata na globalny kryzys ekologiczny. W 1972 roku za  – na 
pierwszej mi dzynarodowej konferencji ochrony rodowiska w Sztokholmie –
premier Szwecji Olaf Palme skierowa  do uczestników takie s owa: ,, (...) cho-
dzi o prze ycie ludzko ci na naszej ciasnej planecie (...) rodowisko nie musi 
ulega  destrukcji. Mo emy zapanowa  nad tymi procesami, mo emy sta  si
panami naszej przysz o ci”4.

Od tego czasu zagadnienia tradycyjnie rozumianej ochrony rodowiska
przyrodniczego coraz cz ciej i ci lej zaz bia y si  z problematyk  rozwoju 
gospodarczego i spo ecznego. Obecnie rodowisko przyrodnicze postrzegane 
jest w znacznie szerszym kontek cie – jako element zrównowa onego rozwoju, 
którego podstaw  stanowi równowaga ekologiczna, spo eczna i gospodarcza.

Wspó cze nie turystyka jest wa nym ród em dochodów nie tylko dla bu-
d etów publicznych, ale tak e dla spo eczno ci lokalnej. Stopniowo zanika 
zjawisko bezinteresownej go cinno ci, a zast puje j  zwyk y stosunek handlo-
wy sprzedawca–klient, w którym g ównym motywem dzia a  jest wypracowa-
nie zysku przez w a ciciela podmiotu turystycznego5. Turystyka jest tak e bar-
dzo cz sto postrzegana, zw aszcza na obszarach pozamiejskich, jako g ówny 
,,sprawca” szkód rodowiskowych. Wynika to z dotychczasowego jej modelu, 
który nie we wszystkich rodowiskach realizowany jest zgodnie z zasadami 
zrównowa onego rozwoju. Stosowanie si  do nich pozwoli nie tylko zapobie-
ga  degradacji rodowiska, ale tak e dokonywa  rekultywacji utraconych tere-
nów dla zachowania i utrzymania b d  zwi kszania bioró norodno ci oraz pod-
kre lenia wyj tkowego charakteru poszczególnych miejsc6.

                                                          
4  P. Je owski, Rozwój zrównowa ony we wspó czesnych koncepcjach ekonomicznych,

w: Zrównowa ony rozwój, red. B. Poskrobko, S. Koz owski, PAN, Bia ystok–Warszawa 2005,  
s. 42. 

5  K. Przec awski,  Etyczne podstawy turystyki, Wydawnictwo Albi, Kraków 1997. 
6  J. Kamieniecka, Ekopolityka w turystyce. Raport o zmianach mo liwych i potrzebnych,

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998. 
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Turystyka zrównowa ona stawia sobie za zadanie minimalizacj  szkód dla 
rodowiska i kultury, optymalizacj  zadowolenia odwiedzaj cych oraz maksy-

malizacj  d ugofalowego rozwoju gospodarczego w danym rejonie. Jest to spo-
sób na uzyskanie równowagi pomi dzy potencjalnym rozwojem turystyki  
a potrzeb  ochrony rodowiska7. W ramach turystyki zrównowa onej wyró nia
si  jej formy, które zaprezentowano na rysunku 3.  

Inn  form  turystyki wiejskiej jest ekoturystyka, która równie  z powo-
dzeniem mo e si  rozwija  na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym. Tego 
rodzaju obszary spe niaj  przede wszystkim funkcje rolnicze i le ne, a tak e
turystyczno-rekreacyjne, dlatego do  cz sto podejmuje si  zagadnienia doty-
cz ce ich wielofunkcyjnego i zrównowa onego rozwoju. 

Wraz z rozwojem obszarów wiejskich wzrasta zainteresowanie turystyk
zrównowa on . Zjawisko to, widoczne w Polsce i innych krajach europejskich, 
sprowadza si  do wypoczynku w nieska onym rodowisku, a tak e osi gania
celów strategicznych, takich jak: wzrost gospodarczy, stabilizacja makroeko-
nomiczna i ograniczenie bezrobocia.  

                                                         

SPO ECZE STWO 
GOSPODARKA

                       

RODOWISKO

PRZYRODNICZE 

AGROTURYSTYKA 

EKOTURYSYTKA 

EKOAGROTURYSYTKA 

Rys. 3. Miejsce i powi zania zrównowa onej turystyki wiejskiej 

ród o: opracowanie w asne.

                                                          
7  J. Krippendorf,  P. Zimmer, H. Glauber, Für einen anderen Tourismus, Frankfurt 1998; 

The Greening of Tourism, from Principles to Practice, eds. S. Hawkes, P. Williams, Center for 
Tourism Policy and Research/Tourism Canada, Vancouver 1993; B. Bramwell, B. Lane, Sustain-
able tourism: an evolving global approach, ,,Journal of Sustainable Tourism” 1991, nr 1, Vol. 1.
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Turystyka zrównowa ona jest jednym ze sposobów w a ciwego rozwoju 
obszarów wiejskich, na których ochrona rodowiska przyrodniczego traktowana 
jest priorytetowo. Koncepcja zrównowa onego rozwoju jest jedyn  strategi
umo liwiaj c  powstrzymanie katastrofy ekologicznej na Ziemi, a jej wdro enie
warunkuje trwa o  egzystencji spo ecze stwa. Rozwój turystyki zrównowa o-
nej wi e si  zatem z konieczno ci  podejmowania ró norodnych przedsi -
wzi  i dokonywania inwestycji w infrastruktur  techniczno-ekonomiczn
w celu ochrony rodowiska przyrodniczego. W ramach tych dzia a  przeprowa-
dza si  wi c np. kanalizacj , buduje oczyszczalnie cieków, porz dkuje wysypi-
ska, segreguje odpady, estetycznie kszta tuje krajobraz. 

3. Propozycja zagospodarowania obszaru  

Rozwój turystyki zale y od wielu czynników, mi dzy innymi od zagospo-
darowania turystycznego. Na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym z powo-
dzeniem mo e rozwija  si  turystyka przyrodnicza, krajoznawcza, kwalifiko-
wana, wiejska, zdrowotna i kulturowa. Najwi ksz  popularno ci  powinna si
cieszy  turystyka przyrodnicza, kulturowa i agroturystyka. Wymienione formy 
s  integralnie zwi zane z obszarem przyrodniczo-krajobrazowym i stanowi
najbardziej atrakcyjn  form  wypoczynku i rekreacji. Jest to obszar o sprzyjaj -
cym mikroklimacie, na którym poza uprawianiem rodzajów i form turystyki 
mo na regenerowa  zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Po obserwacji obszaru i szczegó owej analizie zaproponowano nast puj ce
rodzaje przedsi wzi  s u ce uaktywnieniu ruchu turystycznego: 

– wybudowanie pensjonatu lub zmodernizowanie obiektów szkolnych  
w Ha kach i Rajsku z przeznaczeniem na schronisko, które s u y oby 
turystom i osobom zainteresowanym wypoczynkiem i edukacj  przy-
rodnicz  na analizowanym obszarze, 

– wybudowanie cie ek edukacyjnych, pieszych i rowerowych, 
– wybudowanie obiektów gastronomicznych oferuj cych posi ki regene-

racyjne, 
– wybudowanie cie ek rekreacyjnych wyposa onych w nast puj ce

urz dzenia sportowo-rekreacyjne: równowa nie, dr ki do podci gania,
liny, hu tawki, por cze, pola szachowe, sto y pingpongowe i inne, 
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– zbudowanie linowego toru przeszkód z wykorzystaniem drzewostanu 
le nego,

– organizowanie przeja d ek wozem, bryczk  i saniami w okresie letnim 
i zimowym, 

– zorganizowanie punktu wypo yczania rowerów oraz sprzeda y zió ,
– utworzenie muzeum etnograficznego lub przyrodniczego. 
Na analizowanym obszarze  brakuje infrastruktury turystycznej i paratury-

stycznej, a wyst puj ce tu walory przyrodnicze nie s  wykorzystywane przez 
spo ecze stwo. Z uwagi na znaczne zainteresowanie tymi terenami nale y za-
k ada , e przy zaanga owaniu w adz samorz dowych i cz onków Towarzystwa 
,,Haj” mo e to by  wa ne miejsce do uprawiania sportów masowych, turystyki  
i rekreacji8.

Specyfika obszaru sprzyja wykorzystaniu zabytków architektury, miejsc 
zwi zanych z wa nymi wydarzeniami i postaciami historycznymi, o rodków
kultu religijnego, zespo ów budownictwa wiejskiego, a tak e o rodków sztuki  
i kultury ludowej do celów edukacyjno-poznawczych. Jest to dobry grunt dla 
rozwoju turystyki kulturowej. Us ugobiorcy mog  uczestniczy  w uroczysto-
ciach religijnych, festiwalach folklorystycznych, przegl dach artystycznych  

i regionalnych wi tach. Atrakcj  dla turystów s  zabytki sakralne zwi zane
z kultur  mniejszo ci religijnych i etnicznych, takie jak: cerkwie, kaplice, przy-
dro ne krzy e i cmentarze. 

Uwzgl dniaj c walory i atrakcje turystyczne, nale y zmierza  do zagospo-
darowania obszaru w taki sposób, by  nie by  on tylko skansenem, ale miejscem 
wypoczynku, rekreacji i edukacji.  Dla pozyskania rodków finansowych i za-
gospodarowania tak cennego terenu do celów turystyczno-rekreacyjnych, ko-
nieczne s  dzia ania planistyczne. Obszar przyrodniczo-krajobrazowy w oko o
90% jest w asno ci  Agencji Nieruchomo ci Rolnych, a niewielkie powierzch-
nie nale  do Nadle nictwa Bielsk Podlaski, gminy Bielsk Podlaski i osób pry-
watnych.  

                                                          
8  Uchwa a nr XXIX/152/09 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2009 roku w spra-

wie opinii dotycz cej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazw  „Murawy  
w Ha kach” oraz przebiegu ich granic. 
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4. Zagro enia i ochrona kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego  

W ostatnich dekadach wi kszo  u ytków rolnych na obszarze przyrodni-
czo-krajobrazowym Natura 2000 nie jest u ytkowana rolniczo. Zaniechanie 
upraw, koszenia i wypasu rozpocz o sukcesj  wtórn , prowadz c  do stopnio-
wego odtwarzania zaro li i lasów, co umo liwi o sztuczne zalesienie gruntów 
porolnych. Niewypasane murawy na pagórkach kemowych stopniowo zanikaj
i zmniejsza si  w nich udzia  ciep o- i wiat olubnych ro lin, które ust puj
wraz ze wzrastaj cym zacienieniem, a tak e w wyniku rozrastania si  takich 
gatunków, jak je yna popielica i trzcinnik piaskowy. 

Innym zagro eniem dla obszaru jest eksploatacja kruszywa (rozkopywanie 
pagórków kemowych) oraz intensyfikacja rolnictwa, powoduj ca nadmiern
chemizacj  i eutrofizacj  siedlisk, a tak e ubo enie sk adu gatunkowego u yt-
ków zielonych. G ównym zagro eniem dla szaty ro linnej jest zaniechanie tra-
dycyjnego, ekstensywnego u ytkowania gruntów i spontaniczne wkraczanie 
zaro li i zadrzewie  na nieu ytkowane pola i u ytki zielone, a tak e sztuczne 
zalesienia nieu ytków. Dla utrzymania bogatych gatunkowo muraw konieczne 
jest przywrócenie wypasu prze uwaczy lub koszenia po czonego z usuwaniem 
biomasy. Wskazane jest równie  wycinanie drzew i krzewów zacieniaj cych 
murawy, przy jednoczesnym pozostawieniu niektórych ciep olubnych gatun-
ków ro lin, takich jak ró e, g ogi i szak ak9.

Zachowanie wysokiej ró norodno ci przyrodniczej obszaru wymaga 
ochrony czynnej, aktywnych zabiegów i zaanga owania w adz samorz dowych. 
Utworzenie obszaru Natura 2000 „Murawy w Ha kach” da o podstawy prawne 
niezb dne dla wprowadzania programów ochrony tego niezwykle cennego re-
gionu pó nocno-wschodniej Polski. 

Obszar przyrodniczo-krajobrazowy Natura 2000 to dziedzictwo europej-
skie w lokalnym depozycie, zas uguj ce na to, aby by  dum  lokalnej spo ecz-
no ci i podstaw  lokalnego zrównowa onego (nieniszcz cego adnych warto-
ci) rozwoju. Nale y podj  zatem dzia ania s u ce zachowaniu i utrzymaniu 
rodowiska przyrodniczego. Do utrzymania walorów przyrodniczych i kulturo-

wych potrzebne jest wspó dzia anie agend rz dowych, samorz du, spo eczno ci

                                                          
9 Murawy w Ha kach, Obszar Natura 2000, Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska

w Bia ymstoku, Bia ystok 2010. 
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lokalnej i organizacji pozarz dowych. Najwa niejsze cele ochrony obszaru 
przyrodniczo-krajobrazowego pod nazw  „Murawy w Ha kach” to:

– zachowanie ró norodno ci polodowcowych utworów geologicznych, 
takich  jak wachlarzowa kotlina strumienia Haj, pagórków i ostoi ke-
mowych, tarasu kemowego z licznymi zag bieniami wytopiskowymi,  

– utrzymanie i przywracanie do w a ciwego stanu siedlisk przyrodni-
czych obj tych obszarem „Murawy w Ha kach” i  europejskiej sieci 
Natura 2000, 

– zachowanie, utrzymanie i przywracanie walorów widokowych i este-
tycznych krajobrazu archeologicznego, w tym: grodziska „Zamek”, 
kompleksu staro ytnych i wczesno redniowiecznych osad przygrodo-
wych, staro ytnego kurhanu po o onego w odleg o ci ok. 1 km na po-
udnie od grodziska „Zamek”, 

– przywracanie, zachowanie, utrzymanie i upowszechnianie estetycznych 
warto ci kulturowych zabudowy wsi Ha ki, a w szczególno ci: chat ze 
zdobieniami snycerskimi, spichlerza i innych zabytkowych budynków 
gospodarczych, a tak e krzy y wotywnych z XIX wieku, 

– utrzymanie i zabezpieczenie utworów geologicznych, siedlisk Natura 
2000 i krajobrazu archeologicznego przed zniszczeniem przez inwesty-
cje i nadmiern  niekontrolowan  presj  turystów. 

Na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym Natura 2000 w Ha kach zabra-
nia si :

– niszczenia, uszkadzania lub przekszta cania obszaru, 
– wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze b  terenu  

z wyj tkiem prac zwi zanych z budow , odbudow , utrzymywaniem, 
remontem lub napraw  urz dze  wodnych, 

– dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli nie s u  one ochronie 
przyrody albo te  racjonalnej gospodarce le nej lub wodnej, 

– likwidowania, zasypywania i przekszta cania naturalnych zbiorników 
wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-b otnych, 

– wylewania gnojówki i gnojowicy (z wyj tkiem nawo enia u ytkowa-
nych gruntów rolnych) oraz uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

– wydobywania ska , torfu, kamieni, kopalnych szcz tków ro lin i zwie-
rz t, a tak e minera ów i bursztynu w celach gospodarczych, 

– urz dzania polowa  na dziko wyst puj ce zwierz ta, niszczenia nor, 
legowisk zwierz cych, a tak e tarlisk i z o onej ikry z wyj tkiem ama-
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torskiego po owu ryb i wykonywania czynno ci zwi zanych z racjo-
naln  gospodark  le n  i owieck ,

– utrzymania ekstensywnego u ytkowania k i pastwisk, zaniechania in-
tensyfikacji ich nawo enia, stosowania rodków ochrony ro lin oraz 
poruszania si  ci kimi pojazdami mechanicznymi. 

Na mawianym obszarze mog  by  prowadzone dzia ania edukacyjno- 
-poznawcze i informacyjno-promocyjne (utworzenie o rodka), zgodne z zasa-
dami zrównowa onego rozwoju, a s u ce ochronie i trwa emu zachowaniu 
bogactwa i estetyki krajobrazu wsi Ha ki.

Podsumowanie

Kompleks przyrodniczo-krajobrazowy Natura 2000 zlokalizowany na te-
renie Zielonych P uc Polski wymaga zagospodarowania turystycznego. Jest to 
obszar unikatowy, którego potencja  wynikaj cy z walorów turystycznych nie 
zosta  dostrze ony przez miejscowych mieszka ców i w adze samorz dowe
(dostosowanie do wypoczynku – rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej). 
Jest to obszar o niewielkiej powierzchni, jednak swoj  atrakcyjno ci , walorami 
przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi wzbudza liczne zainteresowa-
nie w ród turystów. Nale y s dzi , e odpowiednie zagospodarowanie tury-
styczne wp ynie na wzrost ruchu turystycznego, liczb  miejsc pracy, co zaowo-
cuje nap ywem rodków finansowych do tego rejonu. W spo ecze stwie jest 
zapotrzebowanie na wypoczynek w nieska onym rodowisku przyrodniczym,  
w dobrze zorganizowanej bazie turystycznej. Jest to szansa, by na po udniu
województwa podlaskiego zorganizowa  atrakcyjne i wyj tkowe miejsce do 
sp dzania czasu wolnego.
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SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN A NATURE

AND LANDSCAPE COMPLEX NATURA 2000 IN HA KI

Summary

A nature and landscape complex Natura 2000 in Ha ki, apart from the natural and 

cultural values, does not have the infrastructure elements that could enrich the tourist 

attractiveness of the area. The presence of natural resources makes it imperative for the 

organization of catering and accommodation facilities, which would encourage urban 

arearesidents to visit such an attractive region. So far the complex has been waiting for 

investors and organizational solutions. 

There are favorable conditions for developing sustainable tourism in a nature and 

landscape complex Natura 2000 (ecotourism, ecoagritourism, agritourism), which re-

quires the preparation of providers of such services. Good forest cover, unpolluted 

natural environment, as well as rich natural and cultural values provide opportunities of 

healthy recreation for tourists, and at the same time it is a chance of improving of the 

rural population budget. This applies mainly to those areas where agricultural produc-

tion is unprofitable. 

Key words: a nature and landscape complex, sustainable tourism, tourist development

Translated by S awomir Snarski 
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TRADYCYJNE PRODUKTY KULINARNE
JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA ROZTOCZA

Streszczenie 

Le ce na pograniczu Polski wschodniej Roztocze cieszy si  du ym zaintereso-

waniem turystów szukaj cych spokoju i relaksu na onie natury, z dala od cywilizacji. 

Baza turystyczna na Roztoczu jest skromna i niewystarczaj ca wobec rosn cych po-

trzeb turystyki. Celem artyku u jest zaprezentowanie tradycyjnej kuchni regionalnej 

Roztocza rodkowego, charakteryzuj cej si  du  prostot , a równocze nie bogactwem 

smaków. Czysty ekologicznie obszar umo liwia serwowanie zdrowych i po ywnych 

posi ków o smaku nieska onym chemicznymi rodkami. Przedstawione wybrane lokale 

gastronomiczne posiadaj  w swojej ofercie tradycyjne potrawy i wyroby kuchni regio-

nalnej. Du a ró norodno  potraw i ich wyj tkowy smak wywo uj  zadowolenie zwie-

dzaj cych, stanowi c dodatkowy wa ny element promocji regionu. 

S owa kluczowe: turystyka kulinarna, Roztocze rodkowe, produkt turystyczny, kuch-
nia regionalna 
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Wprowadzenie

Potrzeba podró owania wynika z ch ci poznawania nowych miejsc i ludzi, 
nieznanych obiektów przyrodniczych, obcych kultur, tradycji i obyczajów. 
Dziedzictwo kulturowe, w tym tak e tradycje kulinarne, s  silnym magnesem 
przyci gaj cym turystów w ciekawe strony1. Wybór odwiedzanych regionów 
zale y od atrakcyjno ci miejsca, mo liwo ci fizycznych i finansowych turystów 
oraz infrastruktury, która umo liwi zaspokojenie podstawowych potrzeb. Do-
st pno  bazy noclegowej i gastronomicznej, a tak e poziom wiadczonych  
w tym zakresie us ug, zdecydowanie wp ywa na kszta towanie zadowolenia 
turystów.  

Polskie zwyczaje kulinarne obejmuj  nie tylko sposób od ywiania si , ale 
równie  przys owiow  polsk  go cinno , szczero , otwarto , rado ycia, 
przywi zanie i bezwarunkowy szacunek dla tradycji. Kuchnie poszczególnych 
regionów Polski ró ni  si  mi dzy sob , przede wszystkim rodzajem stosowa-
nych surowców i dodatków, jak równie  sposobem przyrz dzania potraw. Po-
znawanie dziedzictwa ró nych narodów jest jednym z wielu priorytetów w mo-
tywacjach podró owania. Dziedzictwo kulinarne jest istotnym elementem kultu-
ry nacji, narodów i regionów. Dla wielu turystów regionalna kuchnia mo e
pe ni  wa n  rol  w uzyskaniu satysfakcji turystycznej. Ta dziedzina na równi 
ze sztuk , architektur  czy walorami krajoznawczymi stanowi o atrakcyjno ci
danego miejsca2. Mo liwo  degustacji tradycyjnych potraw jest wyra nym 
czynnikiem motywuj cym turystów do podró owania w wybrane regiony. Po-
tencja  turystyki kulinarnej jest pot nym narz dziem s u cym do identyfiko-
wania i promowania krajów lub regionów3. Dla turystów wyzwaniem jest ze-
stawienie jedzenia, napojów i kultury w pe ne do wiadczenie turystyczne, które 
b dzie oryginalne i wiernie odzwierciedli lokalne i wyj tkowe smaki poszcze-

                                                          
1  J. Krupa, K. Krupa, Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, w: Turystyka 

i rekreacja szans  rozwoju aktywno ci spo ecznej, red. R. Grzywacz, Wydawnictwo Wy szej 
Szko y Informatyki i Zarz dzania, Rzeszów 2008, s. 19–32. 

2  E. Czarniecka-Skubina, J. Kozak, Turystyka kulinarna w Polsce i na wiecie, w: Turysty-
ka i rekreacja, Zeszyty naukowe Wy szej Szko y Turystyki i J zyków Obcych w Warszawie,  
z. 5 (1), Wydawnictwo Libron, Warszawa 2010, s. 55. 

3 J. Krupa, K. Krupa, ywno  tradycyjna i regionalna elementem promocji turystycznej 
Podkarpacia, w: Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna ywno , red. Z. J. Dolatowski  
i D. Ko o yn-Krajewska, Wydawnictwo Wy szej Szko y Hotelarstwa i Turystyki, Cz stochowa
2009, s. 350–363. 
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gólnych krajów4. Turystyka kulinarna obejmuje ca y wachlarz czynno ci – od 
otrzymywania surowców w gospodarstwach rolnych, przez procesy ich prze-
chowywania, przetwarzania, transportu, a  do konsumpcji gotowych potraw5.

 Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na kszta t turystyki kulinarnej jest 
globalizacja, dzi ki której tradycje kulinarne mog  by  przenoszone z jednego 
miejsca do innego. Nale y wzi  jednak pod uwag  zagro enie, które niesie to 
zjawisko, prowadz c do unifikacji nawyków ywieniowych i zaniku miejsco-
wych tradycji kulinarnych. Du e zainteresowanie turystów kwestiami kulinar-
nymi prowadzi z kolei do rozwoju infrastruktury i us ug turystycznych. Tury-
styka kulinarna jest czynnikiem rozwoju us ug noclegowych i transportowych,  
a tak e  towarzysz cych (np. biura podró y, us ugi przewodnickie), dzi ki czemu 
mo e by  traktowana jako wa ny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Roztocze le y na wschodnim pograniczu Polski, b d c enklaw  unikalnej 
i wszechobecnej przyrody. Dla poszukiwaczy nieska onego cywilizacj  zak t-
ka, mi o ników skarbów historii i kultury, wymagaj cych smakoszy jest wyma-
rzonym miejscem do sp dzania wolnego czasu. ycie na Roztoczu toczy si
w innym tempie i wed ug innych regu  ni  gdzie indziej. Tury ci, którzy przez 
kontakt z przyrod  pragn  osi gn  spokój oraz zregenerowa   si y fizyczne  
i poprawi  kondycj  psychiczn , maj  do dyspozycji zielone wzgórza i w wo-
zy, hektary lasów, malowniczo wij ce si  rzeki i strumienie, miasteczka i wio-
ski sprawiaj ce wra enie, e czas si  w nich zatrzyma  dawno temu. Jednym  
z wa niejszych aspektów kultury Roztocza jest bogactwo tradycji, w szczegól-
no ci kulinarnych. W ich kultywowaniu ogromn  rol  mo e odegra  turystyka. 
Tradycje kulinarne tego regionu s  bardzo bogate. Paradoksalnie niezamo no
tych ziem sprawi a, e wci  przyrz dza si  tu tradycyjne potrawy o niezmie-
nionej recepturze. Regionalne tradycje kulinarne, maj ce swoje historyczne 
uzasadnienie, s  obecne na Roztoczu do dzi  w codziennym yciu, zwyczajach, 
obyczajach i zachowaniach rdzennych mieszka ców.

W artykule przedstawiono w zarysie walory dziedzictwa kulinarnego Roz-
tocza rodkowego jako atrakcji turystycznej. Analizie tematu pos u y y badania 
empiryczne, przegl d dost pnej literatury fachowej, róde  internetowych oraz 
w asna obserwacja. G ównym celem artyku u jest ukazanie atrakcyjno ci Roz-
tocza pod wzgl dem walorów kulinarnych, a w przysz o ci zaproponowanie 

                                                          
4  http://www.gastro-info.pl/ak_id/26244 (4.09.2012). 
5  E. Czarniecka-Skubina, J. Kozak, Turystyka kulinarna w Polsce…, s. 56. 
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koncepcji szlaku kulinarnego, uwzgl dniaj cego ró ne aspekty turystyki. Szlak 
kulinarny jako produkt turystyczny, b d c coraz bardziej popularny, mo e by
doskona ym no nikiem tradycji wsi polskiej. Zakres artyku u jest w ski zarów-
no pod wzgl dem geograficznym, poniewa  obejmuje niewielki obszarowo 
fragmentu Roztocza rodkowego (nazywanego Roztoczem Tomaszowskim), 
jak i merytorycznym – gdy  dotyczy g ównie jednego aspektu turystyki, a mia-
nowicie turystyki kulinarnej.  

   

1. Atrakcyjno  turystyczna regionu roztocza skiego

Po o one w po udniowo-wschodniej cz ci Polski Roztocze (wojewódz-
two lubelskie) to pas agodnych wzniesie , pokrytych w znacznej cz ci lasami, 
uznawanymi za jedne z najpi kniejszych w Europie. W 1986 roku w najpopu-
larniejszym przewodniku po tej krainie W odzimierz Wójcikowski pisa : „Roz-
tocza skie pagóry, ywiczny zapach lasów, malownicze doliny rzek z kaska-
dami wodospadów. Nigdzie w Europie, poza tym zak tkiem, nie znajdziesz 
jode  bardziej strzelistych (…), nie spotkacie pot niejszych przestojów buków 
ani pi kniejszych borów sosnowych. Rzadko te  zdo acie natrafi  na takie bo-
gactwo i rozmaito  ro linno ci. Przy tym wszystkim czeka was tu dostojne 
pi kno i zaskakuj ca ró norodno  roztocza skich krajobrazów, cisza i spokój, 
których tak aknie cz owiek we wspó czesnym wiecie, ywicznie czyste powie-
trze, warto ciowe zabytki i bogata w wydarzenia historia”6.

