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WSTĘP 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego z serii „Ekonomiczne 
Problemy Turystyki” prezentują wyniki prac badawczych oraz dorobek naukowy 
polskich i zagranicznych badaczy, których zainteresowania związane są z tury-
styką, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów ekonomicznych. Turystyka, 
ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, pozostaje w spektrum zainte-
resowań badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym ekonomię, 
prawo, geografię czy kulturę fizyczną. 

Zmieniające się preferencje turystów oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na 
usługi turystyczne, w połączeniu z działaniami podmiotów kreujących produk-
ty turystyczne o zróżnicowanym charakterze, przyczyniają się do ilościowego 
i jakościowego rozwoju przestrzeni turystycznej. Modyfikacje znanych i popu-
larnych form turystyki oraz powstawanie nowych stymulują działania, których 
celem jest zagospodarowanie turystyczne nowych przestrzeni lub odkrycie no-
wych możliwości w już istniejących. Konkurencja pomiędzy podmiotami, pro-
duktami i regionami sprawia, że coraz istotniejsze znaczenie mają prowadzona 
polityka turystyczna i wykorzystywane strategie marketingowe, których celem 
jest zapewnienie wysokiej pozycji konkurencyjnej. Równocześnie prowadzone 
działania muszą pozostawać w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co 
stwarza określone bariery dla prowadzonej działalności. Tak zmienne i urozmai-
cone zjawisko, jakim jest współczesna turystyka, stwarza również zróżnicowane 
możliwości badawcze, których wynikiem są powstające prace naukowe. 

Niniejszy  tom prezentuje zagadnienia dotyczące turystyki w trzech obsza-
rach: aspektów teoretycznych, gdzie znalazły się rozważania dotyczące m.in. 
rozwiązań klastrowych w turystyce czy instrumentów polityki turystycznej; 
rynku usług turystycznych zawierającego refleksje na temat specyfiki turystyki 
medycznej czy jeździeckiej; regionalnych problemów rozwoju turystyki, głównie 
z obszaru województwa zachodniopomorskiego. 

Beata Meyer
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Streszczenie
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podróży morskich jest również czynnikiem implikującym integrację poszczególnych 
miast i regionów nadmorskich w ramach organizacji działających na rzecz rozwoju tury-
styki morskiej na danym obszarze. 

Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania miejsca oraz ocena znaczenia 
struktur klastrowych w procesie rozwoju turystyki morskiej na przykładzie organizacji 
Cruise Baltic.
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Wprowadzenie 

Turystyka morska należy do jednej z najszybciej rozwijających się form 
turystyki, w szczególności dotyczy to wycieczek pełnomorskich statkami pasa-
żerskimi (tzw. cruising). Turystyka morska na statkach pasażerskich jest chętnie 
wybierana przez turystów ceniących sobie aktywny sposób spędzania wolnego 
czasu. Jednocześnie zapewnia możliwość zwiedzenia mniej znanych zakątków 
świata podczas rejsu na pokładzie luksusowo wyposażonego statku. Rozwój tu-
rystyki morskiej zależny jest od działalności wielu podmiotów. Z jednej strony są 
to przedsiębiorstwa turystyczne (armatorzy statków wycieczkowych, regionalne 
i lokalne przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą turystyki morskiej w poszczegól-
nych destynacjach), z drugiej zaś zarządy portów morskich obsługujących statki 
i pasażerów turystyki morskiej, władze miast i regionów nadmorskich kształtu-
jących właściwą politykę w zakresie turystyki, regionalne i lokalne organizacje 
turystyczne czy mieszkańcy poszczególnych obszarów. 

Konieczne wydaje się stworzenie platformy współpracy pomiędzy wszel-
kimi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki morskiej. Poprzez 
współpracę i połączenie doświadczeń można zapewnić skuteczność działań 
promocyjnych, które rozproszone i nieskoordynowane okazują się w praktyce 
nieskuteczne. Kooperacja ta może odbywać się w ramach morskiego klastra tu-
rystycznego, który zrzesza różnych dostawców usług skoncentrowanych wokół 
sektora morskiego. 

Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania miejsca oraz ocena znacze-
nia struktur klastrowych w procesie rozwoju turystyki morskiej.

1. Pojęcie turystyki morskiej 

Współcześnie pojęcie turystyka morska jest coraz częściej spotykane i uży-
wane w literaturze przedmiotu z zakresu turystyki, brak jest jednak jednolitej de-
finicji tego pojęcia. Trudności w jednoznacznym określeniu tej formy turystyki 
wiążą się przede wszystkim z różnorodnością kryteriów ją charakteryzujących 
oraz wielością form jej występowania. 

Najszerzej zagadnienie to definiuje C.M. Hall, opisując turystykę morską 
jako „podróże poza miejsce stałego zamieszkania, których głównym celem jest 
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środowisko morskie”1. Jedna z pierwszych polskich definicji, opracowana przez 
J. Zaleskiego, pojęciem turystyki morskiej określa zaś „wszystkie przejawy ru-
chliwości turystycznej znajdującej swój wyraz w wycieczkach morskich na stat-
kach wycieczkowych, specjalnie do tego celu przeznaczonych, lub na statkach 
liniowych, oferujących wycieczki w sezonach martwych, w uprawianiu tury-
stycznego żeglarstwa morskiego, traktowanego nie jako wyczyn sportowy, lecz 
forma spędzania czasu wolnego, oraz w korzystaniu z wycieczek statkami że-
glugi przybrzeżnej”2. Przytoczona definicja ogranicza się wyłącznie do wszel-
kich przejawów aktywności turystycznej realizowanych w środowisku morskim 
z wykorzystaniem przedstawionych środków transportu. Dodatkowo dyskusyj-
ne wydaje się ujęcie w ramach omawianego pojęcia wycieczek statkami żeglugi 
przybrzeżnej, które na ogół nie stanowią głównego celu wyjazdu turystycznego, 
a traktowane są raczej jako element dodatkowy podróży o charakterze wypo-
czynkowym, zdrowotnym itp.

Podobny pogląd prezentuje A. Walicki, definiując pojęcie turystyki mor-
skiej jako zjawisko, które dotyczy krążowniczych wycieczek morskich oraz 
pasażerskich przewozów promowych, jak również rejsów przybrzeżnych i rej-
sów jachtami morskimi3. Natomiast T. Kowalewski dodatkowo określa turysty-
kę morską jako „trwałe zjawisko społeczno-gospodarcze”, obejmujące podróże 
(w tym wypoczynek) turystów krajowych i zagranicznych statkami, promami 
i jachtami, przewozy turystyczne żeglugi przybrzeżnej oraz rejsy żeglarskie mor-
skie i przybrzeżne turystów krajowych4. J. Miotke-Dzięgiel wskazuje ponadto, że 
pod pojęciem „turystyka morska” należy rozumieć „przede wszystkim podróże 
morskie realizowane różnymi środkami transportu morskiego – statkami pasa-
żerskimi, zwłaszcza wycieczkowymi tzw. cruisers (od pojęcia rejsu okrężnego 

1 C.M. Hall, Tourism. Rethinking the Social Science of Mobility, Pearson Education Lim-
ited, Essex 2005, s. 259.

2 J. Zaleski, Problemy rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle współczesnych 
tendencji badawczych, w: I Seminarium Naukowe nt. Turystyka i rekreacja nadmorska – proble-
my teorii i praktyki, WSWF, Gdańsk 1980, s. 29.

3 A. Walicki, Perspektywiczny rozwój zagospodarowania dla funkcji turystyki i wypoczyn-
ku w makroregionie nadmorskim, Gdańsk 1972, za: W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 
2007, s. 41.