Roztocze dzieli si  na trzy mezoregiony: Roztocze Zachodnie, rodkowe
(zwane te  Tomaszowskim) i Wschodnie (zwane tak e Po udniowym). Rozto-
cze rodkowe rozpo ciera si  wzd u  doliny rzeki Wieprz, pomi dzy Szcze-
brzeszynem i Zwierzy cem a obni eniem na linii Rebizanty–Narol–Lubycza 
Królewska. Walory przyrodnicze i krajoznawcze Roztocza s  doskonale uzu-
pe niane kulturowymi, region ten le y bowiem w strefie odwiecznego przenika-
nia si  kultury aci skiej i bizantyjskiej. Przebiega tu istniej ca do dzi  granica 
obrz dku rzymsko- i greckokatolickiego, alfabetu aci skiego i cyrylicy oraz 
kalendarza julia skiego i gregoria skiego.

                                                          
6  W. Wójcikowski, L. Paczy ski, Roztocze, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 

1986, s. 7. 
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Dzi ki swoim walorom przyrodniczym i kulturowym Roztocze jest jed-
nym z popularniejszych regionów turystycznych w Polsce. Umo liwia uprawia-
nie krajoznawstwa oraz ró nych form turystyki aktywnej. Malownicze w wozy 
lessowe, niespotykane szumy oraz meandry na rzekach, wzniesienia oraz znaj-
duj ce si  w ród nich pomniki przyrody i ró nego rodzaju obszary chronione – 
park narodowy, rezerwaty, parki krajobrazowe wraz z cz cymi je szlakami 
turystycznymi dla pieszych i rowerzystów – stanowi  znakomite przes anie do 
rozwoju turystyki w ró nych jej formach. W druj c po Roztoczu albo przy-
najmniej studiuj c mapy tego regionu, atwo mo na zauwa y , e wi kszo
opracowanych i zorganizowanych szlaków, a tak e baz turystycznych znajduje 
si  na terenie Roztocza rodkowego. Zwierzyniec, Krasnobród, Tomaszów 
Lubelski czy Susiec to tylko niektóre – najwi ksze – o rodki turystyczne Roz-
tocza rodkowego. Rozwój us ug turystycznych na tym terenie wi e si  te  ze 
swobodniejszym dost pem do sieci lokali gastronomicznych. Tury ci, którzy 
ceni  sobie pewien komfort, wybieraj  wi ksze miejscowo ci z ich udogodnie-
niami, jak np. Zamo . Zasada ta dotyczy nie tylko noclegów, ale tak e miejsc 
spo ywania posi ków w trakcie turystycznych w drówek. Du e miejscowo ci
oferuj  wi kszy wybór lokali gastronomicznych oraz da  dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb i upodoba  turysty. Przydro ne karczmy, gospody 
i gospodarstwa agroturystyczne zapewniaj  z kolei przytulny klimat i tradycyj-
ne dania roztocza skiej kuchni. Obiekty gastronomiczne zyskuj  na Roztoczu 
coraz wi ksz  popularno  ze wzgl du na charakterystyczny wystrój i bardzo 
smaczne dania kuchni regionalnej. 

Na Roztoczu dominuje turystyka wiejska – jako jedna z form turystyki 
zrównowa onej. Dla wielu turystów, którzy wybieraj  ten region na sp dzenie
wakacji, zasadniczym motywem jest ch  pobytu w rodowisku wiejskim ze 
wszystkimi jego przejawami: krajobrazem, przyrod , architektur , jedzeniem, 
tempem ycia, codziennymi zaj ciami, wi towaniem itp. Tym, co niew tpliwie
przyci ga ludzi do gospodarstw agroturystycznych w regionie, jest mo liwo
delektowania si  domowymi posi kami, przygotowanymi przez w a cicieli
z naturalnych produktów, pochodz cych z ich gospodarstw (np. miody, mleko, 
twarogi, przetwory, wypieki, w dliny itp.). Nie bez znaczenia jest równie  loka-
lizacja gospodarstwa. Na terenie atrakcyjnym turystycznie, krajobraz naturalny, 
czyste rodowisko, okolice rzek, zalewów, lasów s  ogromnymi atutami w roz-
woju agroturystyki. Zalet  s  tak e znajduj ce si  w pobli u ciekawe miejsca 
zwi zane z histori  regionu, takie jak: skanseny, muzea, ciekawostki przyrodni-
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cze i inne. G sta sie  pieszych i rowerowych szlaków turystycznych przyci ga
pasjonatów turystyki kwalifikowanej, wiejskiej i agroturystyki. 

2. Tradycje kulinarne Roztocza rodkowego

Baza gastronomiczna jest jednym z najwa niejszych elementów decyduj -
cych o warto ci oferty turystycznej regionu. Dla wymagaj cego turysty wa -
nym aspektem jest wysoka jako  oraz ró norodno  oferty gastronomicznej, 
której na Roztoczu nie brakuje. Dzi ki wielokulturowo ci Zamo cia i Roztocza 
oraz ekologicznym terenom, wytworzone przez lokalnych producentów wyroby 
charakteryzuj  si  wysok  jako ci  i bogatymi walorami smakowymi. Potrafi
zachwyci  nawet najbardziej wyrafinowanych smakoszy. Specja ami regional-
nej kuchni Roztocza s : pieczone i gotowane pierogi z kasz  gryczan , dziczy-
zna, ryby, cebularze, potrawy z buraków, brukwi, kapusty i ziemniaków, s ka-
cze, ko acze, go bki roztocza skie, zupy grzybowe i owocowe, ury, naturalne 
roztocza skie miody (w szczególno ci fasolowy) oraz oleje. 

Tradycyjna kuchnia roztocza ska jest prosta i oparta g ównie na p odach
rolnych i darach runa le nego. Na sto ach królowa y i króluj  do dzi : kasza 
gryczana, grzyby, kapusta, olej rzepakowy, miód i inne wytwarzane we w as-
nym zakresie produkty. Maj c tak niewiele do dyspozycji, ubogie gospodynie 
potrafi y jednak stworzy  prawdziwe dzie a sztuki kulinarnej. Wielbiciele tego 
regionu twierdz , e „odkrywanie kulinarnych smaków Roztocza wymaga nie 
lada odporno ci na pokusy”7, gdy  nieska one cywilizacj  lasy i pola dostarcza-
j  produktów najwy szej jako ci. W tutejszych daniach przeplataj  si
w ró nych, czasem bardzo zaskakuj cych konfiguracjach,  grzyby, dziczyzna, 
kasze, warzywa, owoce i domowe przetwory. 

Roztocze ju  dawno mianowano „królestwem kaszy”, poniewa  nigdzie  
w Polsce ani na wiecie nie jest ona tak popularnym sk adnikiem potraw jak 
tutaj. Roztocza skie pola obfituj  w gryk  i proso; przed niwami mo na po-
dziwia  ca e po acie pól obsiane tymi zbo ami. Z gryki wyrabia si  najzdrowsz
ze wszystkich kasz – gryczan . Z uskanych ziaren prosa powstaje kasza jagla-
na, niegdy  popularna w ca ej Polsce, lecz dzi  powszechnie stosowana tylko na 

                                                          
7  http://new.magazynswiat.pl/pl/podroze_od_kuchni/28_sposob_na_kasze.html (4.11.2012). 
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Roztoczu.  Zawiera ona cenne dla zdrowia minera y, m.in. krzemionk , która 
poprawia wygl d skóry, w osów i paznokci.

Niezwykle atrakcyjn  potraw  tradycyjnej kuchni roztocza skiej jest pie-
róg (piróg) bi gorajski, dawniej zwany krupniakiem, przygotowywany w a nie
z kaszy gryczanej. Jest to potrawa uniwersalna, któr  z powodzeniem mo na
zast pi  pieczywo czy ziemniaki. Wygl dem przypomina pasztet – na zewn trz
ma zapieczon  pow ok , a w przekroju mo na wyró ni  drobne cz stki sk adni-
ków, które tworz  jednolit  mas . Pieróg wypiekany jest w ró nych kszta tach
i formach, okr g y lub prostok tny8. czy on w sobie zapach i smak gotowa-
nych ziemniaków i kaszy gryczanej, wzbogaconej lekko kwa nym bia ym se-
rem oraz skwarkami i przyprawami. Dawniej wypiekano go na specjalne oka-
zje, takie jak: wesela, chrzciny, przyj cia okoliczno ciowe, biesiady, a tak e
stypy. Nie oby y si  te  bez niego wykopki ani niwa. Wypiekano go na Bo e
Narodzenie i Wielkanoc. Doczeka  si  nawet miana „bi gorajskiego tortu”, bo 
jak inne ciasta i wypieki, podawany by  na wi teczne sto y. Ten wypiek z ka-
szy gryczanej towarzyszy  ludziom Roztocza od urodzenia, a  do mierci. Dzi
wiele ze staropolskich receptur uleg o zapomnieniu, pieróg za  cieszy si  wzra-
staj cym powodzeniem. Mo na go opieka , polewa  sosem, komponowa
z ró nymi potrawami. Danie jest bardzo smaczne i po ywne. Piecze si  go nie 
tylko w Bi goraju, ale na ca ym Roztoczu. W 2005 roku produkt ten zosta  wpi-
sany na List  Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(MRiRW) w kategorii Wyroby piekarnicze i cukiernicze.

W tradycyjnej kuchni Roztocza jest te  miejsce na potrawy, do których nie 
dodaje si  kaszy gryczanej. Dawniej, szczególnie zim  i wczesn  wiosn , czyli 
na przednówku, kiedy spi arnie cz sto bywa y ju  puste, a nowe plony jeszcze 
nie dojrza y, w wielu gospodarstwach gotowa o si zup  „dziad”. Jak mo na
si  domy li  z nazwy, zupa sk ada a si  z bardzo prostych i niewyszukanych 
sk adników. Gotuj c j , kierowano si  najprostszym przepisem, tzn. do garnka 
wrzucano to, co jeszcze uchowa o si  w spi arni. Najcz ciej by y to ziemniaki 
i kapusta z dodatkiem czosnku. Dzi  zup  „z niczego” podniesiono do rangi 
sztuki kulinarnej. Danie to jest wyró niane na ró norodnych konkursach kuli-
narnych. 

Innym tradycyjnym daniem jest kulebiak genera owej Kickiej (fot. 1). 
Tradycja wypiekania kulebiaka na terenie Roztocza si ga lat 30. XIX wieku. 

                                                          
8  http://www.tradycyjne.lubelskie.pl/pierog_bilgorajski.php (17.11.2012). 
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Danie to pojawi o si  wraz przybyciem genera owej Natalii Kickiej do Jasz-
czowa i jej zawdzi cza swoj  nazw . Jest to ciasto dro d owe nadziewane far-
szem przygotowanym z mi sa i warzyw9. Pocz tkowo wyrabiano go na dwo-
rach pod cis ym nadzorem pa  domu. Przygotowywany by  na specjalne oka-
zje i podejmowano nim wy cznie znamienitych go ci. W pó niejszych latach 
wypiekano go g ównie w bogatszych domach, poniewa  do jego przygotowania 
konieczne jest u ycie wielu produktów. Receptur  przekazywano sobie drog
ustn  z pokolenia na pokolenie. Obecnie tradycj  wypieku kulebiaka kultywuj
gospodynie w gospodarstwach agroturystycznych. Tego dania, znajduj cego si
na Li cie Produktów Tradycyjnych MRiRW, mo na tak e spróbowa  podczas 
lokalnych i regionalnych uroczysto ci.

Fot. 1. Kulebiak podany z czerwonym barszczem 

ród o: Hasan Saleh. 

Laureatem konkursów kulinarnych organizowanych licznie na Zamojsz-
czy nie jest tak e bobówka obsza ska i pol dwiczki roztocza skie z dziczy-
zny. Oba te produkty serwowane s  w zagrodzie „Roztocze” w ma ej miejsco-
wo ci, le cej w po udniowej cz ci Roztocza rodkowego – Obszy. Bobówka 
to potrawa nawi zuj ca do tradycji kulinarnych Zamo cia i Roztocza. Gotuje 
si  j  na bazie znanej od pokole , zw aszcza w ubo szych regionach Polski, 
zupy szczawiowej. Na Roztoczu podawana jest z ko dunami z bobu. Pol -
dwiczki z dziczyzny s  daniem tradycyjnym mi snym. Do potrawy dodaje si

                                                          
9  http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=850 (18.11.2012). 
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wyj tkowo popularn  w tych stronach kasz  gryczan , cebul  zasma an  na 
charakterystycznym dla Roztocza oleju lnianym, kapust  i grzyby z Puszczy 
Solskiej.

Produktem typowym dla Roztocza skiej kuchni by  tak e od wieków na-
turalny miód pszczeli. Specjalizuj ce si  w produkcji naturalnych miodów 
gospodarstwo „Ulik” jest przyk adem po czenia pracy, pasji i samorealizacji 
ca ej rodziny. W przydomowym skansenie, w otoczeniu zabytkowych uli, zie-
leni i kwiatów, go cie mog  odpocz  przy ognisku i grillu, pos ucha  cieka-
wych opowie ci o miodach i pracy pszczelarza10. W altanie postawiono oszklo-
ny ul, gdzie z bliska mo na poobserwowa ycie i prac  pszczó . Przewo enie
pszczó  na ró ne po ytki stanowi podstawowy element prowadzenia pasieki. 
Dzi ki temu mo na tu spróbowa  i naby  oko o 12 ró nych odmian miodu, 
m.in.: gryczany, akacjowy, lipowy, mniszkowy, gorczycowy, spadziowy, face-
liowy, wrzosowy, naw ociowy i fasolowy (wizytówka pasieki). Miód fasolowy 
jest atrakcj  turystyczn  charakterystyczn  tylko dla Roztocza. Pozyskuje si  go 
z terenów Szczebrzeszy skiego Parku Krajobrazowego, okre lanego jako za-
g bie upraw fasoli tyczkowej.  

Kolejnym produktem specyficznym dla tradycyjnej kuchni roztocza skiej
jest olej rzepakowy, zwany wi tecznym. Ma on z ocist  b d  lekko br zow
barw  i intensywny ro linny zapach. Jak twierdz  znawcy kuchni, do charakte-
rystycznego smaku tego oleju trzeba si  przekona , g ównie ze wzgl dów
zdrowotnych. Olej uzyskiwany jest z pierwszego t oczenia nasion rzepaku, od-
bywaj cego si  w ten sam sposób od co najmniej 100 lat. Gospodarze cz sto
t oczyli go sami w swoich gospodarstwach, a nast pnie sprzedawali na targach 
w okresie wielkiego postu lub adwentu. Rzepak uprawiany jest na pograniczu 
Roztocza rodkowego, Grz dy Sokalskiej i Kotliny Zamojskiej, gdzie panuj
specyficzne warunki klimatyczne, korzystnie wp ywaj ce na niespotykany 
smak i aromat oleju. 

Nale y zaznaczy , e zarejestrowano 97 produktów tradycyjnych z woje-
wództwa lubelskiego, co stawia je na czwartym miejscu pod wzgl dem liczby 
produktów znajduj cych si  na Li cie Produktów Tradycyjnych MRiRW (po 
województwach: pomorskim, l skim i podkarpackim – tab. 1). Do najliczniej-
szej grupy produktów nale  wyroby piekarnicze i cukiernicze, a nast pnie
napoje oraz gotowe dania i potrawy. 

                                                          
10 http://www.ulikroztocze.pl/ulik_pasieka.php (18.11.2012). 
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Tabela 1 

Lista produktów tradycyjnych wed ug województw 

Polska pomorskie l skie podkarpackie lubelskie 

Ogó em – 1005 134 127 111 97
Kategorie produktów:    
mleczne 3 12 9 1
mi sne 20 12 34 12
produkty rybo ówstwa 13 2 - 3
warzywa i owoce  11 8 9 7
wyroby piekarnicze i cukiernicze 21 29 23 27
oleje i t uszcze 2 2 1 4
miody 3 3 3 7
gotowe dania i potrawy 43 53 23 17
napoje 15 5 9 18
inne produkty 3 1 – 1

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.minrol.gov.pl (18.11.2012). 

Przyje d aj c na Roztocze, mo na by  pewnym, e tradycyjne potrawy 
przetrwa y nie tylko w domach, lecz tak e w wielu lokalach gastronomicznych. 
Poni ej przedstawiono krótk  charakterystyk  wybranych obiektów serwuj -
cych potrawy tradycyjne i regionalne. 

Karczma „M yn” w Zwierzy cu

Dla tej restauracji charakterystyczne jest serwowanie potraw zarówno tra-
dycyjnych, jak i specjalnych, przygotowywanych wed ug yczenia klienta.  
W sezonie proponowane s  potrawy regionalne z produktów ekologicznych, 
m.in.: pierogi z jagodami lub grzybami, dziczyzna i inne specja y. Dope nie-
niem posi ków jest tradycyjne znane zwierzynieckie piwo, od lat warzone we-
d ug tradycyjnej receptury w lokalnym browarze w Zwierzy cu. W menu re-
stauracji „M yn” znajduj  si  nast puj ce dania regionalne: urek roztocza ski,
kwa nica (zarzucajka) z eberkiem, pieróg bi gorajski z kefirem, kotlety z kaszy 
i sera bia ego w sosie grzybowym, gulasz my liwski, pierogi z kasz  i mi sem, 
pierogi z dziczyzn  i czerwonym barszczem, zupa cebulowa z grzank  oraz 
golonka z ko ci  gotowana w piwie. W ofercie znajduj  si  równie  dania sezo-
nowe, jak: pierogi z truskawkami lub owocami le nymi,  knedle ze liwk , sma-
one rydze i ch odniki.
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Zagroda „Guciów” w Guciowie 

Gospoda zosta a zbudowana na wzór XIX-wiecznej karczmy z podcienia-
mi. Urokliwe miejsce i prosta wiejska kuchnia, wzorowana na potrawach przy-
gotowywanych przez tutejsze gospodynie od niepami tnych czasów, zyska a
sobie miano „kulinarnego skansenu”. Barbara Kaniewska w przewodniku kuli-
narnym swojego autorstwa z sympati  opisuje to miejsce: „Wje d aj c do Gu-
ciowa ma si  wra enie jakby si  przekracza o jak  magiczn  bram  czasu. 
Doko a cisza, a  trudno uwierzy , e kilka kilometrów dalej szos  p dz  tiry. 
To miejsce magiczne, jakby nierealne. Z pewno ci  jest to jedno z najciekaw-
szych miejsc prezentowanych w tym przewodniku”11. Menu gospody jest bar-
dzo bogate i urozmaicone. Kuchnia oferuje dania regionalne i wspó czesne,
dania dla dzieci, wegetaria skie oraz dla mi o ników potraw mi snych. W ja-
d ospisie zawarte s  tak e propozycje da  sezonowych: zupa z pokrzyw, zupa 
na zakwasie ytnim z jajkiem i serem (z kie bas wi teczn ), zupa so tysowej, 
karkówka pieczona w zio ach, szynka z m odego dzika duszona w winie, szyn-
ka z m odego jelenia duszona w piwie, s onina marynowana z kiszonymi ry-
dzami, kaszanka sma ona z cebul , pstr g roztocza ski, kluseczki z m ki
pszennej pe noziarnistej z serem (na yczenie ze skwarkami), reczczoniak – 
pieróg z kaszy, ziemniaków i sera, ciasteczka z p atków owsianych z urawin .
W sezonie go ciom proponuje si : poziomki, jagody, je yny, kurki, borowiki, 
rydze z tutejszych pól, lasów i k.

Restauracja „Hasan” w Józefowie 

Po o ona w samym centrum Józefowa restauracja „Hasan” dzia a na Roz-
toczu od kilkunastu lat. Oferuje potrawy zarówno regionalne, jak i egzotyczne. 
Cech , która przyci ga turystów do tego lokalu, jest oryginalne po czenie
dwóch kuchni: tradycyjnej polskiej i arabskiej. Restauracja czy zatem do-
wiadczenie kulinarne bliskiego wschodu ze wspania  kuchni  regionu rozto-

cza skiego, pachn c  grzybami, miodem i kasz  gryczan . Wn trze lokalu, 
zaprojektowane przez gospodarza, oraz wiejskie jad o podsycaj  apetyt i za-

                                                          
11  B. Kaniewska, Karczmy, zajazdy, restauracje, Wydawnictwo „Wiedza i ycie”, War-

szawa 2007, s. 148–149. 
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pewniaj  przyjemne doznania estetyczne (fot. 2 i 3). Oprócz dobrej kuchni  
w lokalu oferowana jest tak e atrakcyjna rozrywka. 

Fot. 2 i 3. Wiejskie jad o i roztocza ski pieróg weselny 

ród o: Hasan Saleh. 

Karczma „Zacisze” w Krasnobrodzie 

Karczma „Zacisze” po o ona jest na malowniczej polanie, w ród drzew 
sosnowego boru na terenie Roztocza skiego Parku Narodowego. Wyj tkowo
swojska, a zarazem elegancka atmosfera lokalu oraz pi kno okolicy – zalew, 
pla a i las – sprzyjaj  organizacji uroczystych imprez okoliczno ciowych oraz 
relaksowi na onie natury. Wyszukane i urozmaicone menu restauracji zapewnia 
pe ni  dozna  kulinarnych. Szefowie kuchni proponuj  bogaty wybór da : od 
lekkich przek sek przez wykwintne potrawy z kuchni staropolskich dworów, po 
dania z prostej i smacznej regionalnej kuchni Roztocza. 

Menu zawiera te  zdrowe posi ki dla dzieci i wyrafinowane dania dla naj-
bardziej wymagaj cych go ci. Wykwalifikowani kucharze i profesjonalna ob-
s uga kelnerska oraz barma ska zapewniaj  wysok  jako wiadczonych us ug
gastronomicznych12.

                                                          
12  http://zacisze-roztocze.pl/ (18.12.2011). 
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Podsumowanie

W dobie wszechobecnej chemizacji ca ego procesu wytwarzania i przetwa-
rzania ywno ci, cznie z modyfikacjami genetycznymi, produkty tradycyjne  
i regionalne stanowi  dla konsumentów alternatyw  dla ywno ci produkowa-
nej metodami przemys owymi zarówno na rynkach wiatowych, jak i na rynku 
wewn trznym. Spo ycie potraw tradycyjnych mo e by  sposobem na cho by 
cz ciowe zmniejszenie potencjalnych zagro e  zwi zanych z powszechn
konsumpcj ywno ci przetworzonej. W artykule przedstawiono w zarysie 
atrakcyjno  turystyczn  Roztocza rodkowego w jego aspekcie kulturowym,  
a w szczególno ci dziedzictwa kulinarnego. Przedstawiono tylko wybrane loka-
le gastronomiczne, posiadaj ce w swojej ofercie tradycyjne potrawy i wyroby 
kuchni regionalnej. 

Produkt tradycyjny i regionalny to dzisiaj bardzo popularny i nag a niany 
temat. Wiele si  mówi o identyfikacji, oznaczeniach, rejestracji, sposobach pro-
dukcji, du o mniejszy nacisk k adzie si  natomiast na skuteczne dzia ania pro-
mocyjne oraz sposoby sprzeda y tych produktów. Aby produkty tradycyjne czy 
regionalne nie zagin y, nale y zastanowi  si , jak je rozpropagowa  w ród
potencjalnych klientów. Wytwarzanie tradycyjn  metod , z zaniechaniem wy-
korzystywania konserwantów, dba o ci  o jako , jest bardzo czasoch onne
i kosztowne. Producent ma na celu – oprócz promocji historii regionu czy oca-
lenia od zapomnienia danego przepisu i wyrobu – przede wszystkim zysk13.
Produkcja musi si  op aca  bez wzgl du na to, czy jest to produkt tradycyjny, 
regionalny czy przemys owy.

Baza turystyczna na Roztoczu jest niewystarczaj ca wobec rosn cych po-
trzeb turystyki, co powinno zmusi  w adze samorz dowe i organizatorów tury-
styki do tworzenia nowych produktów. Jednym z nich mo e by  koncepcja 
szlaku kulinarnego po Roztoczu z mo liwo ci  poznawania przyrody i kultury. 
Wydaje si , e jest to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych sposobów na 
promocj  turystyczn  regionów ma o popularnych, a co za tym idzie jeszcze 
ma o poznanych. 

Producenci i wytwórcy produktów tradycyjnych i regionalnych maj  bar-
dzo wiele mo liwo ci wykorzystania istniej cej na rynku niszy, jak  jest wzra-

                                                          
13  J. Krupa, B. Dec, Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu,

w: ywno  i ywienie w turystyce i rekreacji, red. E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogi a-
-Lisowska, Wy sza Szko a Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2011, s. 232–249. 
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staj ce zainteresowanie zarówno ywno ci , jak i innymi wyrobami wysokiej 
jako ci oraz posiadaj cymi swoj  histori . Jest to trend ogólno wiatowy, a pol-
scy producenci maj  na tym polu du y potencja . Potrzebna jest tylko dobra 
polityka promocyjna oraz zgoda i porozumienie mi dzy producentami i wy-
twórcami wyrobów tradycyjnych i regionalnych. 

TRADITIONAL CULINARY PRODUCTS AS TOURIST

ATTRACTION OF THE ROZTOCZE 

Summary

Roztocze, located on the borderland of Eastern Poland, is very popular among  

tourists looking for peaceful and quiet place in the bosom of nature, far from the civili-

zation. The tourist facilities in Roztocze is modest and insufficient in relation to the 

growing needs of tourism. The purpose of the study was to present traditional cuisine of 

the Roztocze that can be characterized as a simple but simultaneously diverted. Ecolo-

gically clean areaoffers healthy and nutritious dishes that are free from artificial addi-

tions. Presented in the study, only selected food and beverage outlets have on offer 

traditional dishes and products of the regional cuisine. A large variety of dishes and 

their exceptional taste cause visitors’ satisfaction. They are also an important additional 

element of regional promotion.  

Key words: culinary tourism, Middle Roztocze, tourist product, regional cuisine

Translated by Beata Dec 
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ANALIZA WYBRANYCH ELEMENTÓW RUCHU TURYSTYCZNEGO 
W JAROS AWCU NA PODSTAWIE BADA  ANKIETOWYCH 

Streszczenie 

W artykule scharakteryzowano wybrane elementy ruchu turystycznego w Jaro-

s awcu, a tak e oceniono percepcj  przestrzeni turystycznej kurortu w opinii wybranej 

grupy turystów wypoczywaj cych w tej miejscowo ci. Analizy dokonano na podstawie 

bada  ankietowych przeprowadzonych na pla y w Jaros awcu w pierwszej dekadzie 

lipca 2008 roku. Badania te wykaza y, e Jaros awiec odwiedzany jest g ównie przez 

turystów z najwi kszych miast w Polsce oraz z województwa zachodniopomorskiego  

i s siednich. Najwi cej  turystów przyje d a do Jaros awca prywatnym samochodem  

i w trakcie swojego pobytu korzysta z noclegu w pensjonacie. Jako najpopularniejsze 

formy sp dzania czasu wolnego wskazywano pla owanie i k piele morskie. Wi kszo

turystów przyje d a a do Jaros awca po raz pierwszy lub drugi na krótkie pobyty  

w przedziale od 1 do 3 dni lub od 4 do 7 dni. Wi kszo  badanych organizowa a swoje 

przyjazdy indywidualnie. Uzyskane wyniki wskazuj , e Jaros awiec jest miejscowo-

ci  odwiedzan  incydentalnie na krótkie pobyty przede wszystkim przez turystów 

pochodz cych z regionu pomorskiego przy niewielkim udziale turystów z najbardziej 

zurbanizowanych województw. 