4 T. Kowalewski, Ocena wykorzystania walorów rekreacyjnych Wybrzeża Gdańskiego na 
podstawie działalności przedsiębiorstw organizujących wypoczynek nad morzem, w: I Semina-
rium Naukowe…, s. 91.
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– ang. cruise), jachtami, statkami pasażersko-towarowymi i towarowymi, proma-
mi, ale także łodziami podwodnymi czy nawet statkami rybackimi”5. 

Wspólnym mianownikiem przytoczonych definicji turystyki morskiej jako 
szczególnej formy aktywności turystycznej jest przede wszystkim akcentowa-
nie kluczowej roli różnych środków transportu morskiego wykorzystywanych 
w celu jej uprawiania (zwłaszcza pełnomorskich statków pasażerskich, promów 
morskich, jachtów oraz statków żeglugi przybrzeżnej), jak również aktywności 
sportowej turystów na morzu. 

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, turystykę morską można rozumieć 
w dwóch ujęciach:

a) jako podróże turystyczne podejmowane na morzu z wykorzystaniem róż-
nych środków transportu morskiego, w szczególności podróże związane 
z odbywaniem rejsów pełnomorskimi statkami wycieczkowymi (tzw. cru-
iserami), statkami towarowymi, towarowo-pasażerskimi, jachtami pełno-
morskimi, promami morskimi oraz statkami żeglugi przybrzeżnej6; 

b) jako aktywność turystyczną w strefie przybrzeżnej morza, bezpośred-
nio związaną z jego walorami, w tym przypadku chodzi w szczególności 
o różne formy turystyki wodnej kwalifikowanej, której uprawianie ma 
charakter wyczynu sportowego jak np.: windsurfing, sporty motorowod-
ne, żeglarstwo sportowe, nurkowanie.

Przedstawienie istoty turystyki morskiej w dwóch ujęciach pozwala na 
wskazanie głównych różnic występujących pomiędzy poglądami różnych auto-
rów. Jedną z nich jest niewątpliwie rozbieżność w definicji obszaru recepcji tury-
stycznej dla obu grup, zawierających się w określeniu turystyka morska. W tym 
ujęciu dyskusyjna pozostaje kwestia włączania ruchu turystycznego występują-
cego w pasie przybrzeżnym w zakres turystyki morskiej. 

W przypadku gdy podróż morska jest celem samym w sobie, a aktywność 
podejmowana w czasie jej trwania realizowana jest przede wszystkim na wy-
branym środku transportu morskiego, miejscem recepcji turystycznej jest statek, 
prom, jacht oraz, w mniejszym stopniu, miejsca, do których zawija dana jednost-

5 J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskie-
go, Gdańsk 2002, s. 11.

6 Należy jednak zaznaczyć, iż w tym kontekście turystyka morska obejmuje wyłącznie ruch 
osób zainteresowanych spędzaniem czasu wolnego na pokładzie jednostek pływających po mo-
rzu. Nie dotyczy ona zatem tych pasażerów, którzy biorą udział w rejsach przybrzeżnych czy 
pełnomorskich w celach komunikacyjnych (transportowych).
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ka. Natomiast w przypadku gdy celem podróży turystycznej jest np. windsurfing 
na morzu, obszar recepcji turystycznej „przesuwa się” na ląd7. Stanowi to istotną 
przesłankę do wyłączenia z obszaru turystyki morskiej ruchu turystycznego od-
bywającego się w pasie wybrzeża, a związanego z uprawianiem różnych form 
turystyki, w szczególności kwalifikowanej. 