S owa kluczowe: ruch turystyczny, Jaros awiec, miejscowo  wypoczynkowa 

                                                          

  krzysztof-parzych@wp.pl. 
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Wprowadzenie

Wybrze a morskie s  najcz ciej odwiedzanymi obszarami turystycznymi 

w skali wiata. W Polsce ponad 50% ruchu turystycznego koncentruje si

w nadmorskich miejscowo ciach wypoczynkowych. Potwierdzaj  to wyniki 

bada  WTO, wed ug których najpopularniejszymi destynacjami turystycznymi 

w skali wiata s  miejscowo ci nadmorskie.  

Transformacja spo eczno-ekonomiczna ostatnich lat w Polsce doprowadzi-

a do znacznego rozwoju ekonomicznego ma ych nadmorskich miejscowo ci

turystycznych. Nale y zaznaczy , e bardzo cz sto nie posiadaj  one innych 

alternatyw rozwoju ekonomicznego poza turystyk .  Funkcja recepcyjna tury-

styki jest dla nich jedyn cie k  rozwoju spo eczno-ekonomicznego. Tury ci

s  dla takich miejscowo ci wa nym ród em dochodów. Jest to efektem silnej 

pozycji, jak  nieprzerwanie w ogóle form ruchu turystycznego na wiecie po-

siada typowa turystyka wypoczynkowa typu 3S (ang. sun, sea, sand).

Polskie wybrze e Ba tyku pod wzgl dem fizyczno-geograficznym dzieli 

si  na trzy mniejsze mezoregiony: Pobrze e Szczeci skie, Koszali skie oraz 

Gda skie. Ogó em w pasie Wybrze a funkcjonuje ponad 60 nadmorskich miej-

scowo ci wypoczynkowych, które s  popularnymi wakacyjnymi destynacjami 

turystycznymi. Najpopularniejsze w ród nich to: Mi dzyzdroje, Ko obrzeg,

Ustka, eba i Sopot. Wymienione miejscowo ci maj  zdecydowanie lepiej roz-

wini t  infrastruktur  turystyczn  w porównaniu z innymi nadmorskimi miej-

scowo ciami wypoczynkowymi. S  one tak e znacznie lepiej skomunikowane  

z g ównymi ogniskami emisyjnymi ruchu turystycznego, przez co odznaczaj

si  znacznie wy sz  frekwencj  turystów.  

1. Cel bada . Metoda badawcza 

W artykule zanalizowano wybrane elementy charakteryzuj ce ruch tury-

styczny w jednej z mniejszych miejscowo ci nadmorskich polskiego Wybrze a

– Jaros awcu.

G ównym celem opracowania by a identyfikacja wybranych elementów 

opisuj cych ruch turystyczny, która pozwoli aby uchwyci  jego specyfik

w ma ym kurorcie nadmorskim. Przedmiotem badania by y: poziom frekwencji 

turystycznej, d ugo  pobytu oraz liczba dotychczasowych wizyt w miejscowo-
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ci, formy organizacyjne wyjazdów, formy zakwaterowania w trakcie pobytu, 

formy sp dzania czasu, a tak e rodki transportu wykorzystywane w podró y

do miejscowo ci docelowej. Dokonano równie  okre lenia zasi gu oddzia ywa-

nia turystycznego Jaros awca na podstawie miejsca pochodzenia wypoczywaj -

cych turystów. W celu realizacji przyj tych celów badawczych pos u ono si

badaniami ankietowymi. W analizie wykorzystano wyniki bada  ankietowych 

przeprowadzonych w lipcu 2008 roku na pla ach Jaros awca.

Badania ankietowe przeprowadzono na pla ach i na deptaku nadmorskim 

w pierwszej dekadzie lipca 2008 roku. Obj to nimi 600 turystów wypoczywaj -

cych w Jaros awcu. Badanie ruchu turystycznego na pla y jest utrudnione  

z uwagi na du  dynamik  przemieszczania si  turystów i rekreantów w obr bie

pla y nadmorskiej. Niemo liwe jest precyzyjne badanie, uwzgl dniaj ce struk-

tur  badanej populacji, badanie warstwowe, reprezentacyjne. Badanie ankieto-

we przeprowadzono przy wspó udziale grupy studentów geografii z Akademii 

Pomorskiej w S upsku. By o ono elementem szerszych prac terenowych, na 

które sk ada y si  równie  pomiary ruchu turystów i pla owiczów na pla y

nadmorskiej w Jaros awcu oraz pomiar zasi gu oddzia ywania Jaros awca jako 

destynacji turystycznej, przeprowadzony na drogach wyjazdowych z tej miej-

scowo ci. Badanie na potrzeby artyku u realizowa y dwie grupy badaczy  

(po 5 osób ka da)  w godzinach od 10.00 do 14.00, przemieszczaj c si  z za-

chodu na wschód w granicach miejscowo ci oraz z ze wschodu na zachód. Re-

spondentów wybierano w sposób przypadkowy. W podobny sposób badania 

przeprowadza  A. Matczak1. Badanie odby o si  w dniu roboczym, pogodnym, 

z temperatur  powietrza wahaj c  si  od 23 do 26 stopni Celsjusza. Wszyscy 

badani byli pe noletni.

                                                          
1  A. Matczak, Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki –  polskiego kurortu nadba tyckiego,

„Turyzm” 2001, t. 15, z. 1–2.  
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2. Turystyka w miejscowo ciach nadmorskich w literaturze przedmiotu 

Ruch turystyczny w miejscowo ciach nadmorskich analizowa o wielu  

autorów (Matczak1, Miedzi ski2, Szwichtenberg 19913, 20064, Parzych 20095,

20116). Badania te cz sto dotyczy y konkretnych miejscowo ci nadmorskich, 

takich jak: Rowy, Ustka, eba, Dar owo, Ko obrzeg w kontek cie szeroko ro-

zumianych uwarunkowa  ich funkcji turystycznej (zagospodarowania tury-

stycznego, struktury ilo ciowej, demograficznej, przestrzennej i spo eczno-eko-

nomicznej turystów, motywów podró y, form sp dzania czasu, d ugo ci pobytu 

i innych). Opracowania te niejednokrotnie czono z badaniami rozwoju eko-

nomicznego miejscowo ci nadmorskich, ze szczególnym uwzgl dnieniem 

zmian, jakie zasz y w odniesieniu do struktury i liczebno ci ich bazy noclego-

wej. Dla naukowców zajmuj cych si  zagadnieniami turystycznymi wa nym 

tematem badawczym by o tak e wypracowanie metodologii i metodyki bada

ruchu turystycznego dla kurortów nadmorskich. Niektóre opracowania dotyczy-

y ponadto oceny uwarunkowa  przyrodniczych jako podstaw  rozwoju ruchu 

turystycznego w miejscowo ciach nadmorskich  (Andrzejewska i inni7, Gerst-

mannowa8).

                                                          
2  M. Miedzi ski, E. Rydz, Wp yw turystyki na zagospodarowanie obszarów nadmorskich 

na przyk adzie gminy Ustronie Morskie, w: Kszta towanie funkcji turystycznych w miejscowo-
ciach uzdrowiskowych, red. E. Rydz, PAP, S upsk 2005.  

3  A. Szwichtenberg, Stymulatory i bariery rozwoju funkcji turystycznej w polskiej strefie 
nadba tyckiej, Koszalin 1991. 

4  A. Szwichtenberg, Gospodarka turystyczna polskiego wybrze a, Wydawnictwo Politech-
niki Koszali skiej, Koszalin 2006. 

5  K. Parzych, Range of the spatial influence and tourist perception  of  the polish coastal 
resort exemplified by Ustka, „Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and protection of the coast-
line” 2009, Vol. 13. 

6  K. Parzych, The analysis of the tourist movement and tourist attractiveness of Dar owo
resort in  tourist opinion, „Baltic Coastal Zone. Journal of Ecology and protection of the coast-
line” 2011, Vol. 15, s. 25–36.

7  G. Andrzejewska, S. Burak, E. Moszczy ska, J. Owsiak, J. Pronobis, J. Sewerniak, Geo-
graficzne podstawy u ytkowania turystycznego strefy nadmorskiej, Instytut Turystyki, Warszawa 
1980.

8  E. Gerstmannowa, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich wybrze-
ach mierzejowych,  „Turyzm” 2004, Vol. 14, nr 2.  
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3. Analiza wyników bada

Jaros awiec le y we wschodniej cz ci województwa zachodniopomor-

skiego, w powiecie s awie skim. Pod wzgl dem geograficznym miejscowo

znajduje si  w rodkowej cz ci Pobrze a Ba tyku w mezoregionie Pobrze e

Koszali skie.

Jest to typowa nadmorska miejscowo  wypoczynkowa, nieposiadaj ca

innych walorów turystycznych, takich jak zabytki architektury, miejsca godne 

zwiedzenia, imprezy kulturalne. G ównym obiektem recepcyjnym Jaros awca

jest Sanatorium i Spa „Panorama” z parkiem wodnym, b d cym jednym z wi k-

szych tego typu kompleksów na obszarze polskiego Wybrze a (powierzchnia 

lustra wody przekracza 1500 m2). Jak wspomniano, atrakcyjno  turystyczna 

Jaros awca wynika z jego po o enia i walorów recepcyjnych dla  typowej tury-

styki wypoczynkowej. Miejscowo  jest usytuowana w znacznej odleg o ci od 

du ych miast i obszarów zindustrializowanych – najbli sze miasto S awno od-

dalone jest o oko o 15 km, a wi ksze o rodki, jak S upsk czy Koszalin, le

w odleg o ci oko o 50 km od Jaros awca.

Ruch turystyczny w polskiej nadmorskiej strefie turystycznej charaktery-

zuje si  wysokim stopniem sezonowo ci, co jest efektem ró nic w warunkach 

klimatycznych, a szczególnie w rozk adzie temperatur powietrza i wody. Dla 

okre lenia d ugo ci sezonu wykorzystuje si  d ugo  okresu z temperatur  wo-

dy w Ba tyku powy ej 15 stopni Celsjusza. Wed ug Lijewskiego9 d ugo  sezo-

nu k pielowego w tej cz ci Pobrze a Koszali skiego wynosi oko o 70 dni.

Pierwsze pytanie zadawane badanym dotyczy o wskazania liczby dotych-

czasowych przyjazdów do Jaros awca (rys. 1). Najwi cej osób by o w Jaros aw-

cu po raz pierwszy (ok. 37%), oko o 30% respondentów przyjecha o za  do tej 

miejscowo ci od 2 do 5 razy. Uzyskane wyniki s  znacznie ni sze w porówna-

niu z analogicznymi, odnosz cymi si  do Ustki10 i eby11. Podobne warto ci

otrzymali w swoich badaniach Matczak12 (w Rowach) oraz Parzych13 (w Dar-

                                                          
9  T. Lijewski, B. Miku owski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warsza-

wa 2007. 
10  K. Parzych, Range of the spatial…
11  K. Parzych, Percepcja przestrzeni kurortu nadmorskiego w opinii turystów na przyk adzie

eby, „Problemy ekologii krajobrazu” 2009,  t. XXV. 
12  A. Matczak, Turystyka w przestrzeni miejskiej…
13  K. Parzych, The analysis of the tourist…
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owie).  Wyniki wskazuj  na znacznie mniejsz  rang  i popularno  Jaros awca

jako nadmorskiej destynacji wypoczynkowej w porównaniu z g ównymi pol-

skimi kurortami nadba tyckimi.  

33%

45%

14%
5% 3%

pierw szy raz od 2 do pi ciu razy od 5 do 10 razy

od 10 do 15 razy pow y ej 50 razy 

Rys. 1. Liczba dotychczasowych wizyt w Jaros awcu w 2008 roku 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Respondenci zostali tak e poproszeni o oszacowanie zamierzonej d ugo ci

pobytu w Jaros awcu (rys. 2). Wi kszo  wskaza a na planowany pobyt w prze-

dziale od 1 do 3 dni (36%). Pobyty w przedziale od 3 do 7 dni, od 7 do 14 dni 

oraz powy ej 14 dni wskaza o po oko o 20% osób uczestnicz cych w bada-

niach. Dominacja krótkich pobytów wynika z po o enia Jaros awca na peryfe-

riach, z dala od innych popularnych miejscowo ci nadmorskich oraz du ych 

miast. Jaros awiec jest w dodatku znacznie gorzej skomunikowany  z Warsza-

w , Krakowem i innymi du ymi miastami, b d cymi  g ównym ród em emisji 

krajowego ruchu turystycznego.  

20%

20%

24%

36%

powy ej 14 dni 8-14 dni 4-7 dni 1-3 dni

Rys. 2. Zamierzona d ugo  pobytu w grupie turystów wypoczywaj cych w Jaros awcu

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 
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W badanej grupie wi kszo  przyjazdów turystycznych organizowano sa-

modzielnie (ok. 84% badanych), co wynika ze wzrostu do wiadczenia tury-

stycznego polskiego spo ecze stwa. W ostatnich latach wielu Polaków znacznie 

cz ciej uczestniczy w ruchu turystycznym, nabywaj c umiej tno  organizo-

wania swoich podró y samodzielnie i rezygnuj c z us ug biur podró y (z ich 

pomocy korzysta si  g ównie przy okazji podró y zagranicznych). W przypad-

ku oko o 13% badanych, podró  zorganizowa a im rodzina. Pozosta ych organi-

zatorów, jak biura podró y, organizacje spo eczne i inne, wskazywano incyden-

talnie (rys. 3). Potwierdza to wcze niejsze spostrze enie o wzro cie samodziel-

no ci turystycznej polskiego spo ecze stwa. Wynika to tak e z gorszego w po-

równaniu z innymi miejscowo ciami nadmorskimi stanu zagospodarowania 

turystycznego Jaros awca. Chodzi przede wszystkim o liczb  obiektów i miejsc 

w bazie noclegowej, która jest mniej zró nicowana (dominuj  sezonowe o rod-

ki wypoczynkowe)  ni  w innych nadmorskich miejscowo ciach, a wi kszo

obiektów noclegowych dost pna jest dla turystów tylko w letnim sezonie wy-

poczynkowym.   

0%3% 13%

84%

biuro podró y inne rodzina samodzielnie

Rys. 3. Formy organizacji przyjazdów do Jaros awca

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Bardzo wa nym czynnikiem atrakcyjno ci turystycznej jest dost pno

komunikacyjna miejscowo ci turystycznej. Jaros awiec jest gorzej skomuniko-

wany ni  inne miejscowo ci nadmorskie polskiego Wybrze a, b d c znacznie 

oddalonym od linii kolejowej (najbli sza stacja kolejowa znajduje si  w S aw-

nie). W omawianej miejscowo ci znajduje si  kilka przystanków komunikacji 

autobusowej PKS; linie autobusowe prowadz  do S upska, Ustki, eby, S awna
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oraz Dar owa z wi ksz  liczb  po cze  w sezonie urlopowo-wakacyjnym. Gor-

sza dost pno  komunikacyjna Jaros awca powoduje, e najlepsz  form  ko-

munikacji umo liwiaj c  dotarcie turysty do tej destylacji jest prywatny samo-

chód.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

inne autokar autobus PKP samochód

Rys. 4. rodki transportu wykorzystywane przez turystów w trakcie podró y do Jaro-

 s awca

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Wyniki bada  potwierdzaj , e najcz ciej wykorzystywanym rodkiem 

transportu w przyjazdach do Jaros awca w 2008 roku by  prywatny samochód 

(rys. 4), na co wskaza o oko o 43% badanych. Kolej  przyby o oko o 40% re-

spondentów; by y to podró e ko cz ce si  w S awnie lub Dar owie i na ogó

kontynuowane prywatn  komunikacj  autobusow  do Jaros awca. Autobusy 

wskaza o oko o 15% badanych, za  inne rodki transportu, jak autokary biur 

podró y czy podró e motocyklem, wymieniano incydentalnie.  

Trudno ci w doje dzie do Jaros awca i niska liczba obiektów oraz miejsc 

noclegowych s  przyczyn  mniejszej liczby przyjazdów do Jaros awca w po-

równaniu z innymi miejscowo ciami nadmorskim Wybrze a.

Wa nym elementem funkcji recepcyjnej turystyki jest baza noclegowa. 

Niestety, brakuje wyczerpuj cej informacji o strukturze oraz liczbie obiektów  

i miejsc noclegowych w miejscowo ci nadmorskich i innych, le cych w regio-

nach intensywnej penetracji turystycznej. Je li chodzi o destynacje nadmorskie, 

wynika to z sezonowego charakteru  ruchu turystycznego w tej strefie. Dane  

o bazie noclegowej w Polsce gromadzi przede wszystkim GUS oraz urz dy 

gmin. Wielu w a cicieli obiektów noclegowych w miejscowo ciach turystycz-



Analiza wybranych elementów ruchu turystycznego…  115

nych nie informuje urz dów gmin o udost pnianej bazie i jej wykorzystaniu lub 

zani a liczb  przyj tych turystów, co powoduje, e liczba turystycznych miejsc 

noclegowych oraz turystów jest niedoszacowana.  

Na potrzeby artyku u dane o strukturze bazy noclegowej uzyskano w dro-

dze kwerendy internetowej strony www.eholiday.com. Na tej podstawie odno-

towano, e w Jaros awcu funkcjonuje 146 obiektów noclegowych. Liczba 

miejsc noclegowych by a trudna do ustalenia, poniewa  nie wszyscy us ugo-

dawcy j  sprecyzowali. Bior c pod uwag  pomiary oraz szacowania na podsta-

wie obserwacji podobnych obiektów, mo na przyj , e liczba miejsc noclego-

wych w Jaros awcu kszta tuje si  na poziomie oko o 9000.

7%
9%

16%

16%21%

31%

inne gospodarstwa agroturystyczne
o rodki wypoczynkowe pensjonaty
pokoje go cinne kwatery prywatne

Rys. 5. Struktura bazy noclegowej w 2010 roku  

ród o: opracowanie w asne na podstawie kwerendy internetowej portalu www.eholi-
day.com 

Analiza stanu zagospodarowania turystycznego Jaros awca, szczegól- 

nie w odniesieniu do bazy noclegowej, wskazuje na jej wyra nie sezonowy 

charakter  (rys. 5). Najwi ksza liczba miejsc noclegowych skoncentrowana by a

w kwaterach prywatnych (ok. 31%) i domkach letniskowych (21%). cznie

oko o 32% miejsc noclegowych znajdowa o si  w pensjonatach oraz o rodkach

wypoczynkowych. Dane te potwierdzaj , e Jaros awiec jest typow  wakacyjn

miejscowo ci  wypoczynkow  z koncentracj  ruchu turystycznego w letnich 

miesi cach wakacyjnych. Znacznie mniej jest w Jaros awcu innych typów 

obiektów noclegowych, w ród których dominowa y gospodarstwa agrotury-

styczne i obiekty hotelarskie.   
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Rys. 6.  Formy zakwaterowania wykorzystywane przez turystów w trakcie pobytu  

 w Jaros awcu w 2008 roku

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Analiza turystycznych obiektów noclegowych wykorzystywanych przez 

turystów w czasie ich pobytu w Jaros awcu pozwala zauwa y , e wi kszo

badanych korzysta a z noclegów w pensjonatach (60% – rys. 6). W dalszej ko-

lejno ci  tury ci wskazywali hotele (ok. 15%) oraz noclegi u rodziny (ok. 10%). 

Inne formy obiektów noclegowych wykorzystywano znacznie rzadziej. Ró nice

pomi dzy  danymi o bazie noclegowej Jaros awca a danymi o wykorzystywanej 

przez turystów bazie noclegowej mog  wynika  z braku znajomo ci w ród tury-

stów prawid owej terminologii dotycz cej obiektów noclegowych.  
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Rys.  7.  Dominuj ce formy sp dzania czasu wolnego w ród turystów wypoczywaj -

 cych w Jaros awcu w 2008 roku

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 
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Formy sp dzania czasu wolnego w nadmorskiej strefie turystycznej cz

si  z rekreacj  na pla y i w morzu. Potwierdzaj  to wyniki zawarte w innych 

opracowaniach (K. Parzych, A. Matczak czy A. Szwichtenberg).   

Jaros awiec wskazywany jest przede wszystkim jako typowa wakacyjna 

miejscowo  wypoczynkowa, predestynowana do uprawiania wypoczynku let-

niego. W odró nieniu od Ko obrzegu, winouj cia czy Dar owa, nie ma tu ad-

nych innych atrakcji, jak zabytki, obiekty historyczne, muzea. Atrakcje tury-

styczne Jaros awca wi  si  z jego nadmorskim po o eniem oraz warunkami 

klimatycznymi, umo liwiaj cymi pobyt w sezonie urlopowo-wakacyjnym. Taki 

typ walorów do  wyra nie determinuje sposoby sp dzania czasu w trakcie 

pobytu w kurorcie. Analiza dominuj cych form sp dzania czasu w ród bada-

nych potwierdza to spostrze enie, i tak oko o 90% respondentów wskaza o ró -

ne formy rekreacji czynnej, realizowane w obr bie pla y i morza (rys. 7). Tury-

ci najcz ciej wymieniali k piele s oneczne (47%), morskie (33%) oraz ró ne

formy aktywno ci ruchowej, odbywaj ce si  na pla y. Inne formy sp dzania

czasu, jak uprawianie sportów wodnych czy uczestnictwo w imprezach kultu-

ralnych, by o wskazywane znacznie rzadziej.  

Na podstawie wyników bada  kwestionariuszowych dokonano analizy za-

si gu pochodzenia turystów przebywaj cych w Jaros awcu w 2008 roku  

(rys. 8). Wi kszo  z nich pochodzi a z województwa pomorskiego (ponad 

32%), w nast pnej kolejno ci – z województwa zachodniopomorskiego  

(ok. 14,4%). Z województw mazowieckiego  przyby o oko o 7% badanych,  

z kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego po oko o 6%, z ma opolskiego za

oko o 5,7%. Najmniej turystów przyjecha o z województw: podkarpackiego  

(11 osób), ódzkiego i wi tokrzyskiego (po 8 osób) oraz podlaskiego                  

(5 osób). Nale y doda , e znacznie wi cej badanych turystów pochodzi o

z du ych miast ni  z ma ych miejscowo ci.

Analiza mapy zasi gu pochodzenia turystów wypoczywaj cych w Jaro-

s awcu w 2008 roku wskazuje na przewag  turystów z pó nocno-zachodniej

cz ci Polski, a tak e nieco wy szy udzia  turystów z województwa mazowiec-

kiego i ma opolskiego. Najmniej turystów pochodzi o z województw le cych 

we wschodniej cz ci Polski, najpewniej w zwi zku ze znacznym ich oddale-

niem od Jaros awca oraz nienajlepsz  dost pno ci  komunikacyjn  omawianej 

miejscowo ci.
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Rys. 8.  Pochodzenie turystów wypoczywaj cych w Jaros awcu w 2008 roku

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  ankietowych. 

Zasi g oddzia ywania turystycznego Jaros awca jako miejscowo ci tury-

stycznej zdeterminowany jest odleg o ci  miejsc pochodzenia turystów oraz 

jego s absz  – w porównaniu z innymi miejscowo ciami polskiego Wybrze a – 

dost pno ci  komunikacyjn .

Z tego powodu jest on rzadziej odwiedzany ni  inne polskie kurorty nad-

morskie.  

Podsumowanie

Jaros awiec jest jedn  z mniejszych nadmorskich destynacji turystycznych 

polskiego Wybrze a. Znaczna izolacja miejscowo ci od innych silnie wykorzy-

stywanych odcinków Wybrze a, jej peryferyjne po o enie w stosunku do naj-

wi kszych miast województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz s a-

ba dost pno  komunikacyjna wp ywaj  na jej  ograniczone turystyczne wyko-

rzystanie. Oprócz nadmorskiego po o enia Jaros awca i typowych dla niego 

walorów wypoczynkowych, nie ma tu innych atrakcji turystycznych, mog cych 

urozmaici  pobyt. Czynniki te decyduj  o specyfice ruchu turystycznego w tej 
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miejscowo ci, któr  wyznaczaj : krótkie, incydentalne pobyty wypoczynkowe 

g ównie turystów z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz  

w mniejszej liczbie z województw: mazowieckiego, ma opolskiego i wielkopol-

skiego.

THE ANALYSIS OF THE SELECTED ELEMENTS OF THE TOURISM

IN THE JAROS AWIEC BASED ON THE QUESTIONNARIES RESULTS

Summary

In this article was made an analysis of selected aspects of tourism and evaluation 

of tourists space perception in opinion of tourists stayed in Jaros awiec . This analysis 

was made basing on the questionnaires results made in the beach in Jaros awiec during 

the holiday of 2009 year.   

The results indicate most of the tourists staying in Jaros awiec during the holiday 

coming from the neighborhood voivodships and from the voivodships with major cities 

in Poland.  Most of the tourists staying in the boarding houses and arrive to Jaros awiec

by car. The most popular forms of spending free time during the stay in Jaros awiec are 

sunbathing and bathing in the sea. The most of the tourists arrive to Jaros awiec firs or 

second time in theirs live and staying for short term stay between 1–3 days and from  

4–7 days.  

Tourists who coming to Jaros awiec organized independently their trips. The re-

sults show Jaros awiec is small holiday village incidentally visited by tourists from the 

zachodniopomorskie and pomorskie voivodships for short term stay.   

Key words: tourism, Jaros awiec, holiday village

Translated by Krzysztof Parzych  
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WP YW TURYSTYKI MOTYWACYJNEJ

NA POZIOM ZAANGA OWANIA PRACOWNIKÓW

WIELKOPOLSKICH PRZEDSI BIORSTW

Streszczenie 

Przeprowadzaj c badania, oceniano specyfik  produktu turystycznego, jakim dla 

wielkopolskich przedsi biorców jest turystyka motywacyjna. Przedmiotem zaintereso-

wania by  tak e wp yw tego narz dzia na poziom mobilizacji i zaanga owania w wyko-

nywanie obowi zków przez pracowników przedsi biorstwa. Badania te mog  znacz co

wp yn  na praktyczne wykorzystanie narz dzia zarz dzania, jakim jest wyjazd moty-

wacyjny, oraz potwierdzi  skuteczno  i zasadno  (w tym ekonomiczn ) wyboru tego 

elementu systemu motywowania przedsi biorstwa. Do szczegó owej analizy stopnia 

wykorzystania omawianego narz dzia wybrano 48 wielkopolskich przedsi biorstw, 

organizuj cych wszelkiego rodzaju wyjazdy motywacyjne. Wyniki bada  wskaza y

jednoznacznie, e wielko  przedsi biorstwa nie jest podstawowym wyznacznikiem 

wykorzystywania systemu motywowania. Wyjazdami motywacyjnymi s  w porówny-

walnej mierze zainteresowane wi ksze przedsi biorstwa z kapita em zagranicznym, jak 

i mniejsze z kapita em krajowym. 

S owa kluczowe: turystyka motywacyjna, imprezy integracyjne, motywacja pracowników 

                                                          
  aprzybyl@amu.edu.pl. 
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Wprowadzenie

Post puj cy rozwój cywilizacyjny powoduje wiele zmian w optymalnym, 
szeroko rozumianym procesie zarz dzania. Pami ta si  o tym, e przedsi bior-
stwa to nie tylko maszyny czy technologie, ale równie  najwa niejsze ogniwo – 
cz owiek1. Widoczne jest sta e d enie do koncentracji i aktywizacji ró nego
rodzaju rodowisk biznesowych, a tak e mobilizacji ludzi do jak najbardziej 
efektywnej pracy. Wiele firm rozbudowuje system motywacji kadr, za  eksperci 
z zakresu zarz dzania i kierowania zespo em opracowuj  coraz to nowsze in-
strumenty stymuluj ce pracowników do wydajnej pracy. Celem przeprowadzo-
nych bada  by o sprawdzenie, w jaki sposób wielkopolskie przedsi biorstwa
wykorzystuj  system motywowania pracowników przez ró nego rodzaju impre-
zy o charakterze wyjazdowym i czy w opinii pracodawców i pracowników wy-
jazdy te spe ni  swoj  rol .