Podsumowując powyższe rozważania, mianem turystyki morskiej można 
określić podróże morskie podejmowane z wykorzystaniem różnego rodzaju środ-
ków transportu, w tym w szczególności rejsy turystyczne na pokładach morskich 
statków wycieczkowych (cruising), promów morskich, statków żeglugi przy-
brzeżnej, statków towarowych oraz towarowo-pasażerskich, jak również żeglar-
stwo morskie traktowane nie jako wyczyn sportowy, ale forma spędzania czasu 
na morzu. Turystyka morska, zdaniem autorów, nie obejmuje natomiast różnych 
form aktywności sportowej na morzu, jak np. windsurfing, kajakarstwo morskie 
czy sporty motorowodne (które zaliczyć należy do turystyki kwalifikowanej), 
wymagających od turysty odpowiedniego przygotowania oraz posiadania nie-
zbędnych kwalifikacji czy uprawnień. Głównym motywem podjęcia podróży 
w tym przypadku jest więc chęć nabywania przez człowieka nowych umiejętno-
ści lub poprawy kondycji fizycznej8, a walory morza stanowią jedynie narzędzie 
pozwalające na realizację tych zamierzeń. 

2. Istota międzynarodowego klastra turystycznego 

Funkcjonowanie klastra9 jest pojęciem stosunkowo nowym, ale bazuje na 
znacznym dorobku teoretycznym. Definicja klastra w sensie ekonomicznym 

7 B. Marciszewska, Turystyka morska. Wybrane problemy, w: Problemy turystyki morskiej 
i regionów nadmorskich, red. M. Turek, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębior-
czości Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot 2009, s. 68.

8 Szerzej problematykę tę opisuje: J. Merski, Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Eko-
nomiczna w Warszawie, Warszawa 2002, s. 7–11.

9 Słowo „klaster” pochodzi od angielskiego słowa cluster, które oznacza „grupę, gromadę, 
skupienie” (T. Ważyński, Nowy praktyczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Świat 
Książki, Warszawa 2006, s. 91). W polskojęzycznej literaturze przedmiotu używa się zarówno 
słowa „klaster”, wprowadzonego do literatury w 2000 r. przez E. Okoń-Horodyńską (E. Okoń- 
-Horodyńska, Jak budować regionalne systemy innowacji, „Polska Regionów” 2000, nr 15, s. 7, 
za: J. Góra, Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka badań, Wyższa Szkoła Handlowa we 
Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 25), jak i słowa „grono”, będącego jednym z synonimów termi-
nu anglojęzycznego, wprowadzonego do polskojęzycznej literatury w wyniku tłumaczenia pracy 
M.E. Portera. 
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została zaproponowana przez M.E. Portera, według którego klastry to „geogra-
ficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach 
i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących 
między sobą, ale także współpracujących”10. W podobny sposób istotę funk-
cjonowania klastra ujmuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD), przedstawiając klaster jako geograficzne skoncentrowanie podobnych 
lub komplementarnych przedsiębiorstw mających aktywne kanały do realizacji 
transakcji i komunikacji, korzystających z wyspecjalizowanej infrastruktury, 
rynków i służb11.

Prezentowane w literaturze przedmiotu definicje klastra podkreślają, iż 
stanowi on grupę sąsiadujących ze sobą przedsiębiorstw i powiązanych z nimi 
instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączonych podobieństwem 
i wzajemnie się uzupełniających. Terytorialny zasięg klastra może obejmować 
dowolny – ale spełniający warunek wzajemnych synergicznych powiązań pod-
miotów nań zlokalizowanych – obszar: miasto, region, kraj, a nawet kilka sąsied-
nich krajów.

M. Gorynia i B. Jankowska zwracają uwagę na zjawisko koopetycji zacho-
dzące w klastrach, przedstawiając koncepcję klastrów jako szczególny sposób 
regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, polegający na wzajemnym prze-
nikaniu się relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych12. Podstawową cechą struk-
tury klastrowej obok koncentracji geograficznej jest zatem to, że funkcjonujące 
w jej ramach podmioty postrzegają siebie nie tylko jako konkurentów, lecz także 
jako partnerów do współpracy w pewnych obszarach (opracowywanie nowych 
produktów, wspólne inwestowanie w specjalistyczną infrastrukturę, wspólny 
marketing, udział w targach, szkoleniach itp.). Ponadto członkostwo w klastrze 
nie opiera się na formalnej umowie i jest najczęściej otwarte dla zainteresowa-
nych podmiotów, które profitów upatrują głównie w dostępie do dostawców, 
usług i rynku pracy. 