1. Miejsce turystyki motywacyjnej w narz dziach zarz dzania zasobami 
 ludzkimi 

Ustalenie miejsca wyjazdów motywacyjnych po ród innych form turystyki 
powoduje wiele trudno ci (pocz wszy od definicji turystyki motywacyjnej po 
jej rodzaje), wynikaj cych z przyj tych kryteriów klasyfikacji. A. Szwichtem-
berg proponuje trzy podej cia do miejsca turystyki motywacyjnej w ogólnej 
klasyfikacji2. W pierwszym uj ciu rozpatruje j  jako jedn  z form turystyki 
biznesowej3, w drugim – jako form  wspóln  pomi dzy turystyk  biznesow
i wypoczynkow 4, za  w kolejnym – jako odr bny rodzaj turystyki5. K opoty 
wynikaj ce z nomenklatury i ró nych kierunków klasyfikacji skutkuj  trudno-
ciami w zbieraniu danych. Wed ug R. Davidsona i B. Copa turystyka motywa-

                                                          
1  J. Welch, S. Welch, Winning, Harper Collins Publisher, UK 2007. 
2  A. Szwichtenberg, Fenomen podró y motywacyjnych w Polsce i na wiecie, w: Turystyka 

motywacyjna. Zbiór materia ów pokonferencyjnych, red. W. Gaworecki, Gda sk 2007, s. 67–75. 
3  Za UNWTO, 2005; W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003. 
4  A. Kowalczyk, Geografia Turyzmu,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;   

A. Szwichtenberg, Fenomen podró y motywacyjnych… op.cit. 
5  W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwa  XXI wieku, Albis, Kraków 2000. 
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cyjna nale y do jednego z najs abiej zbadanych i najmniej uznawanych segmen-
tów rynku podró y s u bowych6.

Punktem wyj cia do analizy zjawisk zwi zanych z podró ami motywacyj-
nymi jest zrozumienie podstawowej przyczyny ich organizowania, któr  jest 
ch  nagradzania oraz wyró niania pracowników. Wyjazdy takie cechuje: uni-
katowo , atrakcyjno , samofinansowanie i najwy sze standardy us ug7. Zde-
finiowanie celu wyjazdu motywacyjnego jest wa ne z punktu widzenia klasyfi-
kacji kosztów jego organizacji zgodnie z polskim prawem8. Powo uj c si  na 
art. 15 ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych9, w niniejszej publika-
cji kosztami podatkowymi okre la si  te, które zosta y poczynione w celu osi -
gni cia przychodów, a tak e te, które mia y zachowa  b d  zabezpieczy ród a
przychodów z wyj tkiem kosztów wyszczególnionych w omawianej ustawie  
w art. 16 ust. 1 w celu uznania wydatku za koszt. Konieczne jest, by wydatek 
bezpo rednio wp ywa  na powstanie, zwi kszenie lub zachowanie ród a do-
chodu. Wed ug us ugodawcy, poczyniony koszt nie musi generowa  korzy ci
finansowych, wa ne jest natomiast, by zosta  on poniesiony w celu ich osi g-
ni cia. Do takiej grupy zalicza si  wydatki poniesione na zorganizowanie im-
prez okoliczno ciowych oraz spotka  integracyjnych i motywacyjnych. Ich 
celem jest usprawnienie komunikacji wewn trznej i wzrost motywacji do pracy 
przez zintegrowanie pracowników, budowanie zespo ów, popraw  atmosfery 
pracy oraz u atwienie u o enia relacji pracowników, co zaowocuje wzrostem 
efektywno ci pracy i pozwoli zwi kszy  przychody osi gane przez podatników.

Za prekursora w organizowaniu wyjazdów motywacyjnych uwa a si  ame-
ryka sk  firm  National Cash Register of Dayton z Ohio, która w 1906 roku 
podarowa a swoim handlowcom szpilki wysadzane brylantami i ufundowa a im 
podró  do swojej g ównej siedziby10. Polska szko a incentive koncentruje si  na 
kreatywnym my leniu, opartym na geografii motywacyjnej polskich zasobów 
kulturowych i przyrodniczych oraz na ca ym know how przemys u spotka ,

                                                          
6  R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje podró e motywacyjne, War-

szawa 2003. 
7  A. Niezgoda, E. Markiewicz, Uwarunkowania i cechy marketingu w turystyce bizneso-

wej, w: Turystyka motywacyjna…, s. 180–187. 
8  G. Le niak, Impreza integracyjna to co innego ni  impreza rozrywkowa, „Rzeczpospoli-

ta” z dn. 07.11.2008 r.; www.kssse.pl. 
9 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych,  

DzU 1992 nr 21, poz. 86.
10  R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa… 
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b d cym gwarancj  wyodr bnienia markowych produktów i us ug bezpo red-
nio zwi zanych z zarz dzaniem zintegrowanym w firmie11.

Motywacje wynikaj  bezpo rednio z aktywno ci cz owieka. S  one swo-
istym procesem na poziomie ludzkiej wiadomo ci, w rezultacie którego poja-
wia si  ch  podj cia pewnych czynno ci, okre lanych mianem motywu. Aby 
ten proces móg  zaistnie , konieczne jest spe nienie trzech kryteriów, takich jak: 
wyst pienie potrzeby (odczuwanie braku), istotno  zdefiniowanej potrzeby 
( wiadcz ca o poziomie zadowolenia b d  niezadowolenia) oraz dostrzeganie 
szansy na zaspokojenie tej potrzeby/braku12. C. Sikorski wskazuje, e proces 
motywowania zachodzi mi dzy pracownikiem a przedsi biorstwem13. Motywa-
cja jest wi c interpretowana jako gotowo  do pracy, dzi ki której mo na uzy-
ska  co , co dla pracownika ma okre lon  warto .

Przeprowadzone badania wskazuj , e znaczna liczba organizacji komer-
cyjnych w gospodarce rynkowej jest zainteresowana potrzebami pracowników 
tylko w wietle opisywanych strategii tych przedsi biorstw. Organizacje wyra -
nie zaznaczaj , e ich celem jest zapewnienie, by pracownicy wywi zywali si
ze swoich obowi zków, nie za  troszczenie si  o ich dobro. Zdaniem A. Gick  
i M. Tarczy skiej14, nawet w przypadku, gdy przedsi biorstwo wprowadza do 
swojego pakietu socjalnego pewn  elastyczno , robi to jedynie w celu uatrak-
cyjnienia oferty pracy, co ma skutkowa  zatrzymaniem najbardziej warto cio-
wych pracowników, nie wynika za  bezpo rednio z troski o pracownika.

W literaturze na temat zarz dzania nie zdefiniowano jednoznacznie, czym 
jest system motywowania. Wed ug T. Oleksyna jest to system umiej tnie do-
branych oraz logicznie powi zanych czynników o oddzia ywaniu motywacyj-
nym, które maj  s u y  realizacji misji, wizji, strategii oraz celom organizacyj-
nym z uwzgl dnieniem potrzeb i oczekiwa  pracowników, sk aniaj c ich  
w jednoznaczny sposób do efektywnego wykonywania zada  powierzonych 
przez prze o onego15. Dope nieniem tego okre lenia jest definicja zak adowego

                                                          
11  J. Soca a, A. wiatecki, Pole gry – sztuka realizacji, w: Nowy incentive w Polsce, red.  

A. wi tecki, Wydawnictwo ELECT Business Service & Travel, 2005, s. 83–97. 
12  M. Koperty ska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, 

Warszawa 2008. 
13  C. Sikorski, Motywacja jako wymiana. Modele relacji mi dzy pracownikami a organiza-

cj , Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004. 
14  A. Gick, M. Tarczy ska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999. 
15  M.W. Koperty ska, Motywowanie pracowników… 



Wp yw turystyki motywacyjnej na poziom zaanga owania pracowników…  125

systemu motywacyjnego, rozumianego jako pewna funkcjonalna ca o , której 
zadaniem jest zainicjowanie i utrzymanie na zadowalaj cym poziomie aktyw-
no ci zawodowej pracownika16.

2. Cel, zakres i metoda bada

Celem przeprowadzonych bada  by a ocena wykorzystania programów 
wyjazdów motywacyjnych przez wielkopolskich przedsi biorców, a tak e okre-
lenie stopnia oddzia ywania (rozumianego sensu stricto jako stopie  motywo-

wania) na ycie zawodowe pracowników badanych przedsi biorstw. Wyniki 
bada  mog  mie  charakter aplikacyjny i by  przydatne do weryfikacji progra-
mów incentive, co w praktyce pozwoli wyznaczy  nowe standardy.  

W celu zrealizowania za o onych celów przeprowadzono badania ankie-
towe, umo liwiaj ce ocen  wykorzystania przez wielkopolskich przedsi bior-
ców narz dzia, jakim s  wyjazdy motywacyjne. Badaniami obj to 120 wielko-
polskich przedsi biorców, bez rozró niania liczby zatrudnionych pracowników. 
Ten etap bada  mia  umo liwi  wy onienie grupy przedsi biorców wykorzystu-
j cych wyjazdy incentive jako system motywowania pracowników. Do dalsze-
go etapu bada  zakwalifikowano 48 firm uznaj cych wyjazdy motywacyjne za 
wa ny element zarz dzania firm . Arkusz ankiety zawiera  po czenie pyta
otwartych i zamkni tych jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. 

3. Wyniki 

Zbadano przedsi biorstwa dzia aj ce w zró nicowanych sektorach gospo-
darki17, co pozwoli o uzyska  wyniki charakteryzuj ce si  du  porównywalno-
ci  dla ca ej Wielkopolski. W ród badanych przedsi biorstw 77% posiada ka-

pita  zagraniczny, pozosta e bazuj  za  tylko i wy cznie na kapitale krajowym. 

                                                          
16  A. Sza kowski, Wprowadzenie do zarz dzania personelem, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej, Kraków 2000. 
17  Bran a us ugowa (g ównie us ugi dla biznesu) – 12 przedsi biorstw, przemys  wysokich 

technologii (farmaceutyczny, optyczny, medyczny, biotechnologiczny) – 8 przedsi biorstw,
aparatura elektryczna – 4 przedsi biorstwa, bran a motoryzacyjna – 8 przedsi biorstw, sektor 
meblarski – 4 przedsi biorstwa, bran a spo ywcza – 7 przedsi biorstw, budownictwo – 5 przed-
si biorstw.
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W ka dym z przedsi biorstw przeprowadzono dwa badania – pierwsze z przed-
stawicielami przedsi biorstwa, by ustali  zasady organizacji, kierunków oraz 
samej statystyki wyjazdów motywacyjnych18, drugie za  w formie ankiety skie-
rowanej do pracowników przedsi biorstw, którzy uczestniczyli w ró nego ro-
dzaju wyjazdach typu incentive19.

rednia roczna liczba wyjazdów motywacyjnych w przedsi biorstwach
Wielkopolski wynios a 1,4. Firmy zorganizowa y w ci gu roku rednio 66 wy-
jazdów, w tym 31 firm deklaruje organizacj  jednego wyjazdu rocznie, 16 firm 
– dwóch wyjazdów rocznie, jeden przedstawiciel wielkopolskiego przedsi bior-
stwa zadeklarowa  za  trzy wyjazdy rocznie20. Przy wyborze wyjazdu motywa-
cyjnego kierowano si  wielko ci  bud etu, jakim na dany rok dysponowa a
firma, a tak e osi gni ciami pracowników przedsi biorstwa czy potrzebami 
szkoleniowymi. Przeprowadzone badania jasno wskazuj , e organizowane 
wyjazdy motywacyjne mo na podzieli  na integracyjne (nieobejmuj ce elemen-
tu szkoleniowego, s u ce zwi kszeniu wspó pracy mi dzy pracownikami kilku 
szczebli danego przedsi biorstwa) oraz o charakterze typowo szkoleniowym 
(obejmuj ce element motywacyjny, integracyjny oraz szkoleniowy). Do najpo-
pularniejszego rodzaju imprez integracyjnych w a ciciele przedsi biorstw zali-
czyli paintball, a tak e imprezy o charakterze team buildingu21. Wybór tego 
rodzaju imprez podyktowany by  dosy  niskimi kosztami organizacyjnymi, co 
pozwala o w czy  w uczestnictwo wszystkich pracowników przedsi biorstwa.
Imprezy paintballowe zawsze by y jednodniowe. W ród mniej wykorzystywa-
nych typów imprez integracyjnych wskazywano: plenerowe zabawy scenariu-
szowe, rajdy off-road, przeja d ki amfibiami, wozami opancerzonymi, wypra-
wy trekkingowe, sporty ekstremalne (loty szybowcami, skoki spadochronowe, 
paralotnie). Zdecydowanie rzadziej wybierane s  szkolenia typu outdoor (team
negotiation22, team management23, team communication24). Tylko w jednym 

                                                          
18  Przeprowadzono 63 badania z przedstawicielami przedsi biorstw, z których cz  zarz -

dzana by a jako spó ki, co skutkowa o przeprowadzeniem ankiet ze wszystkimi w a cicielami. 
19  W trakcie drugiej ankiety przebadano cznie 339 pracowników z 48 przedsi biorstw.
20 adne z badanych przedsi biorstw nie zadeklarowa o udzia u w wi cej ni  trzech wyjaz-

dach motywacyjnych. 
21  Quady, strzelanie z uków, strzelanie z broni. 
22 Nauka prowadzenia negocjacji i zarz dzania emocjami podczas negocjacji, za: P. Gajew-

ska, B. S owiak, Imprezy integracyjne jako element turystyki biznesowej, w: Turystyka motywa-
cyjna…, s.  233–241. 
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przypadku przedsi biorstwo, dokonuj c analizy nowego rynku i opracowuj c
program wej cia na niego, zaoferowa o kadrze kierowniczej imprez  typu study
tour w celu poznania kultury organizacyjnej i potencjalnych przysz ych pra-
cowników. Oferta zawiera a tak e elementy szkoleniowe i teambuildingowe 
(rys. 1). Wyjazdy integracyjne by y zazwyczaj jednodniowe, natomiast szkole-
nia trwa y od 2 do 3 dni. W obu przypadkach wi kszo  imprez odbywa a si
w kraju, i tylko dwie firmy zorganizowa y wyjazdy za granic  (jedna impreza 
typu team building i jedna typu study tour).

Rys. 1. Typy wyjazdów motywacyjnych organizowanych w badanych przedsi bior-

 stwach w Wielkopolsce 

ród o: opracowanie w asne na podstawie ankiet. 

Ankietowani pracodawcy s  przekonani o skuteczno ci wyjazdów moty-
wacyjnych. Wi kszo  z nich nie ocenia a jej przy u yciu wska nika mierzenia 
rentowno ci inwestycji, który jest coraz bardziej popularny w odniesieniu do 
planowania imprez o charakterze biznesowym, lecz na podstawie wzrostu za-
dowolenia pracowników, deklarowanego przez nich wzrostu motywacji do pra-
cy, a tak e zauwa alnej w przedsi biorstwie wspó pracy pomi dzy poszczegól-
nymi pionami (wskaza o tak 87% badanych). Dwaj w a ciciele pozna skich
firm podj li prób  obliczenia wska nika ROI, a w jednym przedsi biorstwie

                                                          
23 Analiza procesów zachodz cych na poziomie zarz dzania zespo em, za: P. Gajewska,  

B. S owiak, Imprezy integracyjne…
24 Analiza sposobów komunikacji zachodz cych pomi dzy cz onkami zespo ów pracowni-

czych, za: P. Gajewska, B. S owiak, Imprezy integracyjne…
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spoza Poznania obliczano wska nik osi gni cia zak adanych celów (ROO). We 
wszystkich omawianych przypadkach wska niki wiadczy y o zwrocie z inwe-
stycji, a tym samym – realizacji za o onych celów.  

Popularno  wykorzystania wyjazdów motywacyjnych wi e si  te  z ob-
ni eniem cen zwi zanych z utrzymaniem pracowników. Koszt poniesiony na 
nierzadko jednorazowy wyjazd motywacyjny w przeliczeniu na jednego pra-
cownika jest zdecydowanie ni szy od podwy ki dla niego uj tej w skali roku. 

W drugim etapie bada  zwrócono si  do pracowników wielkopolskich 
przedsi biorstw, którzy byli uczestnikami wyjazdów motywacyjnych. Ankieta 
zawiera a 10 pyta  otwartych i zamkni tych wielokrotnego wyboru. Wi kszo
badanych to m czy ni (67%) w wieku 30–39 lat (77%), pracuj cy w badanym 
przedsi biorstwie (b d  w bran y, któr  to przedsi biorstwo reprezentuje) red-
nio od 3 do 5 lat. cznie przeprowadzono 339 bada  ankietowych.  

Badani pracownicy potwierdzaj  skuteczno  narz dzia, jakim s  wyjazdy 
motywacyjne, bez wzgl du na to, czy maj  one charakter imprez integracyjnych 
czy szkole . Zauwa alne s  jednak bariery, które w szczególno ci dotycz  ko-
biet w wieku 30–39 lat, maj cych na utrzymaniu ma e dzieci, co cz sto powo-
duje konieczno  rezygnacji z wyjazdu (przedsi biorstwo nie oferuje mo liwo-
ci uczestnictwa cz onka rodziny). Respondenci do  cz sto twierdzili, e wy-

jazdy motywacyjne to bardzo dobra metoda gratyfikacji, szczególnie dla m o-
dych osób, niemaj cych jeszcze obowi zków rodzinnych.  

Z przeprowadzonych bada  wynika, e firmy b d ce filiami mi dzynaro-
dowych korporacji zdecydowanie cz ciej organizuj  wyjazdy dla samych pra-
cowników przedsi biorstwa. Zgromadzone dane pozwalaj  zauwa y , e wiel-
ko  firmy jest skorelowana z uczestnictwem lub brakiem uczestnictwa w im-
prezie osoby towarzysz cej. Mniejsze firmy zdecydowanie ch tniej decyduj
si  na organizacj  wyjazdów z cz onkami rodziny25, najwi ksze przedsi bior-
stwa organizuj  za  imprezy przeznaczone wy cznie dla zatrudnionych. Dzieje 
si  tak przede wszystkim dlatego, e programy tych przedsi biorstw oparte s
na warto ciach, które one reprezentuj . Taka polityka ma prowadzi  do wzrostu 
lojalno ci pracownika oraz wzmocnienia jego wi zi z firm . Niestety, w odczu-
ciu pracowników relacje te s  nieprawid owo wywa one, poniewa  zdecydo-

                                                          
25  Podczas wyjazdów motywacyjnych cz onkowie rodziny towarzyszyli tylko 23 pracowni-

kom (z 14 przedsi biorstw).
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wanie odcinaj  warto ci rodzinne, które ich zdaniem tak e maj  wp yw na efek-
tywno  i rezultaty osi gane w pracy. 

Pracownicy maj  cz sto zastrze enia do formy organizacji takiego wyjaz-
du motywacyjnego, szczególnie je li chodzi o dost pno  terminow . Problem 
ten nie wyst puje w przypadku wyjazdów jednodniowych, zw aszcza je li od-
bywa si  on w godzinach pracy. Kwestia ta nabiera jednak znaczenia, kiedy 
pracownik jedyne dwa wolne dni w tygodniu ma po wi ci  na wyjazd ze 
wspó pracownikami. Stopie  niezadowolenia wzrasta, gdy imprez  zaplanowa-
no na 2–3 dni26. Pracownicy oczekiwaliby, by w procesie planowania i przygo-
towania wyjazdu wzi to pod uwag  ich ograniczenia czasowe. Znaczna cz
ankietowanych (34%) deklaruj c zadowolenie z wyjazdów motywacyjnych, 
zaznacza, e proces planowania i organizowania wyjazdu by  dla nich etapem 
raczej uci liwym. Wynika o to przede wszystkim z niedostosowania terminu 
wyjazdu do planów osobistych pracownika (11%)27, negatywnego nastawienia 
pracownika do odwiedzanej destynacji (34%)28 oraz prze wiadczenia, e wy-
jazd jest rodzajem przymusu, a nie nagrod  (21%). W ród ankietowanych 28% 
nie chce integrowania si  ze wspó pracownikami, z którymi s  skonfliktowani. 

Uczestnicy wyjazdów motywacyjnych najwy ej oceniaj  wyst powanie
w programie imprezy elementu zaskoczenia, tzw. wow factor29, traktowanego 
jako atrakcj  (rys. 2). Stosowanie tego czynnika w programach wyjazdowych 
oczywi cie jest nieprzypadkowe, ma ukaza  bowiem pracodawcom zachowanie 
pracownika w sytuacjach zaskakuj cych. W wietle bada , pracownicy oczeku-
j  od organizatorów i samego programu sprawno ci i oryginalno ci, kwestie 
zwi zane z zakwaterowaniem i wy ywieniem zdaj  si  za  by  elementami 
drugorz dnymi. Sytuacj  tak  mo na t umaczy  tym, e pracodawcy od lat in-
formuj  swoich pracowników o ci ciach bud etowych, co mo e by  powodem 
przej cia pracownika ze stanowiska roszczeniowego do ugodowego.

                                                          
26  W badanych przedsi biorstwach nie organizowano wyjazdów motywacyjnych d u szych 

ni   trzydniowe. 
27  W Polsce nie ma tradycji wyjazdów integracyjnych, na które pracownik mo e zabra  ro-

dzin .
28  Egzotyka miejsca ma znacz cy wp yw na atrakcyjno  wyjazdu, niestety, wi kszo  ba-

danych przedsi biorstw organizowa a wyjazdy o charakterze motywacyjnym na terenie kraju. 
29  Czynnik okre lany przez bran  MICE POLAND, www.micepoland.com.pl. 
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Liczba odpowiedzi pracowników, którzy uznali dany element programu za istotny

Rys. 2. Istotno  poszczególnych elementów programu motywacyjnego w opinii pra-

 cowników wielkopolskich przedsi biorstw30

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada  ankietowych  
na próbie N = 339. 

Pracownicy chcieliby uczestniczy  w wyjazdach motywacyjnych zdecy-
dowanie cz ciej (78%), co jest zgodne z za o eniami Szwichtenberga. Autor 
ten wskazuje, e taka forma wynagradzania jest bardziej op acalna, je li wyjaz-
dy maj  charakter cz stszy i cykliczny31. Zauwa a si  wówczas efekt ich od-
dzia ywania. Porównywalna liczba osób uwa a, e wyjazdy motywacyjne s
bardzo dobrym sposobem wynagradzania, a tym samym motywowania do pra-
cy. Warto zauwa y , e cz  ankietowanych uznaj cych wyjazdy motywacyj-
ne za dobry sposób wynagradzania, przyzna a, e nie wp yn y one na ich zaan-
ga owanie i wzrost motywacji do pracy. Znacz ce jest, e tylko 24% badanych 
zadeklarowa o, e maj c do wyboru wynagrodzenie finansowe i pozafinansowe, 
zdecydowa oby si  na t  drug  mo liwo . Bardzo cz sto zaznaczano, e naj-
bardziej po dan  form  wynagrodzenia pozafinansowego jest awans32.

                                                          
30  W pytaniu ankietowani mieli mo liwo  zaznaczenia kilku, ich zdaniem najwa niejszych, 

odpowiedzi.
31  A. Szwichtenberg, Fenomen podró y motywacyjnych…, s. 67–75. 
32  Pracodawca traktuje za  awans jako form  wynagrodzenia finansowego, gdy  w zdecy-

dowanej wi kszo ci jest on ci le powi zany ze wzrostem wysoko ci zarobków. 
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Ostatnim elementem badania by a ocena wp ywu wyjazdów motywacyj-
nych na ycie zawodowe pracowników bior cych w nich udzia . Zdecydowana 
wi kszo  ankietowanych (67%) czuje, e ich praca zosta a doceniona,  
w zwi zku z czym d y si  do jeszcze wi kszego zaanga owania w obowi zki
zawodowe. Niespe na po owa pracowników (43%) odczuwa znacz cy przyp yw 
energii, a tym samym ch  do pracy. Podobna liczba badanych uzna a, e dzi ki
takiej formie integracji czy nagradzania czuje si  bardziej zwi zana z przedsi -
biorstwem i odczuwa zdecydowanie lepsze porozumienie z szefem. Ponad jedna 
czwarta ankietowanych uzna a, e wyjazd motywacyjny nie wp yn  zasadniczo 
na ich sytuacj  w yciu zawodowym, a etap ten zostaje zamkni ty w momencie 
powrotu do pracy. Pojawi y si  równie  zdania, e tych dwóch elementów nie 
powinno si czy .

Przeprowadzone analizy dowodz , e pracownicy uznaj  zasadno  wpro-
wadzania programów motywacyjnych jako narz dzia zarz dzania. Wyjazdy te 
wzmacniaj  wi zi pomi dzy pracownikami a przedsi biorstwem, wp ywaj  na 
wzrost zaanga owania czy nawet poczucia docenienia. Nale y zauwa y  jed-
nak, e pracownicy nie dostrzegaj  znaczenia wyjazdów motywacyjnych dla 
samego przedsi biorstwa, a tym samym rozwoju gospodarki. Niezauwa alne
jest d enie do wzrostu udzia u w rynku oraz zwi kszenie sprzeda y.  

Podsumowanie

Zgodnie z raportem Polski rynek wiadcze  pozap acowych w Polsce, pra-
codawcy du o cz ciej wybieraj  wyjazdy integracyjne zamiast tradycyjnych 
metod wynagradzania pracowników (finansowe). Wynagrodzenie zasadnicze 
nie pe ni ju  funkcji motywacyjnej, a pracownicy oczekuj  dodatkowych mo-
tywatorów – pozafinansowych. Potrzeby zatrudnionych odzwierciadlaj wia-
tow  tendencj  kszta towania polityki wynagrodze  na podstawie benefitów 
pozap acowych, st d rynek wiadcze  pozap acowych w Polsce systematycznie 
ro nie33. Badania przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w grudniu 2010 
roku na zlecenie Sodexo Motivation Solutions wskazuj  jednoznacznie, e pol-
scy pracodawcy dostrzegaj  korzy ci z w czenia wiadcze  pozap acowych  
w system wynagradzania pracownika, w zwi zku z czym bud ety przeznaczane 

                                                          
33  www.sodexo.pl. 
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na tego rodzaju benefity z roku na rok rosn . Badania przeprowadzone na gru-
pie pracowników i pracodawców z obszaru Wielkopolski potwierdzaj , e
wiadczenia pozap acowe (w tym wyjazdy motywacyjne) s  jednym z najlep-

szych rozwi za  motywuj cych pracowników do efektywniejszej pracy, wspo-
magaj cych budowanie ich lojalno  i zaanga owanie.

INFLUENCE OF INCENTIVE TRAVEL ON COMMITMENT LEVELS

OF EMPLOYEES IN BUSINESSES BASED

IN THE GREATER POLAND REGION

Summary

The aim of the study was to evaluate how incentive travel is viewed by businesses 

in the Greater Poland region. The extent to which such a program actually affects em-

ployee’s motivation and commitment levels to their responsibilities was also assessed. 

The study results may significantly influence the practical application of incentive trips 

as management tools and confirm their effectiveness as well as justify (inc. from an 

economic perspective) their selection as one element of a motivation system used by 

companies. Detailed analysis of the degree to which this tool is exploited referred to  

48 companies in Greater Poland, which organise a varied range of incentive trips. The 

results of the study unequivocally show that at present, the size of the company is not 

the main indicator in regard to the use of this incentive system. Smaller Polish busi-

nesses are interested in incentive travel to the same extent as companies with foreign 

capital. 

Key word: incentive travel, integration events, employee motivation

Translated by Joanna Lewandowska-Haracz 
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EDWARD WI NIEWSKI
Spo eczna Akademia Nauk w odzi 

TURYSTYKA MIEJSKA
JAKO CZYNNIK WSPOMAGAJ CY

WZROST ATRAKCYJNO CI TURYSTYCZNEJ KO OBRZEGU 

Streszczenie 

Turystyka jest skutecznym katalizatorem rozwoju obszarów miejskich, po-

niewa  zmienia przestrze  miejsk  za spraw  ró nych czynników antropoge-

nicznych, przyczynia si  do tworzenia nowych miejsc pracy i do wzrostu do-

chodów miasta. Wk ad turystyki w ogólny rozwój spo eczno-gospodarczy zale-

y od charakteru lokalnego rodowiska, polityki samorz du terytorialnego, de-

cyzji bran y turystycznej i wielu innych czynników lokalnych i regionalnych. 

 Turystyka miejska jest zagadnieniem ró norodnym, z o onym, które dy-

namicznie si  rozwija. W adze miast zorientowanych na turystyk  napotykaj

wiele barier, zw aszcza dotycz cych opracowania ram zarz dzania turystyk

miejsk , a tak e wdra ania strategii i taktyk wzrostu konkurencyjno ci oraz 

atrakcyjno ci turystycznej miasta. W turystyce miejskiej, obok tradycyjnego 

ukierunkowania na przybywaj cych go ci, coraz wi kszego znaczenia nabiera 

wymiar endogeniczny (odbiorcami ofert s  mieszka cy miasta). Takie podej cie

wymaga istotnych zmian w polityce proturystycznej w adz samorz dowych. 
 Celem artyku u jest przedstawienie teoretycznych aspektów turystyki 

miejskiej, elementów zarz dzania ni  oraz nowych tendencji wyst puj cych  
w jej ramach. W cz ci empirycznej zaprezentowano najwa niejsze dzia ania
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w adz samorz dowych Ko obrzegu na rzecz wzrostu atrakcyjno ci turystycznej 
miasta oraz wyniki wybranych fragmentów bada , dotycz cych identyfikacji 
profilu turystów odwiedzaj cych miasto (badania te odnosz  si  do ostatniej 
dekady). Przeprowadzone rozwa ania i analizy pozwoli y uzna , e elementy 
turystyki miejskiej Ko obrzegu zmieniaj  si  w sposób dynamiczny, co podnosi 
atrakcyjno  turystyczn  i konkurencyjno  miasta, a tak e znacz co wp ywa 
na intensywno  przyjazdów do nadmorskiego kurortu. 

S owa kluczowe: miasto, turystyka miejska, atrakcyjno  turystyczna miasta, motywa-
cja przyjazdu 

Wprowadzenie

Miasta od dawna przyci gaj  turystów, oferuj c im zakwaterowanie, wy-

ywienie, rozrywk  i inne atrakcje, lecz dopiero od niedawna turystyk  miejsk

traktuje si  jako wydzielon  dziedzin  dzia alno ci i bada . Wed ug C. Lawa, 

turystyka jest istotnym elementem krajobrazu gospodarczego wi kszo ci miast, 

a tak e katalizatorem ich odrodzenia i rozwoju1. Jako pierwszy w prze omowy 

sposób o turystyce miejskiej napisa  G. Asworth2, po nim za  kolejni autorzy 

zajmowali si  istot  tej odmiany turystyki i zwi zanymi z ni  procesami  

(m.in. J. Gold i S. Ward3, S. Page4, D. Judd i S. Fainstein5, a w Polsce np.  

A. Kowalczyk6).

Turystyka miejska jest zagadnieniem ró norodnym, z o onym i dynamicz-

nie rozwijaj cym si . W dobie globalizmu jest ona zjawiskiem powszechnym. 

Funkcja miastotwórcza turystyki daje coraz wi ksze korzy ci mieszka com 

odwiedzanych miast – w wi kszym stopniu stawia si  na urbanizacj  i aspekty 

ekonomiczne. Turystyka ma wp yw na to, czy miasto si  rozwija; dzi ki niej 

                                                          
1  C. Law, Urban Tourism: The Visitor Economy and the Pearson Education, Harlow 2003, 

s. 1. 
2  G. Asworth, Is There an Urban Tourism?, „Tourism Recreation Research” 1992,  

nr 2 (17), s. 3–8. 
3  J. Gold, S. Ward, Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing to Sell Town and 

Regions, John Wiley & Sons, Cichester 1994. 
4  S. Page, Urban Tourism, Routledge, London 1995. 
5  D. Judd, S. Fainstein, The Tourism City, Yale University Press, New Haven 1999. 
6  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
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powstaj  nowe miejsca pracy. W zwi zku z coraz wi ksz  popularno ci  tury-

styki w adze miast nastawionych na rozwój tej dziedziny powinny: 

– opracowa  ramow  koncepcj  zarz dzania turystyk  miejsk , uznaj c

wzajemne relacje mi dzy turystyk  a o ywieniem przestrzeni miejskiej 

i uwzgl dniaj c znaczne zró nicowanie uwarunkowa  lokalnych i mo -

liwych form turystyki,  

– stosowa  nowe unikatowe strategie przyci gania turystów7 ze wzgl du

na istotne zmiany w relacji mi dzy popytem a poda  w turystyce miej-

skiej, a tak e dlatego, e miasta nastawione na turystyk  s  coraz bar-

dziej substytucyjne.  

 Nadrz dnym celem stymulowania turystyki miejskiej jest rozwój spo ecz-

no-gospodarczy miasta. W odniesieniu do obszarów miejskich cz sto mówi si

o o ywieniu. We wspó czesnych miastach widoczne jest zacieranie si  granicy 

mi dzy zachowaniami mieszka ców i osób odwiedzaj cych miasto. W systemie 

warto ci tych pierwszych potrzeby zwi zane z czasem wolnym (rozrywka, 

czynna rekreacja, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, 

przebywanie w restauracjach, odwiedzania galerii) nabieraj  coraz wi kszego

znaczenia. Znamienne jest jednak zdanie G. Aswortha: „(…) obecno  turystyki 

w miastach nie tworzy jeszcze zjawiska turystyki miejskiej, która jest czym

wi cej ni  kombinacj  zachowa  zwi zanych z okre lonym miejscem”8.

 Celem artyku u jest prezentacja wybranych aspektów teoretycznych tury-

styki miejskiej, a tak e analiza dynamiki zmian dokonuj cych si  pod wp ywem 

ukierunkowanej aktywno ci w adz samorz dowych, nastawionej na wzrost 

atrakcyjno ci turystycznej miasta. 

1. Istota turystyki miejskiej 

Obserwacje i badania wskazuj , e przewa aj ca cz  walorów turystycz-

nych skoncentrowana jest w o rodkach miejskich nawet wówczas, gdy o atrak-

cyjno ci danego obszaru decyduj  walory przyrodnicze. Turystyka jest zjawi-

                                                          
7 Zarz dzanie turystyk , red. L. Pander, R. Sharplay, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008, 

s. 205. 
8  G. Asworth, Is There an Urban…, s. 7. 
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skiem cz ciej zwi zanym z miastami ni  z innymi obszarami i w du ym stop-

niu zale y od zasobów antropogenicznych. 

W literaturze przedmiotu turystyka miejska rozumiana jest jako „turystyka 

w mie cie”, traktowana te  jako turystyczna funkcja miasta9. Takie podej cie

wyst puje te  w pracy A. Matczaka10. Wed ug G. Ashwortha, na zjawisko tury-

styki miejskiej sk adaj  si  ró ne przejawy aktywno ci turystycznej11.

A. Kowalczyk uwa a, e pod poj ciem turystyki na obszarach miejskich 

mo na rozumie :

– wszystkie formy turystyki wyst puj ce na terenach miejskich, 

– formy turystyki zwi zane z walorami i zagospodarowaniem turystycz-

nym wyst puj cymi na obszarach miejskich, 

– turystyk , której celem jest odwiedzanie i poznawanie miasta postrze-

ganego jako dziedzictwo kulturowe12.

W odniesieniu do dwóch pierwszych punktów mo na wskaza  wiele ty-

pów turystyki: wypoczynkow , biznesowo-handlow , kulturalno-rozrywkow ,

kulturalno-poznawcz , religijn , kongresow , sportow  i in. W ostatnim punk-

cie natomiast chodzi o postrzeganie przez turyst  miasta w kategoriach symbo-

licznych, poszukiwanie jego „ukrytego wymiaru”. Kluczow  kwesti  zwi zan

z turystyczn  funkcj  miasta jest problem atrakcyjno ci turystycznej. Obecnie 

obok walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego du y nacisk 

k adzie si  na sposób organizacji ruchu turystycznego, zw aszcza promocj

i obs ug  turystów. 

2. Podstawowe zagadnienia turystyki miejskiej 

W ramach turystyki miejskiej wa ne s  nast puj ce kwestie: 

– popyt w turystyce miejskiej – charakterystyka „turysty miejskiego”, 

czynniki motywuj ce do przyjazdów, pomiary wielko ci, tendencji  

                                                          
9  A. Kowalczyk, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, War-

szawa 2005, s. 155–197. 
10  A. Matczak, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Funkcja turystyczna,

Acta Universitatis Lodziensis, „Turyzm” 1989, nr 5, s. 27–39. 
11  G. Ashworth, Is There an Urban Tourism…, s. 13. 
12  A. Kowalczyk, Nowe formy turystyki…, s. 180. 
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i prawid owo ci cechuj cych popyt, a tak e jego modelowanie i prog-

nozowanie,

– poda  w turystyce miejskiej – infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa, 

baza noclegowa i gastronomiczna, us ugi informacyjne, parkingi, 

– marketing w turystyce miejskiej – w szczególno ci promowanie miasta, 

zmiany wizerunku i reprezentuj cych go symboli, 

– polityka, planowanie i zarz dzanie – struktury organizacyjne i relacje 

(powi zania partnerskie, sieci wspó pracy, wspólne przedsi wzi cia,

klastry), rewitalizacja obszarów miejskich, polityka turystyczna (atrak-

cje, wydarzenia, specyfika lokalna), 

– rola turystyki miejskiej – aspekty ekonomiczne, rozwój spo eczno-

-kulturowy, wzrost konkurencyjno ci miasta.  

 Ze wzgl du na odmienno  uwarunkowa  lokalnych nie ma w zasadzie 

identycznych rozwi za  dotycz cych planowania, zarz dzania, a tak e rozwoju 

produktów i us ug. Analiz i bada  w tej sferze dokonuje si  zatem na bazie stu-

diów przypadku. Mo na wskaza  jednak kilka ogólnych obserwacji o charakte-

rze uniwersalnym, a mianowicie: 

– rodowisko turystyki miejskiej cechuje si  du  dynamik ,

– w miastach obserwuje si  permanentne zmiany spo eczne, gospodarcze 

i kulturowe, cz sto wywo ywane przez czynniki egzogeniczne; jednym 

z widocznych przejawów tych przeobra e  jest zanik przemys u wy-

twórczego na rzecz rozwoju sektora zaawansowanych technologii  

i us ug, a w zwi zku z tym nast puj  zmiany w strukturze zatrud-

nienia13,

– na skutek globalizacji kulturowej centra miast upodabniaj  si  do siebie 

nawzajem. 

Do typowych strategii o ywienia obszarów miejskich za pomoc  turystyki 

nale :

– strategie oparte na wydarzeniach – organizacja jednorazowych imprez  

i festiwali, 

– strategie oparte na atrakcjach – tworzenie nowych wyj tkowych atrak-

cji w celu przekroczenia pewnej masy krytycznej, umo liwiaj cego

przebicie si  na rynku, 

– strategie oparte na biznesie – organizacja konferencji, spotka , targów,

                                                          
13  C. Law, Urban Tourism…, s. 27–48. 
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– strategie oparte na kulturze – promowanie najciekawszych elementów 

dorobku kulturowego miasta, 

– strategie oparte na wykorzystaniu czasu wolnego – udost pnianie cen-

trów handlowych, galerii, obiektów sportowych, kin, teatrów jako 

atrakcji turystycznych14.

Niezale nie od przyj tej strategii wszelkie dzia ania maj ce na celu rozwój 

turystyki miejskiej nastawione s  na popraw  spo eczno-kulturalnych i ekono-

micznych warunków bytowania lokalnych wspólnot. Z rozwojem turystyki 

miejskiej czy si  kilka zagadnie  szczegó owych, takich jak: relacje mi dzy 

tym rozwojem a zjawiskiem wykluczenia spo ecznego, konflikty wokó  planów 

zagospodarowania i dysponowania przestrzeni , alokacja zasobów miejskich, 

partycypacja lokalnej spo eczno ci, a tak e uwarunkowania polityczne. 

3. Elementy zarz dzania turystyk  miejsk

Turystyka miejska jest zjawiskiem z o onym, obejmuj cym wiele punktów 

widzenia, typów atrakcji turystycznych, modeli zachowa  turystów, uwzgl d-

niaj cym zró nicowanie morfologiczne miast. Wydaje si  zatem po dane

stworzenie ramowej koncepcji zarz dzania turystyk  miejsk . Jedn  z propozy-

cji zaprezentowano na rysunku 1. W modelu tym punktem wyj ciowym jest nie 

sama turystyka, lecz szeroko rozumiane rodowisko miejskie. Wa ne jest roz-

poznanie otoczenia politycznego, ekonomicznego i spo eczno-kulturowego

miasta, gdy  pozwala to okre li , jakie funkcje i struktury b d  optymalne.  

W ten sposób spe nia si  postulat rozpatrywania turystyki w ramach komplek-

sowego podej cia do polityki spo eczno-gospodarczej miasta. Uko czony etap 

przygotowawczy wprowadza w faz  opracowania strategii rozwoju turystyki, 

obejmuj cej:

– zestawienie atrakcji, 

– po dane inwestycje w infrastruktur  turystyczn ,

– koncepcje kampanii marketingowych, 

– metody monitorowania strumieni turystów. 

                                                          
14  J. Swarbrooke, Tourism, Economic Development and Urban Regeneration: A Critical 

Evaluation, w: Reflections on International Tourism: Developments in Urban and Rural Tourism,
red. M. Robinson, R. Sharplay, N. Evans, P. Long, J. Swarbrooke, Business Education Publi-
shers, Sunderland 2000, s. 269–285. 
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Etapem finalnym omawianej koncepcji jest obserwacja realizacji strategii 

oraz ocena stosunku mieszka ców do zmian wizerunku i funkcjonowania mia-

sta w otoczeniu turystycznym.  

OTOCZENIE                      OTOCZENIE                     OTOCZENIE 
POLITYCZNE                  EKONOMICZNE                 SPO ECZNO- 

   – w adze lokalne                        –  tradycyjne zaplecze ekonomiczne               -KULTUROWE
   – w adze centralne                     –  po dane zaplecze ekonomiczne               –  potrzeby lokalnej  
   – polityka rozwoju miasta         –  zatrudnienie/inwestycje                                 spo eczno ci
   – powi zania partnerskie           –  dost pno  zasobów                                  –  sprawiedliwo  spo eczna 
                                                                                                                             –  poziom ycia 
                                                                                                                             –  potencja  kulturalny 

ZAANGA OWANIE     ALOKACJA ZASOBÓW          KONFLIKTY 
SPO ECZNO CI                                                        PRZESTRZENNE 

S T R A T E G I A   R O Z W O J U   T U R Y S T Y K I 

DOZNANIA OFEROWANE PRZEZ TURYSTYK  MIEJSK

ZMIANA WIZERUNKU/FUNKCJI MIASTA 

Badanie opinii turystów i mieszka ców

Rys. 1. Ramowa koncepcja zarz dzania turystyk  miejsk

ród o: opracowanie w asne na podstawie: D. Tyler, A Framework for Analysing Urban 
Tourism, w: Reflections on International Tourism: Developments in Urban and 
Rural Tourism, red. M. Robinson, R. Sharplay, N. Evans , P. Long, J. Swar-
booke, Business Education Publishers, Sunderland, s. 287–299. 

4. Nowe tendencje w turystyce miejskiej 

W ostatnim okresie obserwuje si  now  form  turystyki. W dobie indu-

strialnej wa ne by y poj cia: „zmiana”, „komercjalizacja” i „utowarowienie”,  

w dobie postindustrialnej natomiast istotne s : „znaczenie”, „nowo ” i „to sa-

mo ”15. Zauwa a si  stopniowe przechodzenie od tradycyjnego paradygmatu 

                                                          
15  H. Hughes, Arts, enterainment and tourism, Buterworth-Heinemann, Oxford-Burlington 

2003, s. 144. 
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3S (s o ce, pla a, morze) na rzecz 3E (rozrywka, ekscytacja, edukacja)16. Auto-

rzy zajmuj cy si  atrakcyjno ci  turystyczn  do modelu 4A (atrakcje, us ugi,

zakwaterowanie, dost pno ) dodaj  atmosfer .

Wed ug T.N. Clarka i in. obecne miasto nie jest miejscem produkcji, lecz 

konsumpcji, nap dzanej przez lokaln  specyfik : walory naturalne, galerie, 

stadiony, sanatoria, parki, centra kongresowo-hotelowe. W miastach turystycz-

nych obok tradycyjnych dzielnic RBD (ang. recreational business district) po-

jawiaj  si  specjalne strefy dzielnicowe, nazywane TBD (ang. tourism business 
district). Porównania ich ze sob  dokonano w tabeli 1. 

 Tabela 1 

 Podobie stwa i ró nice mi dzy RBD i TBD 

RBD TBD 

wykorzystanie sezonowe wykorzystanie ca oroczne
kszta t linearny lub w kszta cie litery T kszta t koncentryczny 
g ówne atrakcje – walory przyrodnicze g ówne atrakcje – obiekty i wydarzenia kultu-

rowe
g ówne funkcje – gastronomiczne, rozryw-
kowe, noclegowe, sklepy z pami tkami  

g ówne funkcje – biurowe, us ugowe, admini-
stracyjne, kulturowe, handlowe, transportowe, 
us ugi turystyczne, atrakcje turystyczne 

nie jest wyrazista i ma zwi zki z walorami 
przyrodniczymi miasta 

jest wyrazista i ma zwi zki z walorami kulturo-
wymi miasta 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: D. Getz, Planning for tourism business dis-
trict, „Annals of Tourism Research” nr 20 (4), s. 583–600. 

5. Turystyka przyjazdowa do Ko obrzegu 

W latach 2000–2011 dla zwi kszenia atrakcyjno ci turystycznej miasta 

w adze samorz dowe zainicjowa y i zrealizowa y wiele przedsi wzi  o charak-

terze produktów turystycznych. Najwa niejszymi z nich by y programy i pro-

jekty zaprezentowane w segmentach turystyki: 

– uzdrowiskowej – Strefa Jodu, odbudowa i poszerzenie trzykilometro-

wego odcinka pla y wschodniej, rewitalizacja parku nadmorskiego  

                                                          
16  A. Kowalczyk, Nowe formy turystyki…, s. 184. 
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i zachowanie terenów zielonych w obszarze uzdrowiska, poprawa do-

st pno ci komunikacyjnej do strefy uzdrowiskowej, 

– kulturowej – EkoPark, Regionalne Centrum Kultury, twierdza ko o-

brzeska, Sunrise Festival, odnawianie lubów,

– rekreacyjno-sportowej – Morski Ko obrzeg, osada solna, Ko obrzeg – 

rowerowa stolica Polski, Stadion im. Sebastiana Karpiniuka, ponad  

40 basenów krytych w sanatoriach i centrach spa & wellness, park teni-

sowy o standardzie klasowym, ponad 10 kortów tenisowych w dzielni-

cach miasta, rozleg a sie cie ek rowerowych, 

– rozrywkowych – led  ko obrzeski – z oto Ko obrzegu, ca oroczne po-

owy ba tyckie, 

– konferencyjnej – kongresy i konferencje mi dzynarodowe, krajowe  

i regionalne. 

 Jednym z wa nych elementów realizacji strategii rozwoju turystyki  

w mie cie jest identyfikacja rynków docelowych. Ich znajomo  ma znaczenie 

dla okre lenia potencjalnych kierunków dzia alno ci turystycznej w mie cie17.

W ramach priorytetu I „Rozwój produktu turystycznego” dokonano analizy 

profilu go ci odwiedzaj cych miasto. 

Badania przeprowadzono w Ko obrzegu trzykrotnie – w latach 200018,

200819 i 2011. We wnioskach wykorzystano wyniki podobnych bada , zreali-

zowanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej (CEPiT) w Ko o-

brzegu oraz Instytut Turystyki w Krakowie. Zastosowan  metod  badawcz  by

wywiad standaryzowany przy pomocy kwestionariusza z pytaniami zamkni -

tymi i skategoryzowanymi. Badania przeprowadzono w dwóch okresach – se-

zonie letnim (VII–VIII) i zimowym (XI–XII). Relatywnie du e próby badawcze 

(w 2000 roku – 1950 osób, w 2008 roku – 1240 osób, a w 2011 roku  

– 1742 osoby) pozwoli y uzna  uzyskane wyniki za reprezentatywne. Rozpa-

trywano kilka zagadnie  szczegó owych, w ród których nale y wskaza :

                                                          
17 Strategia rozwoju turystyki w mie cie Ko obrzeg, Urz d Miasta Ko obrzeg, Ko obrzeg

2006, s. 19. 
18  E. Wi niewski, Wp yw motywacji aktywno ci turystycznej na mo liwo ci rozwoju lokal-

nego Ko obrzegu, Zeszyty Naukowe ZSB w Szczecinie nr 4, Szczecin 2001. 
19  R. Wo niak, Pozycja konkurencyjna Ko obrzegu na tle innych uzdrowisk w wietle naj-

nowszych bada  empirycznych, w: Energia odnawialna szans  dla uzdrowiska Ko obrzeg i re-
gionu, red. T. Hesse, Wydawnictwo RSTU, Ko obrzeg 2009, s. 135–152. 
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– motywy przyjazdów do Ko obrzegu,

– profil spo eczno-ekonomiczny go ci,

– rodki komunikacji, z których korzystaj  tury ci,

– regiony Polski i Europy, z których pochodz  go cie,

– ocen  infrastruktury publicznej, uzdrowiskowej, komercyjnej oraz 

us ug w mie cie,

– stosunek mieszka ców miasta do turystów i dzia alno ci turystycznej  

w mie cie.

 Poni ej omówiono kilka wybranych aspektów szerszego profilu bada .

5.1. Motywy przyjazdów do Ko obrzegu 

Wed ug wyników bada , g ównym motywem przyjazdów turystów do Ko-

obrzegu s  pobyty lecznicze i zdrowotne, cho  na przestrzeni ostatniej dekady 

powód ten wskazywany jest relatywnie znacznie rzadziej. Drugim podstawo-

wym motywem przyjazdów s  cele wypoczynkowe. W ostatnim okresie znacz-

nie wzros a liczba przyjazdów zwi zanych z wypoczynkiem rodzinnym, a tak e

w celach kulturowych i konferencyjno-szkoleniowych (tab. 2) 

 Tabela 2 

G ówne motywy przyjazdów do Ko obrzegu (%) 

Rodzaje motywów 2000 r. 2008 r. 2011 r. 

leczniczy, zdrowotny 
wypoczynkowy aktywny, sport 
poznawczy, wycieczki 
wypoczynkowy bierny 
rodzinne, towarzyskie 
szkoleniowy, konferencyjny 
biznesowy, s u bowy 
kulturowy 
religijny 
tranzyt, weekendowy 
inne (nauka, studia, rozrywka) 

48,9
14,1
14,0
8,5
5,1
2,6
2,4
1,4
0,9
0,7
1,4

51,1
20,7
9,0
5,8
2,3
3,2
1,6
2,6
0,7
0,5
2,5

36,3
19,3
10,1
4,1

12,1
4,5
2,0
5,3
0,5
2,2
2,6

 Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: opracowanie w asne.
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Ko obrzeg to centrum turystyczne o ukszta towanym profilu uzdrowisko-

wo-wypoczynkowym. Od niedawna ofert  turystyczn  miasta wzbogacono  

o turystyk  biznesow , kultur , a zw aszcza o rekreacj  i sport. 

5.2. Struktura wiekowa osób odwiedzaj cych Ko obrzeg  

Stereotypowa teza mówi ca o tym, e oferta Ko obrzegu przeznaczona jest 

g ównie dla ludzi w rednim i starszym wieku, znalaz a tylko cz ciowe po-

twierdzenie w badaniach (tab. 3). Do Ko obrzegu przyje d a relatywnie ma o

ludzi m odych, z wyj tkiem sezonu letniego, kiedy odbywaj  si  zjazdy na cy-

kliczne atrakcyjne imprezy m odzie owe, np. Sunrise. W 2011 roku w ród tury-

stów dominowa y osoby w wieku 25–44 lat. Wyra nie maleje grupa osób po-

wy ej 65. roku ycia. 

 Tabela 3 

 Struktura wiekowa osób odwiedzaj cych Ko obrzeg

Wiek (lata) 2000 r. (%) 2008 r. (%) 2011 r. (%) 

< 18 
18–24
25–34
35–44
45–54
55–65
> 65 

2,0
4,9
5,8

15,0
26,0
20,8
25,5

3,0
4,0
6,7

22,0
23,3
21,3
15,7

4,0
12,3
20,8
28,2
14,1
14,2
6,4

Razem 100,0 100,0 100,0 

ród o: opracowanie w asne.

5.3. Rozk ad geograficzny turystyki przyjazdowej do Ko obrzegu 

Analiza tego zagadnienia ma du e znaczenie dla identyfikacji obszarów, 

na których nale y prowadzi  intensywn  promocj  zewn trzn . W ci gu ostat-

niej dekady uk ad geograficzny pochodzenia go ci uleg  zmianie, co uwidocz-

niono w tabeli 4. 
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Tabela 4 

 Województwa, z których pochodz  go cie odwiedzaj cy Ko obrzeg (%) 

Województwo 2000 r. 2008 r. 2011 r. 

mazowieckie 
wielkopolskie
ma opolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
ódzkie

dolno l skie 
kujawsko-pomorskie
l skie 

lubuskie
lubelskie
podkarpackie
wi tokrzyskie 

warmi sko-mazurskie

19,9
17,8
14,7
10,2
9,1
7,1
7,0
5,7
4,5
1,5
1,0
0,8
0,4
0,3

10,3
29,3
4,3
2,1

12,7
5,0
6,3
8,3
9,3
5,1
1,3
0,0
1,9
4,1

8,1
20,5
8,7
2,2

10,3
6,0
9,8
7,6

13,3
3,3
1,2
0,5
1,5
7,0

razem 100,0 100,0 100,0 
zagranica/ogó  turystów 26,1 37,5 33,5 

ród o: opracowanie w asne.

W ostatniej dekadzie zmieni  si  cz stkowo rozk ad strumieni turystów 

przyje d aj cych do Ko obrzegu. Nadal dominuj  przyjazdy z Wielkopolski,  

w czo ówce jest te  województwo l skie i zachodniopomorskie. Ro nie liczba 

przyjazdów z Warmii i Mazur oraz Dolnego l ska. Wysoki odsetek go ci od-

wiedzaj cych miasto to obywatele zagraniczni, szczególnie z Niemiec i Skan-

dynawii, przyje d aj cy do Ko obrzegu w celach sanatoryjno-uzdrowiskowych. 