Wspomniane wyżej desygnaty klastra wydają się również spełnione w przy-
padku turystyki. Klastry turystyczne wyróżnia skupienie geograficznie, gdyż 

10 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.
11 E.M. Bergman, D. Charles, P. Hertog, In Pursuit of Innovative Clusters, w: Innovative 

Clusters. Drivers of National Innovation Systems, OECD Proceeding, Paris 2001, s. 8. 
12 M. Gorynia, B. Jankowska, Koncepcja klastrów jako sposób regulacji podmiotów gospo-

darczych, „Ekonomista” 2007, nr 3, s. 322.
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funkcjonują one zwykle wokół walorów turystycznych, które stanowią główny 
magnes przyciągający turystów do danego regionu. Wokół walorów turystycz-
nych osiedlają się podmioty świadczące usługi turystyczne, które umożliwiają 
wykorzystanie tychże walorów. Tworzy się zatem infrastruktura niezbędna do 
konsumpcji walorów turystycznych. Na danym obszarze funkcjonują zarów-
no podmioty stricte turystyczne (obiekty zbiorowego zakwaterowania, obiekty 
gastronomiczne, organizatorzy i pośrednicy turystyczni, firmy transportowe, 
zarządzający atrakcjami turystycznymi), jak i paraturystyczne, uzupełniające 
i wspierające działalność przedsiębiorstw turystycznych (firmy telekomunika-
cyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe itp.). 

Klaster turystyczny może być identyfikowany z różnymi formami turysty-
ki. Wyróżnia się transgraniczne klastry turystyczne, klastry turystyki uzdrowi-
skowej, biznesowej, klastry turystyki morskiej. Do grupy najważniejszych, choć 
często niedocenianych, czynników determinujących rozwój morskiego ruchu tu-
rystycznego należy właśnie występowanie powiązań organizacyjnych pomiędzy 
podmiotami odpowiedzialnymi za jego obsługę w poszczególnych destynacjach. 
Wskazuje się ponadto, iż budowa systemowych rozwiązań w tym zakresie na 
poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym, obejmujących 
podmioty bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w obsługę turystyki mor-
skiej w poszczególnych destynacjach, pozwala na13:

– lepszą koordynację działań w kontaktach z armatorem przed, w trakcie 
i po zawinięciu statku do portu,

– integrację oferty w ramach kompleksowych produktów turystycznych 
przeznaczonych dla turystyki morskiej,

– znaczące usprawnienie obsługi podróżnych w mieście/regionie,
– skuteczniejszą promocję destynacji wśród turystów oraz armatorów stat-

ków wycieczkowych. 
Specyfika turystyki morskiej sprawia, że również w strukturach morskie-

go klastra turystycznego pojawiają się zjawiska konkurencji i kooperacji. Z jed-
nej strony armatorzy oraz podmioty świadczące usługi (podstawowe i komple-
mentarne) w portach morskich i miastach oraz regionach nadmorskich leżących 

13 Na podstawie: T. Peisley, Cruising Balance of Power Shifts to Europe, w: Cruise and 
Ferry Passenger Shipping on the Baltic Sea. Growth Potential, Ports, Regional Marketing and 
Economic Effects in the Baltic Sea Region?, „Beiträge und Informationen aus dem Ostseeinstitut 
für Marketing, Verkehr und Tourismus an der Universität Rostock”, red. K.H. Breitzmann, Ros-
tock 2007, H. 22, s. 23–24. 
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na trasie rejsu konkurują o potencjalnych turystów, z drugiej strony następuje 
konsolidacja tychże podmiotów w celu osiągnięcia wspólnego zysku, wzmoc-
nienia pozycji rynkowej, zwiększenia elastyczności i możliwości reakcji na za-
potrzebowanie zgłaszane przez turystów, jak również przez samych armatorów 
statków wycieczkowych. Obserwacja współczesnego rynku turystyki morskiej 
umożliwia wyodrębnienie trzech podstawowych grup organizacji (klastrów tury-
styki morskiej), których powołanie służyć ma realizacji wskazanych celów. Są to 
przede wszystkim:

– międzynarodowe organizacje turystyki morskiej, zrzeszające na ogół 
przedstawicieli wielu podmiotów zaangażowanych w jej rozwój na okre-
ślonym kontynencie, akwenie lub grupie akwenów (np. Cruise Baltic, 
Cruise Europe, Channel Cruise, Medcruise),

– krajowe organizacje turystyki morskiej, zrzeszające podmioty zaangażo-
wane w proces jej obsługi na poziomie poszczególnych krajów – destyna-
cji turystyki morskiej (np. Cruise Finland),

– regionalne i lokalne organizacje turystyki morskiej, będące platformą 
współpracy podmiotów zaangażowanych w jej rozwój na poziomie po-
szczególnych miast i regionów nadmorskich (np. Cruise Kopenhagen, 
Stockholm Cruise Network).

Celem nadrzędnym działalności wszystkich wskazanych organizacji, nieza-
leżnie od zakresu przestrzennego ich funkcjonowania, jest stymulowanie rozwo-
ju turystyki morskiej na podległym im obszarze. Różna jest natomiast struktura 
podmiotowa poszczególnych klastrów. Organizacje działające na poziomie krajo-
wym, regionalnym i lokalnym stanowią najczęściej platformę współpracy licznej 
grupy przedsiębiorstw, organizacji i instytucji (np. zarządów portów morskich, 
władz lokalnych/regionalnych, lokalnych/regionalnych firm branży turystycznej 
i paraturystycznej, lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych). Struktura 
międzynarodowych organizacji turystyki morskiej jest natomiast bardziej ogra-
niczona i obejmuje najczęściej wyłącznie przedstawicieli władz lokalnych oraz 
zarządów portów poszczególnych destynacji turystyki morskiej. Rzadziej uzu-
pełniają ją reprezentanci spółek – agentów morskich i/lub turystycznych repre-
zentujących armatorów statków wycieczkowych na danym obszarze. 
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3. Funkcjonowanie morskiego klastra turystycznego  
na przykładzie Cruise Baltic

Klaster Cruise Baltic został powołany w 2004 roku przez przedstawicieli 
12 portów morskich skupionych w rejonie Morza Bałtyckiego. Obecnie członka-
mi Cruise Baltic jest 27 portów oraz miast portowych z 10 krajów nadbałtyckich. 
Wśród nich znajdują się największe spośród bałtyckich destynacji turystyki mor-
skiej, np.: Kopenhaga, Sztokholm, St. Petersburg, obsługujące rokrocznie po 
kilkaset tysięcy podróżnych oraz mniejsze miasta i porty regionu Morza Bałty-
ckiego, takie jak: Malmö, Landskrona czy Kalmar14. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż członkami klastra są również dwa polskie porty morskie: Gdańsk i Gdynia. 
Pierwszą z destynacji reprezentują w organizacji przedstawiciele Zarządu Mor-
skiego Portu Gdańsk SA, drugą zaś zarówno przedstawiciele portu, jak i repre-
zentanci władz miasta.

Celem Cruise Baltic jest promocja bałtyckich miast jako atrakcyjnych de-
stynacji turystyki morskiej oraz stworzenie sieci współpracy podnoszącej kon-
kurencyjność tego regionu turystycznego wobec takich atrakcyjnych kierunków, 
jak Karaiby czy Morze Śródziemne. Działania promocyjne Cruise Baltic mają 
podwójny charakter. Z jednej strony klaster koncentruje się na promocji regionu 
Morza Bałtyckiego jako jednorodnego obszaru, z drugiej strony zaś podkreśla 
odrębność miejsc i walory turystyczne poszczególnych miast członkowskich. 
Oferta turystyki morskiej Morza Bałtyckiego prezentowana jest w różnych gru-
pach tematycznych, jak np.: królowie i carowie, nowoczesna architektura, życie 
miejskie i eventy, starożytność i nowoczesność. 