5.4. Stosunek mieszka ców miasta do turystów i dzia alno ci turystycznej 

Turystyka przynosi wymierne korzy ci gospodarcze, dla pewnej grupy 

mieszka ców jednak jest powodem niezadowolenia (w 2000 roku by o to 

15,0%, w 2008 roku – 10,0%, a w 2011 roku – 12,0%). Prawie ¾ respondentów 

zgadza si  z pogl dem, e turystyka jest istotnym czynnikiem rozwoju gospo-

darczego miasta (w 2000 roku wskaza o tak 72,0%, w 2008 roku – 79,2%,  

a w 2011 roku – a  85,0%). Pogl dy mieszka ców Ko obrzegu na temat tury-

styki zaprezentowano w tabeli 5.  
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Tabela 5 

Pogl dy mieszka ców Ko obrzegu na temat turystyki (%)  

Pogl dy 2000 r. 2008 r. 2011 r. 

Turystyka jest istotnym czynnikiem rozwo-
ju Ko obrzegu 72,0 79,2 85,0
Z pobytem turystów nie wi  si  trudno ci
i niedogodno ci w codziennym yciu 
mieszka ców miasta 79,5 70,1 62,5
Turystyka jest dla spo eczno ci miasta 
ród em dodatkowych dochodów 68,0 69,2 74,5

Nap yw turystów nie powoduje demorali-
zacji ludno ci 75,0 66,6 61,0
Tury ci wywo uj  u sta ych mieszka ców
miasta: 

– sympati ,
– antypati ,
– oboj tno

65,0
15,0
20,0

72,0
10,0
18,0

66,0
12,0
22,0

ród o: opracowanie w asne.

Integraln  cz ci  badania w 2011 roku by o okre lenie stopnia zadowole-

nia turystów z ró nych aspektów pobytu w Ko obrzegu. U rednione wyniki 

(skala 1–5) oceny by y nast puj ce:

– infrastruktura publiczna

(stan ulic, o wietlenie, parkingi, szpital)    = 3,5 

– infrastruktura komercyjna (sie  handlowa,

lokale gastronomiczne, kawiarnie, sie  bankowa,

amfiteatr, baseny, Regionalne Centrum Kultury)   = 3,9 

– infrastruktura uzdrowiskowa

(sanatoria, centra spa & wellness, 

– gabinety zabiegowe, solaria, park zdrojowy,  

pla e, cie ki zdrowia, szlaki rowerowe)     = 4,1 

– us ugi publiczne (bezpiecze stwo, czysto ,

informacja turystyczna, komunikacja miejska,  

imprezy kulturalne i sportowe)       = 4,0 

– us ugi uzdrowiskowe

(jako  us ug, klimat i atmosfera)      = 4,2 
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– koszt pobytu w Ko obrzegu w relacji do standardu oferty: bardzo wy-

soki – 10,0%, wysoki – 37,7%, redni – 45,0%, niski – 7,3%.  

Podsumowanie

Polityka turystyczna Ko obrzegu mo e by  realizowana w dwóch uj ciach:

szerszym – jako ca okszta t dzia a  na rzecz wspierania rozwoju turystyki miej-

skiej, a tak e d enie do nadania turystyce odpowiedniego znaczenia spo ecz-

no-gospodarczego, przy jednoczesnym zachowaniu walorów naturalnych miasta 

i jego okolicy; w szym – jako dzia ania w adz miejskich na rzecz rozwijania 

turystyki miejskiej i zwi zanych z ni  us ug. W Ko obrzegu realizuje si

top-down i bottom-up w powi zaniu z koncepcj  3E. 

Ko obrzeg wzoruj c si  na rozwi zaniach europejskich i krajowych, stara 

si  dostosowa  infrastrukturalnie i mentalnie do nowych trendów. Zmiany  

w klimacie nadba tyckim (temperatura wody morskiej, ci nienie, nas onecznie-

nie), a tak e dzia ania antropogeniczne wp ywaj  znacz co na wielko  popytu 

(w ci gu ostatniej dekady odnotowano zmniejszenie liczby przyjezdnych  

o 12,5%). 

Ko obrzeg mo e by  dla innych miast przyk adem na to, e rozwój tury-

styki miejskiej w du ej mierze zale y od dobrze zrealizowanego pomys u na 

megaprodukt turystyczny, a nie tylko od warunków naturalnych miasta le ce-

go w strefie geograficznej o korzystnej rencie lokalizacyjnej. Mieszka cy mia-

sta zaczynaj  si  zachowywa  jak tury ci i korzystaj  z tych samych obiektów 

co go cie.

Wspó czesne miasta borykaj  si  z wieloma problemami – od spo ecznych 

i zdrowotnych po rodowiskowe i przestrzenne. W przypadku Ko obrzegu, rela-

tywnie krótki sezon letni dla turystów jest coraz skuteczniej wyd u any przez 

dzia ania komplementarne wobec podstawowych funkcji miasta, w szczególno-

ci za spraw  Regionalnego Centrum Kultury, Miejskiego O rodka Sportu  

i Rekreacji, Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego oraz 

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. 

Dane statystyczne potwierdzaj  s uszno  prowadzonych dzia a  – w 2011 

roku powiat ko obrzeski zaj  pierwsze miejsce w kraju w dziedzinie najpopu-

larniejszych lokalizacji wakacyjnych (3,45 mln udzielonych noclegów). 



Turystyka miejska jako czynnik wspomagaj cy wzrost atrakcyjno ci… 147

URBAN TOURISM AS A FACTOR THAT CONTRIBUTES

TO THE INCREASE OF TOURIST ATTRACTIVENESS

OF KO OBRZEG 

Summary

Tourism is an effective factor in supporting the development of urban areas, be-

cause it has an impact on urban change through various anthropogenic activities con-

tribute to the creation of new jobs and increased revenues of the city. The contribution 

of tourism to economic and social depends on the nature of the local environment, local 

government policies, decisions tourism industry and many other regional and local 

variables. 

Urban tourism is a complex and dynamic problems. Municipalities face many bar-

riers, especially in the development of urban tourism management strategy and its im-

plementation. The city tourism, in addition to the traditional focus on tourist arrivals, is 

becoming increasingly important dimension of endogenous , which recipients are also 

tourist offers residents of the city. This requires, of course, changes in tourism policy of 

the city. 

The paper presents the theoretical aspects of urban tourism, urban tourism ma-

nagement elements and to show new trends in the fields. In the empirical part presents 

the most relevant local government in Ko obrzeg to increase the tourist attractiveness of 

the city and the results of selected areas of research in the identification profile of  

tourist visiting the city. The research focuses on the last decade (2000, 2008 and 2011). 

In conclusion, the author states that the coastal city of spa Ko obrzeg dynamically 

change elements of its urban tourism, which increases the attractiveness and competi-

tiveness of the city. It also affects the dynamics of the changes in the profile of tourists 

visiting the city. 

Key words: city, urban tourism, tourist attractiveness of the city, arrival motivation 

Translated by Edward Wi niewski 
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GENERAL CHARACTERISTICS
OF SOUTH GERMAN TOURIST REGIONS 

Streszczenie 

The aim of this thesis is to show tourism regions in South Germany. Besides, it is 

meant to present important features of South German tourism and factors of its deve-

lopment. The research is based largely on information materials of Federal Statistical 

Office in Wiesbaden and German Travel Association in Berlin. In addition, there were 

used specialist literature about German tourism and several web pages related to this 

topic.  

It has been shown that tourism in Germany is a very important sector of economy 

and as a tourist destination very attractive. There are four important factors of develop-

ment that play a major role (geographical, political, economical and social-psycho-

logical). 

The most visited tourist regions in South Germany are the Bavarian and Black 

Forest, the Bavarian Alps and the largest cities in southern regions of Germany. 

Key words: tourism, tourist regions, South Germany, sights 

Translated by Zygmunt Sawicki 

                                                          

  siegmundsawicki@aol.com. 
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Introduction

Tourism is one of the main economic sectors in Germany. German tourists 
spend the most money compared to other nationalities. Germany is in fifth place 
among all tourism countries in Europe. It has many popular tourism regions, 
which are well-visited by tourists from all over the world. There are several 
factors influencing tourism in Germany. These include geographical, political, 
economical and social-psychological factors. Germany is known for its good 
hotels and infrastructure that additionally influence the development of tourism. 
There are many tourism regions, of which the South German states – Bavaria 
and Baden-Württemberg play the major role. The favourite kinds of tourism are 
holiday, sport tourism and recreation, culture tourism and business tourism. 

1. General characteristic of tourism in South Germany 

The tourism industry is one of the most important sectors of economy in 
Germany. This country is the fifth most visited one in Europe with 394.1 mil-
lion overnight stays (2011). Tourism generates 3 million jobs; this corresponds 
to 8% of total employment in Germany.1 Germany is the most popular holiday 
destination for domestic tourists. German tourists spend more compared to other 
nationalities (61.5 billion euro). More than 30% of German tourists spend their 
holiday in their own country. Germany is an attractive country for tourists 
because it has many naturally varied regions (for example North and Baltic 
Seas, mountains, river valleys and interesting cities). 

Tab. 1.

Characteristics of German tourism in 2011 

Subject Value 

Number of visitors 148 000 000 
Overnight stays 394 000 000 
Hotel capacity 36 653 
Hotel rooms 940 484 
Hotel beds 1 680 464 
Utilization 39% 

Source: Broschüre des Deutschen Tourismus Verbandes, Berlin 2012. 

                                                          
1  W. Berg, Tourismusmanagement, Oldenbourg Verlag, München 2010, p. 12. 
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Tab. 2. 

Characteristics of South German tourism in 2011 

State 
Tourist

accommodation 
Tourist

beds
Overnight

stays 
Number

of visitors 

Bavaria 13 647 560 000 77 880 000 29 800 000 
Baden- 
-Württemberg 7 058 394 000 43 510 000 17 800 000 
Total 20 705 954 000 121 390 000 47 600 000 

Source: Broschüre des Deutschen Tourismus Verbandes, Berlin 2012. 

The German cities are visited by many guests from inland as well as from 
foreign tourists. 

Tab. 3.

South German cities in top ten city destinations in Germany in 2010 

City Visitors (milions) Overnight stays (milions) 

1. Berlin 9.0 20.7 
2. Munich 5.5 11.0 
3. Hamburg 4.7 8.9 
4. Frankfurt 3.6 6.0 
5. Cologne 2.5 4.5 
6. Düsseldorf 2.1 3.5 
7. Dresden 1.6 3.5 
8. Stuttgart 1.4 2.7 
9. Nuremberg 1.3 2.4 
10. Hanover 1.1 1.9 

Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011. 

Among all states, Bavaria and Baden-Württemberg have together the 
prime importance in tourism. There were 121.3 million overnight stays in 2010. 
This is 33% of all German states. 
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Tab. 4.

Overnight stays in German states in 2010 

State Overnight stays in millions 

Bavaria 77.8 
Baden-Württemberg 43.5 
North Rhine-Westphalia 42.1 
Lower Saxony 38.4 
Hesse 28.1 
Mecklenburg-Vorpommern 27.6 
Schleswig-Holstein 24.4 
Berlin 20.7 
Rhineland-Palatinate 20.5 
Saxony 16.7 
Brandenburg 10.6 
Thuringia 9.3 
Hamburg 8.9 
Saxony-Anhalt 6.8 
Saarland 2.2 
Bremen 1.8 

Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011. 

In South Germany there are many interesting places, which are well-
visited by national and international tourists. Some of these are: 

1. Landmarks: Hofbräuhaus in Munich (1.8 million visitors), Heidelberg 
Castle (1.4 million visitors), Neuschwanstein Castle in Füssen/Bavaria  
(1.4 million visitors). 

2. Events: the Oktoberfest in Munich (6 million visitors), Cannstatter 
Volksfest in Stuttgart (4.2 million visitors). 

3. Protected areas: Bavarian Forest National Park (2.2 million visitors), 
Mainau Island in Baden-Württemberg (1.5 million visitors). 

2. The factors of the development of tourism in South Germany 

The history of tourism in Germany goes back to the late 18th century. Then 
the most visited cities in Germany were Munich, Dresden, Berlin and Weimar. 
The main reason for tourists was education. During the 19th and 20th century the 
aim of the tourist visiting were regions of the North and Baltic Seas, the 
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German Alps and the Rhine valley. The main reasons for tourists were 
recreation and holidaying. Especially South Germany is a very interesting 
region for the tourists and there are several factors of the development of 
tourism.  

Geographical factor – in the South of Germany are Black Forest, 
Bavarian Forest and Bavarian Alps. German mountains are famous 
region for tourists in the summertime and wintertime as well. The 
majority of tourists, who visit Germany in all regions, are Germans 
(80%) and foreigners (20%) from Netherlands, USA, Switzerland, UK, 
Italy, Austria and other countries.2 In 2011 Germany was visited by 
47,6 million tourists, out of which 31,1% came to South Germany. The 
similar situation exists in the field of overnight stays. From the total 
German stays (394 million) there were 30,8% in South Germany 
(121,4 million). 

Independent of the tourism region there are: 

Political factor – the official body for tourism in Germany is the 
German National Tourist Board, represented by National Tourist 
Offices in 29 countries. There are three governmental committees for 
tourism in Germany: 
– Committee for tourism of the Federal Diet,
– Committee for tourism of the state´s parliaments, 
– Committee for tourism of the Federal Ministry of Economy. 
In Germany there are also non-governmental tourism organizations: 
– German Central Office for tourism,
– German Tourism Association, 
– Federal Association of the German Tourism Industry.

In South Germany there are two main tourism association: the Bavarian 
Tourism Association and the Tourism Association of Baden-Württem-
berg. The aim of tourism policy in Germany as well as in South 
Germany is according to Freyer and Kaspar the promotion and 
organization of tourism by influencing the touristic potentials of 

                                                          
2  Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011. 
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communities and associations.3 The tourism policy in Germany 
provides a high level of development of tourism (in the whole country 
and in every state). 

Economic factor – the tourism industry is one of the most important 
sectors of economy in Germany. It is divided in two main categories: 

– classical tourism industry. It means typical tourism products and 
services by typical tourism companies, for example travel 
organizers, travel agents and airline corporations. 

– additional tourism industry. It means typical tourism products and 
services by untypical tourism companies, for example publishers 
and clothing companies.4

Economic importance of tourism in Germany is measured by indexes 
such as added value and the percentage of gross domestic product 
(GDP). Besides there are also: number of guests, overnight stays (from 
inland and foreign countries) and number of hotel beds.  

Tab. 5.

Selected tourism data of South Germany in comparison to Germany  

Region Number of hotels Number of beds 

South Germany 3120  (26,3%) 1 103 213  (32,2%) 
Germany (total) 8206 3 554 719 

According to German Statistical Office (Statistisches Bundesamt, 
2011, tab. 5) South Germany had 26,3% from all German hotels and 
32,2% from all beds. 

                                                          
3  A. Schulz, W. Berg, M. Gardini, Grundlagen des Tourismus, Oldenbourg Verlag, Mün-

chen 2010, p. 9. 
4  Ibidem, p. 10. 
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Social-psychological factor – in tourism there are social-psychological 
factors that play a major role:  
– demographical and sociological, for example age and sex, 

profession, income, family status, professional activity, etc.,  
– spatial factors, for example geographical origin (large city, small 

city, village, coast, mountains, etc.), 
– psychological, for example attitudes and opinions, religion, lifestyle 

etc.,
– physical, for example body height, colour of hair and skin etc. 

There are several kinds of tourism, which are associated with motives of 
tourists:5

– recreation  mental and physical regeneration (wellness, well-vital, spa), 
– cultural tourism  education, pilgrimage (museums, city tours, sights, 

places of pilgrimage), 
– social tourism  family, friends (holiday, trips, visits), 
– sports tourism  active and passive sport activity (summer sports like 

hiking, mountain-biking, climbing, swimming, jogging etc. and winter 
sports like alpine skiing, cross-country skiing, ice-skating, sledging etc.), 

– business tourism  congress, exhibition, incentive tourism. 

3. Tourist regions of South Germany 

Bavaria

General information 

Bavaria, formally the Free State of Bavaria (German: Freistaat Bayern), is 
located in the southeast of Germany. With an area of about 70 000 square 
kilometres, Bavaria is the largest state by area. Besides it is the second most 
populous state, having 12 595 891 inhabitants. The state capital and largest city 
of Bavaria is Munich (1 378 176 inhabitants). 

                                                          
5  A. Schulz, W. Berg, M. Gardini, Grundlagen des Tourismus…, p. 38. 
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Further major cities in Bavaria are Nuremberg (503 638), Augsburg (263 
313), Regensburg (133 525), Würzburg (133 501), Ingolstadt (123 925), Fürth 
(114 071) and Erlangen (104 980).6

Tourist attractions and sights 

Bavaria includes the Bavarian Alps (Bayerische Alpen) with the highest 
mountain of Germany, Zugspitze (2962 metres), the Alpine foothills (Alpenvor-
land), the Mittelgebirge, and the stair landscape of the Swabian and the 
Franconian Jura (Fränkische Alb). These regions are very popular amongst 
winter sportsmen. Not only tourists from all over the world, but also athletes do 
snow sports in winter. Sports facilities regularly carry out winter sports 
competitions in different disciplines. Especially the Biathlon World Cup in 
Ruhpolding (Bavarian Alps) is famous for great races and atmosphere. Another 
sports highlight in Bavaria is the Ski Jumping World Cup in Oberstdorf. The so-
called Four Hills Tournament (Vierschanzentournee) is organized around New 
Year and attracts numerous fans whether inhabitants or tourists year after year.7

Ski fans can also visit the Alpine Skiing competitions.  
Besides the athletes, of course the tourists can try snow sports in Bavaria 

as well. There are many ski runs suitable for beginners and advanced skiers. 
There are several large lakes in Bavaria. The Chiemsee is the largest one in 

Germany. Its surrounding area is a popular recreational area which is formed by 
the Chiemgau mountains. They are suitable for paragliding and biking. The 
second large lake is the Lake Starnberg (Starnberger See), 25 kilometres 
southwest of Munich. Hikers and cyclists can use the circuit around the lake. 
Furthermore there are lots of sailing and surfing schools as well as boat rentals. 
Bavaria shares the Lake Constance with Baden-Württemberg. 

The famous Neuschwanstein Castle (Schloss Neuschwanstein) is a wat-
chable sight in Füssen, southwest Bavaria. It was constructed in the late 19th

century on behalf of Ludwig II. to pay homage to the composer Richard 
Wagner. Visitors enter the castle through the symmetrical Gatehouse flanked by 

                                                          
6  www.bayern.de (18.11.2012). 
7  www.vierschanzentournee.com (19.11.2012). 
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two stair towers. Both the exterior and the interior are formed by the 
architecture of German Historicism.8

Photo 1. Neuschwanstein Castle 
Source:  www.baviere-quebec.org 
 (19.11.2012).        

Photo 2. Bavarian Alps with Oberstdorf 
Source: www.oberstdorf.de 
 (19.11.2012). 

Due to it has about two million tourists each year, Oberstdorf – the 
southernmost municipality in Germany – is one of the most visited tourist 
resorts in Germany. Besides the previously mentioned sports events, it offers 
numerous hiking paths, ski-tracks and downhill runs. The both most popular of 
all sports facilities in Oberstdorf are the ski jumping hill Schattenbergschanze
and the ski flying hill Heini Klopfer Ski Jump (Heini-Klopfer-Skiflugschanze).
Oberstdorf has the highest located bathing lake in Germany. The Freibergsee is 
only accessible by hiking paths, but opened to tourism. Further watchable sights 
are old farmhouses, dating from the 17th and 18th century and churches. 

The second largest city in Bavaria is Nuremberg. It has several interesting 
buildings from different periods. There are three meaningful churches in 
Nuremberg. One of them is the St. Sebaldus Church, whose construction was 
completed in the 1270ies. The Nuremberg Frauenkirche (English: Church of 
Our Lady) was built in the 14th century in Brick Gothic style. Today, the Roman-
catholic church is one of the most meaningful buildings of the city. The third 
church is St. Lorenz. It is a Gothic building and was finally constructed in 1477. 

One of the oldest cities in Germany is Augsburg. The present-day 
university town was founded in 15 BC by the Emperor Augustus. There are lots 
of watchable sights, especially historical buildings. Inhabitants are very proud 
of the medieval centre, which was carefully reconstructed after the World War 
II. The city offers many theatres, e.g. the Municipal Theatre, museums and 

                                                          
8  M. Petzet, G. Hojer, Amtlicher Führer Schloss Neuschwanstein, München 1998. 
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parks. These make up one third of Augsburg, which makes the city to one of the 
greenest in Germany.9

Photo 3. Old Town of Regensburg 
Source:  www.deutschland-auf-einen-
 blick.de (21.11.2012).   

Photo 4. Würzburg Residence Castle 
Source: www.oktoberfest.de 
 (21.11.2012).                

There are two cities in Bavaria having a UNESCO World Heritage Site. 
The medieval centre of Regensburg is one of them since 2006; the famous 
Würzburg Residence is the other one.

The Bavarian state capital Munich is with around ten million overnight 
stays each year an attraction for tourists and business men from all over the 
world. The two long shopping miles are very popular amongst the visitors, but 
of course there are numerous watchable sights as well. The Marienplatz is in the 
city centre of Munich and forms together with the New and the Old Town Hall 
its focus. Numerous theatres, whether national, municipal or private, provide  
a rich cultural life. Furthermore Munich is well-known for its art exhibitions 
and museums. Each year, Munich hosts the world´s largest fair, the Oktoberfest. 
This festival is an important part of the Bavarian culture and attends about five 
million visitors every year.10 Besides the characterizing beer tents, the festival 
offers different attractions like Ferris wheels, carousels or roller coasters. 
Today, the Oktoberfest is a festival for the whole family and definitely worth to 
visit.

                                                          
9  H. Glaser, Reiseführer Deutschland, Tandem Verlag GmbH, Potsdam 2012, p. 51. 
10  www.oktoberfest.de ( 21.11.2012). 
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Photo 5. Munich with its Town Hall 
 and Cathedral 
Source: www.muenchen-travel.de 
 (21.11.2012). 

Photo 6. Beer Tent on Oktoberfest  
 in Munich 
Source: www.suite101.de (21.11.2012). 

Baden-Württemberg

General information 

The state Baden-Württemberg is located in the southwest of Germany and 
with an area of 35 742 square kilometres and a population of 10 753 880 the 
third largest of the sixteen German states. Its capital is Stuttgart.

Baden-Württemberg is divided into 35 districts and nine independent 
cities.  Notable cities besides Stuttgart are Karlsruhe (294 761 inhabitants), 
Heidelberg (147 312), Mannheim (313 174) and Freiburg (224 171). 

Tourist attractions and sights

Baden-Württemberg is probably one of the most naturally varied regions 
in Germany. The Black Forest (Schwarzwald) in the southwest of the state 
attracts numerous tourists by its extensive hiking paths and is beloved because 
of its many possibilities to try snow sports.  

Also the Swabian Jura or Swabian Alps (Schwäbische Alb) provides 
possibilities to walk, but climbing is only permitted for people with 
mountaineering expertise. The degree of difficulty is much higher than e.g. in 
the Alps.11

The third world famous place in Baden-Württemberg is the Lake 
Constance or Lake of Constance (Bodensee). It is located on the border between 
Germany and Switzerland and is the third largest lake in Central Europe.

                                                          
11  www.ig-klettern-alb.de (23.11.2012). 



162 Zygmunt Sawicki

Photo 7. Lake of Constance 
Source:  www.Bodensee-Vorarlberg. 
com (23.11.2012).     

Photo 8. Heidelberg Castle  
Source: www.Heidelberg-photo.com 
 (23.11.2012).   

Another tourist attraction is the spa town Baden-Baden. Besides its 
numerous baths, especially the famous Baden-Baden Festival Theatre (Fest-
spielhaus Baden-Baden) appeals tourists.

The Heidelberg Castle (Heidelberger Schloss) is the landmark of Heidel-
berg. Due to the fact that the earliest structure was built in the 13th century, it is 
the oldest ruin in Germany. After its demolition in the 17th and 18th century, the 
Heidelberg Castle has only been partially rebuilt.  

The Freiburg Minster (Freiburger Münster) is the roman-catholic cathedral 
of Freiburg. The construction lasted from around 1200 to 1513. The cathedral 
has not been damaged during World War II, also because its windows were 
removed before the Allied bombing and safely stored until the end of the war. 
Today it is considered as one of the most meaningful gothic buildings.12

A very popular family attraction is the Europa-Park in Rust. Having  
4.5 million visitors in 2011, it is the most popular theme park in the world and 
the second most visited in Europe after Disneyland Paris. Besides it is the 
largest one in Germany. 

Several times a year, the Cannstatter Wasen is the venue for different 
festivals. The 35 hectare area especially hosts the popular Cannstatter Volksfest 
and the Stuttgart Spring Festival (Stuttgarter Frühlingsfest). Both of these 
festivals take place once a year and attract numerous visitors because of their 
beer tents inviting people to celebrate in. Further festivals taking place at the 
Wasen are e.g. different circus performances or open air concerts. 

Ulm Minster (Ulmer Münster) is located in Ulm and has the tallest church 
tower in the world. It has a height of 161.5 metres. 

                                                          
12  www.muensterbauverein-freiburg.de/erbe_bewahren.htm (24.11.2012). 
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Photo 9. Ulm Minster 

Source: www.wikipedia.de (24.11.2012). 

The state capital Stuttgart has a population of about 600 000. Though 
many tourists associate the city with its industry, also hills, vineyards, valleys 
and parks form the cityscape. The Mercedes-Benz Museum can be viewed as 
well as the 600 year old palace gardens (Schlossgarten). Mineral baths, 
cathedrals, opera houses and theatres lie side by side. The city offers attractions 
for everyone. Especially the Old Castle (Altes Schloss) in the centre of Stuttgart 
is watchable. It dates back to the 10th century and was finally renovated in 
1969.13 Not far from the Old Castle, the New Palace (Neues Schloss) was built 
on behalf of dukes and kings of Baden-Württemberg from 1746 to 1807. Both 
of these castles are the centre of Stuttgart.

Conclusions

South Germany is a favourite destination for many tourists from all over 
the world. This region is one of the most visited in Europe with 121 390 000 
overnight stays (2011), which is approx. 33% of all German states. The 
Bavarian and Black Forest, the Bavarian Alps and of course the South German 
cities are well-visited places in Germany. City tourism, for example in Munich 
(11 million overnight stays), Stuttgart (2.7 million) and Nuremberg (2.4 million) 
are very popular among tourists. 

                                                          
13  M. Diefenbach, Reiseführer Deutschland, Tandem Verlag GmbH, Potsdam 2012, p. 40. 
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Favourite kinds of tourism are holiday, sport tourism and recreation, 
culture tourism and business tourism.  

Most visited attractions in Germany are the Oktoberfest in Munich  
(6 million visitors), the Europapark Rust (4.5 million) and the Cannstatter 
Volksfest in Stuttgart (4.2 million). Popular places for tourists are also: 
Heidelberg Castle (1.4 million visitors) and Neuschwanstein Castle in 
Füssen/Bavaria (1.4 million visitors). 

Overall, it can be concluded that tourism in South Germany is a very 
important sector of economy and by its different regions very interesting for the 
tourists.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW TURYSTYCZNYCH 

NIEMIEC PO UDNIOWYCH

Streszczenie  

Celem artyku u jest ukazanie i scharakteryzowanie regionów turystycznych 

Niemiec Po udniowych. Dalszym zamierzeniem jest zaprezentowanie wa nych ele-

mentów turystyki w Niemczech oraz czynników jej rozwoju. Pos u ono si  przy tym 

analiz  materia ów informacyjnych Federalnego Urz du Statystycznego w Wiesbaden  

i Niemieckiego Zwi zku Podró y w Berlinie. Oprócz tego wykorzystano literatur

i  materia y informacyjne  wybranych regionów turystycznych Niemiec Po udniowych, 

a tak e internetowe dotycz ce tej problematyki. 