Główny obszar aktywności tego klastra skupia się na organizacji spotkań 
szkoleniowych z armatorami statków wycieczkowych oraz przedstawicielami 
portów morskich i miast portowych charakteryzujących się wysokim udziałem 
w obsłudze morskiego ruchu turystycznego na Bałtyku. W ramach tego typu 
spotkań, organizowanych kilka razy w roku, przedstawiciele najważniejszych 
bałtyckich destynacji turystyki morskiej prezentują swoje doświadczenia zwią-
zane z tworzeniem wyróżnikowych produktów turystycznych oraz ich skuteczną 
promocją. Udzielają oni również porad mniej doświadczonym członkom organi-
zacji w zakresie budowania regionanych i lokalnych struktur klastrowych tury-
styki morskiej. Bardzo ważnym przedmiotem spotkań w ramach klastra są także 

14 „Cruise Baltic Market Review” 2013, www.cruisebaltic.com (29.03.2013).
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konsultacje z przedstawicielami spółek armatorskich zainteresowanych organiza-
cją lub obecnie organizujących rejsy wycieczkowe po Bałtyku. 

W 2008 roku Cruise Baltic uruchomił internetowy program szkoleniowy 
dla amerykańskich i brytyjskich agentów, który zawiera szczegółowe informa-
cje o regionie Morza Bałtyckiego i ofertach turystyki morskiej na tym obszarze. 
Za pomocą tego programu poszczególne oferty trafiają do sieci sprzedaży agen-
tów brytyjskich i amerykańskich. 

Jednym z obszarów działalności klastra jest przeprowadzanie badań, które 
mają na celu określenie wielkości oraz struktury morskiego ruchu turystycznego, 
jak również wskazanie trendów rozwojowych tej formy turystyki w odniesieniu 
do regionu Morza Bałtyckiego. Prowadzone badania i roczne raporty wydawane 
przez Cruise Baltic służą jako cenne źródło informacji, nie tylko dla zrzeszonych 
w ramach klastra portów, ale również dla armatorów, samorządów i organizacji 
związanych z turystyka morską. 

Klaster miast, organizacji turystycznych i portów prezentuje się corocznie 
jako jednolita grupa na najważniejszych targach turystycznych (w tym na tar-
gach w Miami), gdzie region bałtycki promowany jest jako jednolity produkt 
turystyczny. Po raz pierwszy region bałtycki zaistniał na rynku amerykańskim 
w 2005 roku jako jednolity obszar atrakcyjny turystycznie (choć zróżnicowany 
kulturowo i gospodarczo)15. Również podczas cyklicznych spotkań z armatorami 
obszar ten prezentowany jest jako jednolity produkt turystyczny, który w zależ-
ności od zgłaszanych przez nich potrzeb może stanowić podstawę do budowy 
tematycznych wycieczek morskich.

Cruise Baltic jest również członkiem wielu organizacji z zakresu turystyki 
morskiej, m.in. takich jak:

–  Cruise Lines International Association (CLIA) – największa na świecie 
organizacja zrzeszająca armatorów statków turystycznych,

–  Passenger Shipping Association (PSA) – główna brytyjska organizacja 
skupiająca operatorów statków pasażerskich i promów, 

–  Association of Cruise Experts (ACE) – organizacja zajmująca się szko-
leniami i wspierajaca biura podróży sprzedające imprezy turystyczne na 
statkach wycieczkowych,

–  European Cruise Council (ECC) – organizacja zajmująca się promocją 
europejskiego rynku turystyki morskiej.