Wykazano, e turystyka w Niemczech jest bardzo wa n  dziedzin  gospodarki,  

a sam kraj jest atrakcyjnym celem podró y dla turystów. W rozwoju turystyki w Niem-

czech du  rol  odgrywaj  cztery czynniki: polityczny, geograficzny, ekonomiczny  

i spo eczno-psychologiczny. Do najcz ciej odwiedzanych regionów turystycznych  

w Niemczech Po udniowych nale : Las Bawarski, Schwarzwald, Alpy Bawarskie oraz 

najwi ksze miasta po udniowego regionu Niemiec: Monachium, Stuttgart i Norymberga. 

S owa kluczowe: turystyka, regiony turystyczne, Niemcy Po udniowe, atrakcje turys-
tyczne
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WP YW RUCHU TURYSTYCZNEGO NA SPO ECZNO  LOKALN
NA PRZYK ADZIE NABEUL W TUNEZJI 

Streszczenie 

Tunezja jest krajem atrakcyjnym turystycznie i ch tnie odwiedzanym przez tury-

stów z rozmaitych zak tków wiata. Szczególnie oblegane s  regiony nadmorskie, np. 

Nabeul – miasto po o one na pó wyspie Cap Bon. Miejscowo  ta liczy oko o 70 tys. 

mieszka ców, znajduje si  w niej ponad 20 hoteli i rozbudowana infrastruktura tury-

styczna. Mieszka cy miasta, szczególnie pracuj cy w bran y turystycznej, s  przyja nie 

nastawieni wobec turystów. Niestety, tury ci – by  mo e nie wiadomie – cz sto nie 

respektuj  religii, tradycji i kultury muzu ma skiej. W artykule zaprezentowano, jak to 

zjawisko wp ywa na opini  mieszka ców o rozwoju turystyki, czy turystyka – daj ca

szans  na zwi kszenie miejsc pracy i rozwój przedsi biorczo ci – postrzegana jest 

przez miejscow  ludno  jako zjawisko pozytywne. W artykule podj to tak e prób

odpowiedzi na pytanie, czy ze wzgl du na przenikanie si  kultur i na ladowanie euro-

pejskich wzorców moralnych lokalna spo eczno  traktuje rozwój turystyki jako zagro-

enie. Artyku  napisano na podstawie bada  ankietowych, przeprowadzonych w Nabeul 

w Tunezji. 

S owa kluczowe: ruch turystyczny, rozwój turystyki, spo eczno  lokalna 
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Wprowadzenie 

„Turystyka jest jak ogie : mo esz si  przy nim ogrza  i ugotowa  straw ,

ale niekontrolowany mo e spali  twój dom”1. O tym, e rozwój turystyki niesie 

z sob  nie tylko korzy ci, ale i pewne patologie pisano ju  w wielu publikacjach 

naukowych. Dowodz  tego badania przeprowadzone w kraju i za granic . „Jed-

nym ze spo ecznych skutków rozwoju przyjazdowego ruchu turystycznego jest 

zmiana nastawienie mieszka ców wobec turystów. Stosunek przedstawicieli 

miejscowej spo eczno ci do turystyki zale y od indywidualnego lub spo ecz-

nego odbioru pozytywnych i negatywnych efektów jej rozwoju”2. Warto si

zastanowi , jaka jest opinia na ten temat w krajach muzu ma skich; jak lokalna 

spo eczno  postrzega rozwój turystyki wi cy si  z zetkni ciem z odmienn

kultur , obyczajami i religi . „Okazuje si , e w miejscowo ciach turystycznych 

przemiany zachodz  znacznie szybciej oraz dotycz  tylko cz ci zbiorowo ci”3.

Dzieje si  tak, poniewa  zwykle tylko cz  mieszka ców czerpie korzy ci

z turystyki i w a nie ta grupa ma pozytywne nastawienie. Niekontrolowany 

rozwój turystyki cz sto prowadzi do marginalizacji innych grup spo ecznych, 

zajmuj cych si  dzia alno ci  gospodarcz  niezwi zan  z turystyk , co 

prowadzi do konfliktów wewn trz spo eczno ci lokalnych.  

Do Nabeul – jednego z kurortów turystycznych pó wyspu Cap Bon (pó -

nocna Tunezja) – co roku przyje d a wielu turystów, cho  po rewolucji w grud-

niu 2010 roku, ruch turystyczny zmala . Dla lokalnej spo eczno ci, a w szcze-

gólno ci dla m odych, sezon jest okresem, którego wyczekuj . Wi kszo

Tunezyjczyków nigdy nie by a w Europie, st d przyjazd turystów daje mo li-

wo  „podpatrzenia” europejskich wzorców ubierania czy zachowania.  

Celem artyku u jest zaprezentowanie, jak mieszka cy Nabeul – jednego  

z miast recepcyjnych  Tunezji – oceniaj  wp yw rozwoju turystyki na ich lokal-

n  spo eczno .

                                                          
1  T. Skalska, Turystyka alternatywna w krajach Azji: szansa czy u uda?, w: „Problemy tu-

rystyki” nr 4, Instytut Turystyki, Warszawa 1987, s. 92. 
2 Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 433. 
3  W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwa  XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 1999, 

s. 169. 
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1. Miejsce wyboru bada

Badania ankietowe  na potrzeby artyku u  zrealizowano w mie cie Nabeul. 

Nazwa ta wywodzi si  od s owa „Neapolis”, co oznacza „nowe miasto”4. Na-

beul jest jednym z kurortów turystycznych pó nocnej Tunezji, po o onym na 

pó wyspie Cap Bon nad Morzem ródziemnym, licz cym 70 tys. mieszka ców.

Wraz z wprowadzeniem francuskiego protektoratu w Tunezji (1881 r.), Nabeul 

sta  si  o rodkiem administracyjnym regionu Cap Bon. Na prze omie XIX i XX 

wieku rozpocz to tu budow  linii kolejowej, co przyczyni o si  do rozwoju 

miasta. Najwi kszy rozwój gospodarczy osi gni to jednak dzi ki zagranicznej 

turystyce przyjazdowej.  

Z powodu wci  rosn cej populacji zacz y tu powstawa  liczne szko y, 

wy sze uczelnie i o rodki sportowe5. W Nabeul dzia a oko o 20 hoteli, w zwi zku 

z czym w sezonie przybywa tu wielu turystów z ró nych stron wiata. Mie-

szka cy miasta s  do nich przyzwyczajeni, miejscowi przedsi biorcy czerpi

z nich zyski, a w adze miasta upatruj  w turystyce szansy na rozwój gospodar-

czy regionu.  

Nabeul s ynie z przemys u ceramicznego i wiklinowego, jednego z naj-

wi kszych souków (bazarów) w Tunezji oraz uprawy pomara czy. Od pa -

dziernika do maja miejscowo  jest spokojna, a na ulicach mo na spotka  prak-

tycznie tylko ludno  miejscow . Tunezyjczycy przyznaj , e lubi  „turystycz-

ny zgie k” i to nie tylko z uwagi na mo liwo  dodatkowego zarobku, ale tak e

z powodu „kulturowego przenikania”. Tak  opini  wyra aj  przede wszystkim 

ludzie m odzi, czerpi cy wzorce od przyjezdnych, cz sto nawi zuj cy z nimi 

przyja nie b d  g bsze relacje. Osoby starsze dostrzegaj  w turystyce pewne 

zagro enie, z ka dym rokiem bowiem nast puje coraz widoczniejsze rozlu nie-

nie obyczajów. Tunezyjskie dziewcz ta coraz cz ciej ubieraj  si  do  wyzy-

waj co, m odzie  coraz rzadziej przestrzega zasad Ramadanu ( wi tego postu 

muzu manów) i si ga po alkohol. Starsi Tunezyjczycy róde  tego zjawiska 

upatruj  w rozwoju ruchu turystycznego, który z jednej strony przynosi wiele 

korzy ci, z drugiej za  – niesie zagro enia.

                                                          
4  Y. El- Ghoul, R. Ghrib, S. Sethom, L. Slim, S. Zangar, De Neapolis à Nabeul, Wydaw-

nictwo Alif, Nabeul 1995, s. 13. 
5 Ibidem, s. 15. 
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2. Metodyka bada

Badania przeprowadzono w ród 100 mieszka ców Nabeul nale cy do 

trzech kategorii wiekowych  (18–25 lat, 26–35 lat i powy ej 35. roku ycia).  

W ka dej kategorii wiekowej przebadano zarówno m czyzn, jak i kobiety. 

Badania przeprowadzono w czasie wakacji letnich w 2012 roku, przy czym cykl 

badawczy trwa  2 tygodnie. Ankietowanych poinformowano o celu bada  oraz 

zapewniono o ich anonimowo ci. Przykazano im te , e dane osobowe zostan

wykorzystane tylko w celach naukowych. Ankiet  przet umaczono na j zyk 

arabski, by osoby nieznaj ce j zyka angielskiego swobodnie uczestniczy y

w badaniach. Respondenci ch tnie zgadzali si  na wype nienie ankiety, w której 

mo na by o udziela  wi cej ni  jednej odpowiedzi. 

Do bada  wykorzystano ankiet  z pytaniami zamkni tymi i otwartymi. 

Odpowiedzi na pytania otwarte przet umaczono na j zyk polski. 

W artykule postawiono nast puj c  hipotez  badawcz  – dla miejscowo ci

recepcyjnej rozwój turystyki wi e si  w wi kszym stopniu z kosztami ni  ko-

rzy ciami. 

3. Wyniki bada

Rys. 1. Odpowiedzi na pytanie, czy uwa a Pan/i, e turystyka i jej rozwój s  korzystne 

 dla miejscowo ci recepcyjnej 

ród o: badanie w asne.
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Na pytanie, czy rozwój turystyki jest korzystny dla miejscowo ci recepcyj-

nej, znacz ca wi kszo  odpowiedzia a „tak” (72% – rys. 1). Jako pozytywy 

badani wskazywali: wi cej miejsc pracy (42%), mo liwo  rozwoju dla re-

gionu, styczno  z inn  kultur  i tradycj  (28%). W ród niekorzystnych aspek-

tów wymieniano: fakt zatrudniania obcokrajowców (22%), a tak e pochodzenie 

g ównych inwestorów spoza Tunezji (17%). Jak podaje W. Alejziak, „z powodu 

niedostatecznego rozwoju przemys u, braku kapita u oraz innych rodków in-

westycyjnych, rozwój turystyki wymaga  pomocy ze strony krajów wysoko 

rozwini tych”6.

Rys. 2. Odpowiedzi na pytanie, czy z du  liczb  turystów zwi zane s  jakie  nie- 

 dogodno ci

ród o: badanie w asne.

Kolejne pytanie dotyczy o niedogodno ci zwi zanych z nap ywem du ej

liczby turystów. Wi kszo  badanych (57%) takowych nie dostrzega, znacz cy 

odsetek jednak (40%) odczuwa obecno  turystów jako utrudnienie (rys. 2). 

W ród negatywnych efektów ruchu turystycznego wskazywano: du y ha as

(36%), „przeludnienie” w trakcie sezonu (22%), brak miejsca w kawiarniach  

i restauracjach (21%). Na podstawie zaprezentowanych wyników bada  wida ,

                                                          
6  W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwa …, s. 178. 
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e cho  rozwój turystyki postrzegany jest jako zjawisko pozytywne, to respon-

denci s wiadomi niedogodno ci z nim zwi zanych. 

Rys. 3. Odpowiedzi na pytanie, czy obecno  turystów powoduje zmiany 

ród o: badanie w asne.

Wed ug najliczniejszej grupy badanych obecno  turystów wywo uje po-

zytywne (39%) lub raczej pozytywne (24%) zmiany. Do  du o osób uznaje 

jednak, e zmiany te s  negatywne (24%) lub raczej negatywne (8%). W ród

ankietowanych 4% nie ma na ten temat zdania, a tylko 1% uwa a, e obecno

turystów nie powoduje adnych zmian (rys. 3). Respondenci dostrzegaj  pozy-

tywne zmiany przede wszystkim w nap ywie kapita u (ponad 16%), zwi ksze-

niu liczby miejsc pracy (16%), w rozwoju gospodarczym miejscowo ci (ponad 

12%). Zmiany na lepsze dotycz  tak e: prze amywania barier j zykowych  

(ponad 11%), poszerzenia wiedzy o europejskich obyczajach, kulturze (11%), 

poprawy dróg i rozwoju przedsi biorczo ci (ok. 8%). Respondenci wskazuj c

negatywne zmiany, wskazywa y: prostytucj  (14%), alkoholizm i sezonowo
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(13%), szerzenie si  chorób, komercjalizacj  kultury i sztuki (11%), konflikty 

(8%), przest pczo  (7%).

Rys. 4. Odpowiedzi na pytanie, jakie emocje wywo uj  tury ci

ród o: badanie w asne.

U wi kszo ci badanych tury ci wywo uj  pozytywne lub raczej pozytywne 

emocje (odpowiednio 42% 19%), ponad 20% przyznaje si  jednak do negatyw-

nych odczu . Oboj tny stosunek do turystów zadeklarowa o 15% ankieto-

wanych (rys. 4). W przypadku 19% zapytanych pozytywne emocje dotycz

nap ywaj cych dzi ki turystom pieni dzy, a 30% ch tnie poznaje tradycj , kul-

tur  i obyczaje przyjezdnych. Oko o 20% respondentów dostrzega w turystyce 

szans  na rozwój gospodarczy regionu. Zdaniem 15% badanych tury ci s

bardzo uprzejmi. Negatywne emocje wzbudza zbyt sk py ubiór Europejek 

(31%), szerzenie si  alkoholizmu i prostytucji (30%), dewastacja lokalnej kul-

tury i religii (30%), za miecanie pla  i miasta (9%). Do negatywnych odczu
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przyznawa y si  przede wszystkim osoby starsze, niemaj ce bezpo redniego

zawodowego kontaktu z przyjezdnymi. Interesuj ce, e jako jeden z powodów 

negatywnych odczu  wobec turystów wskazano za miecanie miasta, podczas 

gdy lokalna spo eczno  równie  nie dba o porz dek.

Rys. 5. Odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany zasz y w miejscowo ci od czasu nap ywu 

 turystów 

ród o: badanie w asne.

W opinii respondentów rozwój turystyki spowodowa  w Nabeul wiele 

zmian. Wed ug 33% badanych dzi ki turystyce wybudowano wi cej hoteli. Na 

wzrost liczby ma e stw mieszanych zwróci o uwag  30% ankietowanych. Dla 

25% respondentów widocznym skutkiem rozwoju turystyki jest powstanie 

du ej liczby sklepów. Zaledwie 5,5% zapytanych nie ma na ten temat zdania,  

a 4% nie pami ta, czy rozwój turystyki cokolwiek zmieni  (odpowiadali tak 

ludzie m odzi, którzy rzeczywi cie mog  nie pami ta  zbyt wielu zmian zwi -
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zanych ze wzrostem ruchu turystycznego). Tylko 2,5% badanych uwa a, e

rozwój turystyki nie przyniós adnych zmian. 

Podsumowanie

W artykule postawiono hipotez  badawcz , e w opinii mieszka ców Na-

beul rozwój turystyki wi e si  w wi kszym stopniu z kosztami ni  korzy-

ciami. Za o ono tak przede wszystkim dlatego, e Tunezja jest krajem muzu -

ma skim, którego obyczajowo  i kultura znacznie ró ni  si  od europejskich, 

bardziej liberalnych wzorców. Do  sk py ubiór, spo ywanie alkoholu, lu ny 

styl bycia mog yby zawa y  na negatywnej opinii o turystach. Zachowania 

takie s  nie do przyj cia szczególnie w okresie Ramadanu, który przez ostatnie 

trzy lata przypada  w okresie wakacyjnym. Niestety, nie ma mo liwo ci porów-

nania uzyskanych wyników bada  z innymi, analogicznymi, poniewa  ta-

kowych nie ma. Autorzy bazuj  zatem tylko na wynikach przeprowadzonych 

przez siebie ankiet. 

W Tunezji z turystyki korzysta tzw. mniejszo , czyli osoby zamieszku-

j ce regiony nadmorskie, co by o m.in. powodem samospalenia Mohameda 

Bouaziziego, który mieszka  w miejscowo ci nieturystycznej w g bi kraju. 

Tragedia ta doprowadzi a do rewolucji na prze omie lat 2010 i 2011. Autorzy 

przypuszczali, e w zwi zku z tymi wydarzeniami tylko niewielki procent lo-

kalnej spo eczno ci dostrze e w turystyce pozytywy. Wyniki bada  okaza y si

jednak inne od spodziewanych. Zdaniem badanych, turystyka daje wi cej korzy-

ci, ni  powoduje kosztów. Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów rozwoju 

turystyki jest promowanie jej zrównowa onego rozwoju, polegaj cego na: 

– zrównowa onym korzystaniu z walorów przyrodniczych, kulturowych  

i spo ecznych, a tak e zapewnieniu im odpowiedniej ochrony, co umo -

liwi ich przetrwanie i u ytkowanie przez przysz e pokolenia, 

– zarz dzaniu turystyk  w sposób holistyczny, tzn. zintegrowaniu rozwo-

ju turystyki z rozwojem innych dziedzin w regionie (rolnictwem, trans-

portem, gospodark  komunaln ),

– prowadzeniu d ugofalowego planowania, zapobieganiu szkodom a nie 

ich naprawa; skala planowania powinna by  dostosowana do specyfiki  

i powierzchni obszaru, 
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– wspieraniu lokalnej gospodarki i udziale miejscowej spo eczno ci

w rozwoju turystyki, podstawow  ide  wspieraj c  zrównowa ony 

rozwój jest bowiem mniejsze zaanga owanie kapita u obcego, wi kszy 

nacisk k adzie si  natomiast na rozwój lokalny. Przyk adem takiego 

dzia ania s  punkty gastronomiczne nale ce do lokalnego w a ciciela,

wybudowane przez lokalnych pracowników z lokalnego materia u,

w których serwuje si  lokalnie wytworzon ywno .

Przedstawiony sposób zarz dzania rozwojem turystyki w regionie pozwala 

na równoprawny udzia  lokalnej spo eczno ci w korzy ciach p yn cych z tury-

styki.  

INFLUENCE OF THE TOURIST'S MOVEMENT ON LOCAL COMMUNITY 

ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF NABEUL IN TUNISIA 

Summary

Tunisia is an attractive country for tourists and it is willingly visited by tourists 

from all around the world. Coastal regions are particularly attractive. One of these pla-

ces is the town of Nabeul, situated on the peninsula of Cap Bon. 70 thousands of inha-

bitants live there, there are more than 20 hotels and well developed tourist infrastructu-

re. Inhabitants of the city, especially those who work in the tourism industry are frien-

dly towards tourists. Although it is worth to mention, tourists – maybe unconsciously – 

do not respect religion, tradition, or Muslim culture. How does this impact on the opi-

nion of the inhabitants about the development of tourism? Bering in mind that tourism 

gives a chance to increase jobs positions, business development, etc. inhabitants of 

Nabeul claim that it is a positive phenomenon? Are there any threat or dangers per-

ceived by the local community in the development of tourism and in connection with an 

imitation of European cultures Or moral infiltration patterns? Answer to these questions 

are presented in the publication, which was created on the basis of a survey carried out 

in the tourist reception area, the town of Nabeul in Tunisia. 

Key words: tourism development, local community, Tunisia 

Translated by ukasz W troba
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Streszczenie 

Obecnie – w dobie dynamicznego rozwoju metod i rodków komunikacji oraz 

unifikacji ofert – wzrasta znaczenie wizerunku w procesie podejmowania decyzji przez 

konsumentów. Z uwagi na nieliczne badania dotycz ce znaczenia i roli wizerunku  

w budowaniu przewagi konkurencyjnej obiektów noclegowych zdecydowano si  na 

podj cie tego tematu w artykule. Uzyskane wyniki pozwoli y okre li  mocne i s abe

strony badanego obiektu, a analiza czynnikowa umo liwi a zredukowanie komponen-

tów sk adaj cych si  na jego obraz do czterech czynników wizerunkowych. W artykule 

wskazano tak e, które z wyodr bnionych na podstawie cech demograficzno-geograficz-

nych segmentów turystów ró ni  si  w postrzeganiu kompleksu hotelowego i w jakim 

zakresie. Zaprezentowano równie  modele dyskryminacyjne, pozwalaj ce na podstawie 

zmiennych wizerunkowych prognozowa  ch  rekomendacji obiektu.  
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Wprowadzenie  

Wizerunek powstaje w wyniku procesu oceny dokonywanego przez dan
osob  na podstawie cech fizycznych i behawioralnych, takich jak: nazwa firmy, 
logo, architektura, ró norodno  us ug, interakcje, jako . Cechy te sk adaj  si
na komponenty funkcjonalne zwi zane z elementami materialnymi firmy oraz 
komponenty manifestowane przez uczucia i nastawienie do przedsi biorstwa1.
Wizerunek przedsi biorstwa jest mentalnym obrazem, powi zanym z postrze-
gan  warto ci  oferowanych produktów i us ug. Przyjmuj c takie uogólnienie, 
nale y stwierdzi , e istnieje bardzo cis y zwi zek pomi dzy wizerunkiem  
a reputacj 2, z którymi cz  si  kluczowe efekty dzia alno ci marketingowej, 
takie jak: zaufanie, satysfakcja, lojalno  i zachowanie klientów. Korzystny 
wizerunek jest istotn  zmienn  wp ywaj c  na satysfakcj  i lojalno  klientów, 
przyczyniaj c  si  w ten sposób do sukcesu firmy3. W prowadzeniu przedsi -
biorstwa wizerunek odgrywa wa n  rol , zw aszcza tam, gdzie produkty lub 
us ugi s  trudne do odró nienia na podstawie konkretnych cech jako ciowych4.
Podejmuj c decyzje zakupowe, konsumenci zazwyczaj wa  zarówno koszty, 
jak i korzy ci. Pozytywny obraz jest jedn  z tych warto ci, która wp ywa na ich 
zadowolenie z dokonanego wyboru miejsca, us ugi czy dobra materialnego. 
Powi zanie wizerunku z procesem decyzyjnym konsumentów oraz jego znacze-
nie w kszta towaniu oferty i komunikacji marketingowej wskazuj  na potrzeb
prowadzenia bada  w tym obszarze. Dotychczasowe prace eksploracyjne do-
tycz ce kszta towania wizerunku oraz obiektów noclegowych s  nieliczne.  

Celem artyku u jest sprawdzenie, jak oceniane s  poszczególne elementy 
sk adaj ce si  na obraz kompleksu hotelowego oraz ustalenie jego g ównych 
wymiarów wizerunkowych. Zbadano tak e zró nicowanie ich postrzegania  

                                                          
1  H. Barich, P. Kotler, A framework for marketing image management, „Sloan Manage-

ment Review” 1991, nr 32 (2), s. 94–104; S.H. Kennedy, Nurturing corporate image, „European 
Journal of Marketing” 1977, nr 11 (3), s. 120–164. 

2  J. Zra ek, Znaczenie wizerunku przedsi biorstwa w wyborach konsumentów (w wietle
racjonalno ci), w: Racjonalno  zachowa  polskich konsumentów, red. E. Kie el, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s. 10–11. 

3  C.C. Wu, The impact of hospital brand image on service quality, patient satisfaction and 
loyalty, „African Journal of Business Management” 2011, nr 5 (12), s. 4873–4882; T. Weiwei, 
Impact of corporate image and corporate reputation on customer loyalty: a review, „Manage-
ment Science and Engineering” 2007, nr 2, Vol. 1, s. 57–62. 

4  S. Mudambi, P. Doyle, V. Wong, An Exploration of Branding in Industrial Markets, „In-
dustrial Marketing Management” 1997, nr 26, s. 433–446. 
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w zale no ci od cech przebywaj cych w nim go ci. W artykule podj to równie
prób  ustalenia, jakie s  mo liwo ci wykorzystania wizerunku do przewidy-
wania stopnia rekomendacji obiektu.  

1. Materia  i metoda

Badania przeprowadzono w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpie  oraz 
pierwsza po owa wrze nia) w kompleksie hotelowym (kategoria B) po o onym 
w miejscowo ci Argassi, znajduj cej si  na greckiej wyspie Zakynthos. Kwes-
tionariusz ankiety rozdawano polskim turystom na basenie. Badanie by o anoni-
mowe i przeprowadzono je pi ciokrotnie – w dwutygodniowych odst pach. Ze 
wzgl du na anonimowo , po ka dym z bada  niezb dna by a ca kowita
wymiana turystów przebywaj cych w obiekcie przed przyst pieniem do po-
nownego ankietowania. Post powanie to gwarantowa o, e dana osoba nie 
zostanie zbadana dwukrotnie. Taki sposób doboru próby mo na okre li  jako 
systematyczno-celowy. Ankiet  poprawnie wype ni o 150 respondentów  
(tab. 1), w ród których by y 52 osoby poni ej 35. roku ycia, 53 osoby w prze-
dziale wiekowym 35–45 lat i 45 osób powy ej 45. roku ycia. Ankietowanych 
poproszono o dokonanie oceny 27 komponentów hotelu w siedmiopunktowej 
skali (gdzie 1 oznacza o ocen  najni sz , a 7 – najwy sz ). Rzetelno  na-
rz dzia pomiaru oceniono wspó czynnikiem Alfa Cronbacha. Uzyskana warto
by a bardzo wysoka i wynios a 0,959. Badanych spytano tak e o ch  reko-
mendacji hotelu, daj c im do wyboru cztery mo liwo ci: „tak” (58 osób), „ra-
czej tak” (68 osób), „raczej nie” (17 osób) i „nie” (7 osób). 

Tabela 1 

 Charakterystyka respondentów 

Zmienne Kategorie Liczba % 

P e  Kobiety  
M czy ni

79
71

52,67
47,33

Miejsce zamieszkania Powy ej 100 tys. miesz-
ka ców
Do 100 tys. mieszka ców

82
68

54,67
45,33

Wykszta cenie Wy sze 
rednie i ni sze 

64
86

42,67
57,33

ród o: opracowanie w asne.
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2. Analiza danych i hipotezy badawcze 

Analizy zgromadzonych danych dokonano w trzech etapach. W pierwszym 
obliczono rednie ocen poszczególnych komponentów wizerunku, tak by wska-
za , które z nich oceniono najwy ej, a które – najni ej. Nast pnie przeprowadzo-
no analiz  czynnikow  w celu weryfikacji nast puj cego za o enia:

H1. Oceniane przez badanych komponenty wizerunku hotelu pozwalaj  na 
ich ograniczenie przez identyfikacj  czynników ukrytych.  

W przypadku niepotwierdzenia sformu owanej hipotezy dalsza analiza by-
aby prowadzona z wykorzystaniem wszystkich ocenianych przez respondentów 

komponentów. W sytuacji, w której czynniki ukryte zosta yby wyodr bnione,
kolejnych oblicze  dokonywanoby na bazie ich warto ci.

Drugi etap analiz mia  na celu weryfikacj  hipotezy o nast puj cej tre ci:
H2. P e , wyksztalcenie i wielko  miejscowo ci, z jakiej pochodz  osoby 

wypoczywaj ce w kompleksie hotelowym, nie wp ywa na zró nicowanie jego 
postrzegania.

Oceny istotno ci zró nicowania wizerunkowego pomi dzy segmentami 
go ci wyodr bnionymi wed ug cech demograficzno-geograficznych (tab. 2) 
dokonano przy pomocy nieparametrycznego testu ANOVA rang Kruskala- 
-Wallisa oraz za po rednictwem porówna  wielokrotnych.  

Ostatni etap s u y  sprawdzeniu nast puj cego za o enia:
H3. Zmienne tworz ce wizerunek hotelu pozwalaj  na dokonanie dok ad-

nej klasyfikacji turystów ze wzgl du na stopie  rekomendacji obiektu. 
Weryfikacja tej hipotezy wymaga a ustalenia, na ile mo liwe jest progno-

zowanie rekomendacji na podstawie zmiennych wizerunkowych. Do osza-
cowania modeli wykorzystano analiz  dyskryminacji (krokow  post puj c ).

Wszystkich oblicze  dokonano przy u yciu pakietu statystycznego Sta-
tistica 10.0. 
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Tabela 2 

 Wyodr bnione segmenty respondentów 

ród o: opracowanie w asne.

3. Ocena komponentów sk adaj cych si  na obraz hotelu i mo liwo ci ich 
 redukcji 

Polscy tury ci najwy ej oceniali elementy zwi zane z personelem i obs u-
g  hotelu, takie jak: yczliwo , kompetencje, szybko , profesjonalizm (doty-
czy o to pracowników hotelu, restauracji i animatorów). rednie ocen kszta -
towa y si  na poziomie od 5,45 do 6,75 pkt. Do innych wysoko ocenianych 
elementów nale : liczba zaj  rekreacyjnych ( x = 5,97), bezpiecze stwo na 
terenie hotelu ( x = 5,89), animacje wieczorne ( x = 5,87),  lokalizacja obiektu 
( x = 5,72), jako  wy ywienia ( x = 5,71). Jako komponenty niekorzystnie 

wp ywaj ce na wizerunek obiektu wskazywano: zbyt ma o atrakcji dla turystów 
na pla y, a tak e niewystarczaj c  czysto , zagospodarowanie i dost pno
pla y. rednia ocen dotycz cych tych elementów kszta towa a si  poni ej
3,5 pkt. Nie najlepiej postrzegano tak e wielko  ( x = 3,63) i urz dzenie a-
zienki ( x = 3,98).

Na podstawie analizy czynnikowej, przyjmuj c kryterium Kaizera, ziden-
tyfikowano cztery czynniki ukryte, tworz ce wizerunek obiektu (tab. 3). cz-
nie wyja niaj  one 72,73% ca kowitej zmienno ci. Pierwszy zidentyfikowany 
czynnik, okre lony jako „atrakcyjno  obiektu – gastronomiczna i rekreacyj- 
na” (AO),  odpowiada za 50,55% wariancji. Najwi ksze adunki tego czynnika 
maj  nast puj ce komponenty: Z2, Z13, Z15, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23.  Drugi 

P e  Miejsce zamieszkania Wykszta cenie Segmenty 
Wy sze I

Powy ej 100 tys. mieszka ców
rednie i ni sze II

Wy sze III
Kobiety 

Do 100 tys. mieszka ców
rednie i ni sze IV

Wy sze V
Powy ej 100 tys. mieszka ców

rednie i ni sze VI
Wy sze VII

M czy ni
Do 100 tys. mieszka ców

rednie i ni sze VIII
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Tabela 3 

adunki zmiennych z rotacj  Varimax w analizie czynnikowej komponentów  
postrzeganych przez polskich turystów w greckim kompleksie hotelowym 

KOD* x Oceniany komponent 
Czynnik

1
Czynnik

2
Czynnik

3
Czynnik

4

Z1 5,48 Profesjonalizm obs ugi (restauracja) 0,191 0,185 0,271 0,771
Z2 5,71 Jako  potraw (restauracja) 0,434 0,250 0,297 0,339 
Z3 5,17 Wystrój wn trza (restauracja) 0,387 0,106 0,582 0,500 
Z4 4,55 Wystrój wn trza (jednostka miesz-

kalna) 0,220 0,169 0,773 0,344 
Z5 5,11 Czysto  (jednostka mieszkalna) 0,113 0,002 0,663 0,476 
Z6 3,98 Urz dzenie azienki (jednostka miesz-

kalna) 0,322 0,010 0,808 0,237 
Z7 3,63 Wielko azienki (jednostka miesz-

kalna) 0,251 –0,152 0,789 0,225 
Z8 5,05 Sprawno  urz dze  w azience (jed-

nostka mieszkalna) 0,405 0,039 0,581 0,329 
Z9 4,85 Urz dzenie pokoju (jednostka miesz-

kalna) 0,217 0,086 0,801 0,312 
Z10 5,09 Wielko  jednostki mieszkalnej 0,258 0,127 0,783 0,197 
Z11 5,17 Komfort wypoczynku ( ó ka) 0,414 0,199 0,614 0,023 
Z12 5,89 Poczucie bezpiecze stwa (na terenie 

hotelu) 0,233 0,074 0,311 0,768
Z13 5,45 Zagospodarowanie terenu wokó  ho-

telu (teren obiektu) 0,570 0,178 0,332 0,513 
Z14 5,38 Zakres oferowanych us ug (w hotelu) 0,513 0,299 0,353 0,576
Z15 5,72 Lokalizacja hotelu 0,625 0,163 0,335 0,360 
Z16 5,69 Kompetencje pracowników hotelu 0,235 0,155 0,318 0,772
Z17 6,09 yczliwo  pracowników hotelu 0,249 0,070 0,307 0,591
Z18 5,81 Szybko  obs ugi (obiekt) 0,316 0,045 0,205 0,827
Z19 4,97 Jako  elementów bazy rekreacyjnej 

w hotelu 0,553 0,186 0,298 0,533 
Z20 3,45 Dost pno  do pla y 0,789 0,081 0,293 0,166 
Z21 3,29 Czysto  pla y 0,777 –0,030 0,166 0,263 
Z22 3,43 Zagospodarowanie pla y 0,839 0,040 0,333 0,261 
Z23 3,26 Atrakcje na pla y 0,733 0,182 0,264 0,282 
Z24 5,87 Animacje wieczorne 0,195 0,895 0,137 0,060 
Z25 5,97 Liczba organizowanych konkursów, 

zaj  rekreacyjnych 0,050 0,928 –0,047 0,132 
Z26 6,24 Kompetencje animatorów –0,053 0,914 –0,003 0,094 
Z27 6,75 yczliwo  animatorów 0,230 0,635 0,204 0,120 

Wariancja wyja niona 5,171 3,387 5,907 5,173 
Udzia  0,192 0,125 0,219 0,192 

* Kody (skróty) nazw ocenianych komponentów.  

ród o: opracowanie w asne.
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czynnik – „animacje i animatorzy” (AA) – wyja nia 10,83% zmienno ci.
W najwi kszym stopniu kszta tuj  go cztery zmienne: Z24, Z25, Z26, Z27. 
Trzeci zidentyfikowany czynnik, okre lony jako „jednostka mieszkalna i ga-
stronomiczna”(JM), t umaczy tylko 5,87% zmienno ci, a najwi kszy wk ad do 
niego wnosi a  dziewi  komponentów: Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11. 
Ostatni wyodr bniony czynnik –„oferta, obs uga i bezpiecze stwo”(OB) – wy-
ja nia najmniejsz  cz  wariancji (5,48%). Jest on silnie skorelowany z sze -
cioma zmiennymi: Z1, Z12, Z14, Z16, Z17, Z18. 

4. Zró nicowanie postrzegania wizerunku w zale no ci od cech respondentów  

Warto ci testu Kruskala-Wallisa ujawni y, e wyodr bnione segmenty re-
spondentów (tab. 2) ró ni  si  znacz co w postrzeganiu dwóch spo ród czterech 
czynników wizerunkowych, sk adaj cych si  na obraz badanego kompleksu 
hotelowego. Znamienne ró nice (p < 0,001) dostrze ono w odniesieniu do 
„atrakcyjno ci obiektu – gastronomicznej i rekreacyjnej” (AO), a tak e czynni-
ka okre lonego jako „oferta, obs uga i bezpiecze stwo” (OB) (p < 0,01) (tab. 4). 
Dok adnych danych pozwalaj cych wskaza , pomi dzy którymi segmentami 
ró nice te s  najwi ksze, dostarczy  test porówna  wielokrotnych. Wynika  
z niego, e kobiety mieszkaj ce w miastach powy ej 100  tys. mieszka ców
i legitymuj ce si  wykszta ceniem rednim i ni szym znacznie wy ej oceniaj
„AO” ni  te, mieszkaj ce w miejscowo ciach poni ej 100 tys. mieszka ców,
maj ce wykszta cenie rednie i ni sze (segment II i IV z = 3,55; p < 0,05),  
a tak e wy sze (segmenty II i III z = 4,059; p < 0,01). Znamiennie wy ej od 
kobiet z wy szym wykszta ceniem zamieszkuj cych w miejscowo ciach do  
100 tys. ten czynnik wizerunkowy oceniaj  m czy ni z wykszta ceniem mak-
symalnie rednim, mieszkaj cy w miejscowo ciach do 100 tys. (segmenty III  
i VIII z = 3,379; p < 0,05). Czynnik wizerunkowy „OB” znamiennie wy ej
ocenia y kobiety mieszkaj ce w du ych miastach, maj ce wy sze wykszta cenie
ni  te, mieszkaj ce na wsiach i w miastach licz cych do 100 tys. (segmenty I  
i III z = 3,288, p < 0,05). Ujawniono tak e istotne ró nice pomi dzy m czy-
znami z wykszta ceniem rednim i ni szym zamieszkuj cymi du e miasta  
a tymi, z mniejszych miejscowo ci, którzy ocenili ten czynnik wy ej (segmenty 
VI i VIII z = 3,868, p < 0,01). 
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Tabela 4  

 Test Kruskala-Wallisa (zmienna grupuj ca: segmenty) 

Czynnik wizerunkowy H (7, 150) p 

Atrakcyjno  obiektu – gastronomiczna i rekreacyjna (AO) 29,789 0,000 
Animacje i animatorzy (AA) 6,035 0,536 
Jednostka mieszkalna i gastronomiczna (JM) 7,010 0,428 
Oferta, obs uga i bezpiecze stwo (OB) 22,533 0,002 

ród o: opracowanie w asne.

5. Obraz obiektu hotelowego postrzegany przez polskich turystów a jego 
 rekomendacja  

W celu oszacowania stopnia rekomendacji obiektu na podstawie wyodr b-
nionych czterech czynników wizerunkowych przeprowadzono analiz  dyskry-
minacji. Uzyskane wyniki dla ogó u badanych (n = 150) ujawni y, e wszystkie 
u yte predykatory (cztery) maj  istotn  rol  w dyskryminacji (p < 0,05).  
W modelu tym warto  statystyki  wynios a 0,366, a odpowiadaj ca jej staty-
styka F (12,378) = 14,588, p < 0,000. Okaza o si , e model ten pozwala po-
prawnie sklasyfikowa  79,31% badanych, którzy jednoznacznie zadeklarowali, 
e polec  obiekt, 72,06% tych, którzy raczej poleciliby obiekt innym, jedynie 

23,53% tych, którzy raczej by go nie polecili oraz 57,14% tych, którzy go nie 
zarekomenduj . Ogólna trafno  modelu wynios a 68,67%. Taki odsetek po-
prawnej klasyfikacji nale y uzna  za niesatysfakcjonuj cy. Mo na wnioskowa ,
e dok adno  klasyfikacji uwarunkowana jest od innych zmiennych, np. 

wielko ci miejscowo ci, z której pochodz  go cie hotelu. W celu sprawdzenia 
tak sformu owanej tezy przeprowadzono ponown  analiz  dyskryminacji – od-
dzielnie dla ka dej z dwóch grup:

– pierwszej – respondentów z miast licz cych powy ej 100 tys. miesz-
ka ców,

– drugiej – osób zamieszkuj cych w miejscowo ciach do 100 tys. miesz-
ka ców.

Wyniki przeprowadzonej analizy w grupie pierwszej wykaza y, e dwa pa-
rametry „JM” i „OB” s  istotne w procesie dyskryminacji (p < 0,05). Warto
statystyki Lambda Wilksa dla modelu wynios a 0,33103, a odpowiadaj ca jej 
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statystyka F (6,154) = 18,944, p < 0,000. Pozwoli o to na ustalenie funkcji 
dyskryminacyjnych, które pos u y y klasyfikacji badanych (tab. 5). Stopie
rekomendacji obiektu na podstawie czynników wizerunkowych by  wykrywany 
przez model w 78,05%. Najlepiej sklasyfikowano osoby, które raczej polec
hotel (88,64%), nast pnie tych, którzy go nie polec  (80,00%), i tych którzy go 
polec  (79,17%). Najmniejszy odsetek poprawnie sklasyfikowanych osób to 
grupa, która raczej nie poleci aby obiektu (22,22%).    

Tabela 5 

Funkcje dyskryminacyjne dla badanych mieszkaj cych w miejscowo ciach

powy ej 100 tys. mieszka ców, a tak e liczba osób poprawnie  

i b dnie sklasyfikowanych 

Stopie  rekomendacji OB JM Sta a Poprawnie* B dnie*

Tak (p = 0,29) 1,309 0,885 –1,805 19 5 
Raczej tak (p = 0,54) –0,486 –0,429 –0,727 39 5 
Raczej nie (p = 0,11) –1,446 –1,619 –3,480 2 7 
Nie (p = 0,06) –5,818 –1,665 –11,197 4 1 

* Przypadki s  klasyfikowane do grupy, dla której uzyskana warto  jest najwy sza.

ród o: opracowanie w asne.

W sk ad modelu opisuj cego stopie  rekomendacji greckiego kompleksu 
hotelowego przez turystów mieszkaj cych w miejscowo ciach do 100 tys. we-
sz y wszystkie zidentyfikowane czynniki wizerunkowe (okaza y si  by  istotne 
na poziomie p < 0,05). Warto  statystyki  tego modelu wynios a 0,15796,  
a odpowiadaj ca jej statystyka F (12,161) = 13,591, p < 0,000. Ogólna trafno
modelu to 79,41%. Oszacowane funkcje dyskryminacji pozwoli y w 100% roz-
pozna  deklaracje o niezarekomendowaniu obiektu, w 88,24% – o jednoznacz-
nym poleceniu obiektu, a w 70,83%, e badani s  raczej sk onni go zarekomen-
dowa . Najmniej precyzyjnie sklasyfikowano osoby, które raczej nie poleci yby  
tego hotelu innym (62,50% – tab. 6).  
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Tabela 6 

 Funkcje dyskryminacyjne dla badanych  

mieszkaj cych w miejscowo ciach do 100 tys. mieszka ców

oraz liczba osób poprawnie i b dnie sklasyfikowanych 

Stopie  rekomendacji AO JM OB AA Sta a
Popraw-

nie* B dnie*

Tak (p = 0,50) 2,523 2,477 2,043 0,729 –2,502 30 4 
Raczej tak (p = 0,35) –0,682 –1,393 –0,421 0,027 –1,408 17 7 
Raczej nie (p = 0,12) –4,549 –0,436 –2,536 –0,627 –6,232 5 3 
Nie (p = 0,03) –5,175 –3,324 –3,107 –2,494 –10,380 2 0 

* Przypadki s  klasyfikowane do grupy, dla której uzyskana warto  jest najwy sza.

ród o: opracowanie w asne.

Podsumowanie

Uzyskane wyniki pozwoli y ustali , jakie – zdaniem polskich turystów – 
s  mocne i  s abe strony kompleksu hotelowego Xenos Hotels. Niew tpliwe
atuty hotelu to jego lokalizacja i pracownicy, do elementów wymagaj cych 
poprawy za  nale : czysto , zagospodarowanie pla y oraz oferowane na niej 
atrakcje. Niezadowalaj ce okaza y si  te  dost pno  pla y oraz zbyt ma e a-
zienki. Te dwa komponenty nale  do sta ych elementów obiektu, na kszta to-
wanie których menad erowie maj  bardzo ograniczony wp yw. Powinni wyka-
za  si  zatem w stosunku do nich wi ksz  kreatywno ci , np. przez zapewnie-
nie sprawnego systemu komunikacji pomi dzy hotelem a pla  czy te  aran a-
cj azienek optycznie je powi kszaj c . Wa nym aspektem wydaje si  by
równie  utrzymanie obecnego wysokiego poziomu obs ugi w hotelu, restauracji 
i w obszarze animacji.  

Przeprowadzona analiza czynnikowa umo liwi a identyfikacj  czterech 
ukrytych wymiarów sk adaj cych si  na wizerunek obiektu. Potwierdzono  
w ten sposób za o enie H1. Najistotniejsze znaczenie dla polskich turystów ma 
„atrakcyjno  obiektu – gastronomiczna i rekreacyjna”(AO), wi ca si  z loka-
lizacj  i zagospodarowaniem terenu hotelowego, dost pno ci  i atrakcyjno ci
pla  oraz jako ci  wy ywienia i bazy rekreacyjnej. Mniejsze znaczenie mia
czynnik „animacje i animatorzy” (AA), którego zadaniem jest wype nianie cza-
su wolnego w hotelu, g ównie przez organizowanie ró nego rodzaju konkur-
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sów, zawodów i wyst pów. Znaczenie trzeciego i czwartego czynnika by o
zbli one. Pierwszy z nich dotyczy fizycznych atrybutów jednostki mieszkalnej, 
jak  mieli do dyspozycji go cie, i miejsca, w którym spo ywali posi ki (JM). 
Zwi zek cz cy te elementy obiektu wynika z postrzeganych przez turystów 
korzy ci funkcjonalnych i estetycznych. Drugi z wymiarów, o najmniejszym 
udziale w wyja nionej wariancji, dotyczy  zakresu us ug oferowanych w hotelu, 
poczucia bezpiecze stwa i jako ci obs ugi (OB). Analiza wszystkich wyodr b-
nionych czynników pokazuje, e najwi ksze znaczenie w kreowaniu wizerunku 
obiektu ma ten czynnik, dla którego tury ci g ównie go wybieraj , w tym przy-
padku jest to cel wypoczynkowo-rekreacyjny. Mniejsze znaczenie maj  wy-
miary uznawane w bran y hotelarskiej za podstawowe, ale w stosunku do celu 
pobytu mo na je okre li  jako uzupe niaj ce. Dotyczy to jednostki mieszkalnej, 
bezpiecze stwa czy obs ugi. W wi kszo ci przypadków wiedza na temat tych 
elementów przekazywana jest ju  na etapie wyboru obiektu, warunki te s
zatem znane przed przybyciem do danego miejsca. Mi a i kompetentna obs uga,
ciep a woda, telewizor w pokoju, bezpiecze stwo to sk adniki uwa ane za stan-
dard a nie co  wyj tkowego. Znaczenia nabieraj  one jedynie wówczas, gdy 
znacz co ró ni  si  od obietnic, np. znacznie je przewy szaj  b d  nie spe niaj
pewnego odczuwanego subiektywnie przez ka dego go cia minimum. Nale y
zwróci  uwag  na to, e wp yw wizerunku firmy na lojalno  klientów maleje, 
gdy ci ostatni maj wiadomo , e ze zmian  zwi zane s  wysokie koszty. Ma 
to znaczenie zw aszcza wówczas, gdy warto  postrzegana przez klienta jest 
niska, a wizerunek firmy negatywny. Wysokie koszty s  czynnikiem ogranicza-
j cym reakcje polegaj ce na d eniu do zmiany dostawcy us ug5. Potwierdzaj
to inne badania, z których wynika, e w sytuacji, gdy zmiana dostawcy us ug
wi e si  ze wzrostem kosztów dla klienta, nawet je eli wizerunek firmy si
pogarsza, niezadowoleni klienci wydaj  si  by  sk onni do dalszego korzystania 
z jej us ug6. W odniesieniu do hotelarstwa sytuacja taka mo e wyst powa  je-
dynie wtedy, gdy w danym miejscu funkcjonuje niewielka liczba obiektów lub 
dzia aj ce obiekty oferuj  us ugi o bardzo rozpi tym standardzie czy cenie. 
Niestety, w przypadku miejscowo ci i krajów turystycznych liczba dostawców 

                                                          
5  Ch.-Y. Wang, Service quality, perceived value, corporate image, and customer loyalty in 

the context of varying levels of switching costs, „Psychology & Marketing” 2010, nr 27 (3),  
s. 252–262. 

6  M.A. Jones, D.L. Mothersbaugh, S.E. Beatty, Switching barriers and repurchase inten-
tions in services, „Journal of Retailing” 2000, nr 76, s. 259–274. 
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us ug hotelarskich jest znaczna, w zwi zku z czym zmiana obiektu przez go cia
w przysz o ci wi e si  z niewielkimi kosztami, które musi on ponie , od-
wiedzaj c ten sam obszar.  

Wizerunek hotelu postrzegany przez go ci z Polski nie jest zró nicowany 
w zale no ci od cech demograficzno-geograficznych w wymiarach „AA”  
i „JM”; ró nice takie wyst puj  natomiast w postrzeganiu „AO” i „OB”. Mo na
odrzuci  zatem H2 z zastrze eniem, e ró nice ujawniaj  si  tylko pomi dzy 
dwoma wymiarami wizerunku w obr bie niektórych spo ród o miu wyodr b-
nionych segmentów. Ujawnienie tych odmienno ci pozwoli o ustali , jak po-
strzegane s  poszczególne czynniki wizerunkowe przez ró ne grupy klientów. 
Informacje te powinny zosta  uwzgl dnione podczas tworzenia czy mody-
fikowania ofert kierowanych do tych segmentów, a tak e wykorzystane w dzia-
aniach maj cych na celu prowadzenie przez tego typu obiekty noclegowe sku-

tecznej polityki komunikacyjnej. Wykazane ró nice mog  s u y  nie tylko me-
nad erom obiektu, ale tak e organizatorom turystyki (maj cym w ofercie ten 
hotel), daj c im mo liwo  profilowania produktów zgodnie z preferencjami 
klientów w zale no ci od p ci, miejsca zamieszkania oraz wykszta cenia, a na-
st pnie ich promowania na odpowiednich rynkach. Dwustronne podej cie, obe-
jmuj ce dzia ania menad erów hotelu i organizatorów imprez turystycznych, 
przyczynia si  w wi kszym stopniu do spe nienia oczekiwa  klientów, a tym 
samym wspiera kszta towanie pozytywnego obrazu obiektu i odwiedzanego 
miejsca. Waga wizerunku ma du e znaczenie dla przedsi biorstw, poniewa
bezpo rednio i po rednio wp ywa na lojalno  klientów7. Zale no  taka doty-
czy nie tylko firm, ale tak e miejsc. Badania wskazuj , e w procesie podej-
mowania decyzji przez turystów i organizatorów (menad erów) wyst puje zwi -
zek pomi dzy postrzeganiem przez nich danego miejsca a ich zachowaniami. 
Niski poziom skojarze  z dan  destynacj  powoduje niewielk  sk onno ci
turystów do ponownych odwiedzin oraz polecenia tego miejsca innym.  

                                                          
7  N. Nguyen, G. Leblanc, Corporate image and corporate reputation in consumers’ reten-

tion decisions in services, „Journal of Retailing and Consumer Services” 2001, nr 8, s. 227–236; 
D. Ball, P.S. Coelho, M.J. Vilares, Service personalization and loyalty, „Journal of Services 
Marketing” 2006, nr 20, s. 391–403; M. Ishtiaq Ishaq, Perceived value, service quality, corporate 
image and customer loyalty: empirical assessment from Pakistan, „Serbian Journal of Manage-
ment” 2012, nr 7 (1), s. 25–36. 
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W ofertach organizatorów miejsca te zajmuj  ma o eksponowan  pozycj  i po-
lecane s  klientom w dalszej kolejno ci8.

Analizuj c dok adno  przeprowadzonej klasyfikacji rekomendacji obej-
muj cej wszystkich wypoczywaj cych turystów, nale y zauwa y , e osza-
cowane funkcje maj  nisk  skuteczno  prognozowania ch ci polecenia kom-
pleksu hotelowego innym. Znacznie lepsz  moc  rozró niania rekomendacji 
obiektu, przeprowadzanej na podstawie czynników wizerunkowych, maj  mo-
dele opracowane oddzielnie dla go ci pochodz cych z miejscowo ci do 100 tys. 
mieszka ców i z tych, licz cych wi cej. Jedynie w cz ci mo na zatem po-
twierdzi  H3, poniewa  znacznie bardziej precyzyjna klasyfikacja wymaga a
uwzgl dnienia czynników pozawizerunkowych. Pokazuje to, e polecenie 
obiektu zale y nie tylko od ocen poszczególnych wymiarów wizerunku, ale 
tak e innych zmiennych, które mog  powodowa  jego zró nicowane, b d  te
komponentów niepoddanych ocenie ze wzgl du na to, e znajduj  si  poza ob-
szarem hotelu. Komponenty te nie tworz  bezpo rednio wizerunku obiektu, ale 
maj  wp yw na pobyt go ci (np. atrakcje fakultatywne). Wskazuje to, e popra-
wa ogólnego wizerunku odwiedzanego miejsca sprzyja jego ponownym odwie-
dzinom oraz rekomendowaniu go, a tak e zwi ksza sk onno  do pozytywnej 
oceny pobytu i jako ci9. Potwierdza to przypuszczenie dotycz ce czynników 
pozaobiektowych (np. wizerunku odwiedzanego miejsca), mog cych determi-
nowa  ch  rekomendacji hotelu przez go ci.

Wydaje si , e sformu owane wnioski i spostrze enia mog  s u y  podnie-
sieniu wiadomo ci hotelarzy na temat znaczenia wizerunku jako wa nego
czynnika w procesie decyzyjnym konsumentów oraz narz dzia do uzyskania 
przewagi w rywalizacji o polskich turystów i budowania przewagi konkurencyj-
nej na rynku us ug hotelarskich. 

Zaprezentowanymi badaniami obj to jedynie polskich turystów w ramach 
jednego obiektu, co nie pozwala na wszechstronne uogólnienie uzyskanych 
wniosków. Pomimo tych u omno ci mo na je z pewn  ostro no ci  odnie  do 
Polaków wypoczywaj cych w innych obiektach o zbli onym standardzie. 

                                                          
8  J. Grabowski, Wizerunek miejsc jako determinanta zachowa  turystów i organizatorów 

turystyki, w: Rola turystyki w gospodarce regionu. Vol. II Us ugi turystyczne jako podstawa 
gospodarki turystycznej, red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Wy sza Szko a Handlowa, Wroc aw
2009, s. 63–72.

9  J.E. Bigne, M.I. Sanchez, J. Sanchez, Tourism image, evaluation variables and after pur-
chase behavior: inter-relationship, „Tourism Management” 2001, nr 22, s. 607–616. 
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Ujawnione niedoskona o ci uzasadniaj  potrzeb  kontynuowania eksploracji 
nad znaczeniem wizerunku hoteli w innych krajach (regionach), ró nych obiek-
tach i grupach badanych.   

THE IMAGE OF XENOS HOTELS COMPLEX IN ZAKYNTHOS (GREECE) 

AMONG POLISH TOURISTS AND ITS MEANING IN THE PROCESS

OF SEGMENTATION AND RECOMMENDATION 

Summary

These days in the era of a very dynamic development of methods and means of 

communication and unification of offers the meaning of the image of the company, 

product (service) or place for the consumers’ decision is increasing. The fact that there 

exist few studies on the meaning and role of image in building competition advantage 

of accommodation facilities contributed to the decision of undertaking this topic. The 

obtained results made it possible to indicate strong and weak sides of the image of the 

examined facility, while factor analysis revealed the possibility to limit the assessed 

components constituting the image of the facility to four image factors. It was also 

defined in the study which of the segments of Polish tourists selected on the basis of 

demographic and geographic features differ as far as perceiving the particular hotel 

complex is concerned and to what extent. Additionally, discrimination models making it 

possible to predict the willingness to recommend the facility on the basis of image  

variables were elaborated.

Key words: image of the hotel, corporate image, tourism, consumer behavior, willing-
ness to recommend, segmentation

Translated by Miros aw Zalech
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