15 M. Grzybowski, Tourism. The Baltic Offensive, „The Warsaw Voice” 6.02.2005, s. 34.



19Międzynarodowy morski klaster turystyczny…

Działalność promocyjna klastra została zauważona w branży morskiej, tu-
rystycznej i biznesowej, czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród 
najważniejszych wymienia się16:

–  nadanie tytułu Destynacja roku przez Seatrade Insider w latach 2007 
i 2009,

–  nagroda HBH Foundation Marketing Award przyznana przez Copen-
hagen Business School za działalność marketingową oraz wykreowanie 
regionu Morza Bałtyckiego jako marki globalnej na rynku turystyki mor-
skiej,

–  nagroda przyznana przez Bałtyckie Forum Rozwoju w 2010 roku za nad-
zwyczajny wkład w rozwój regionu Morza Bałtyckiego. 

W wyniku działalności klastra Cruise Baltic i podejmowanych działań pro-
mujących turystykę morską na Bałtyku obserwuje się tendencję wzrostową za-
winięć morskich statków wycieczkowych do portów bałtyckich, a tym samym 
wzrost liczby pasażerów. Liczba pasażerów wzrosła z 1 930 852 w 2004 roku do 
prawie 4 153 331 w 2012 roku. Natomiast liczba zawinięć statków wzrosła z 2063 
w 2004 roku do 2532 w 2012 roku. 

Kooperacja w ramach Cruise Balic ma na celu skoncentrowanie wysiłków 
na wypromowaniu wspólnej marki, upowszechnieniu w świadomości tourope-
ratorów pozytywnego wizerunku destynacji bałtyckich, wymianę doświadczeń 
i upowszechnianie najlepszych praktyk. Celem nadrzędnym wszelkich inicjatyw 
podejmowanych w ramach organizacji jest stymulowanie wzrostu morskiego ru-
chu turystycznego w regionie Morza Bałtyckiego poprzez tworzenie spójnego, 
dobrze zorganizowanego i skutecznie promowanego produktu turystyki mor-
skiej.

Podsumowanie

Turystyka morska dla wielu podmiotów działających na obszarze państw 
bałtyckich stanowi ważne źródło dochodu. Dlatego zarówno miastom, organiza-
cjom turystycznym, jak i portom zależy na rozwoju morskiego ruchu turystycz-
nego. Jest to możliwe jedynie poprzez wzajemną współpracę i wymianę doświad-
czeń. Podmioty zrzeszone w ramach międzynarodowego klastra Cruise Baltic 
wybrały strategię współpracy, kooperacji i partnerstwa, zamiast indywidualnych 

16 Fact sheet, www.cruisebaltic.com (29.03.2013).
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starań o potencjalnych turystów. Za pomocą klastra kreowany jest spójny wize-
runek bałtyckiej turystyki morskiej, a wspólnie podejmowane inicjatywy promo-
cyjne wydają się bardziej skuteczne. Dla miast i portów zrzeszonych w Cruise 
Baltic rozwój turystyki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego może stać się 
doskonałą determinantą rozwoju tych obszarów. Znaczenie tej formy turystyki 
jest tym większe, jeżeli weźmie się pod uwagę rosnącą systematycznie liczbę tu-
rystów zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego nad Bałtykiem. 
Ponadto cruising daje także możliwość rozwoju portom morskim, które stają się 
beneficjentami korzyści płynących z obsługi morskiego ruchu turystycznego.
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INTERNATIONAL SEA-TOURISM CLOUSTER  
AS A TOOL FOR SUPPORTING THE SEA TOURISM DEVELOPMENT

Summary

Cruise tourism is one of the fastest growing forms of tourism. One of the of the 
dynamic development of cruising in the world is increasing competition between desti-
nations (basins, regions, cities) interested in the development of marine tourism in their 
area. The development of cruising market is also a factor implicating integration of the 
various cities and coastal regions in the organizations working for the development of 
cruise tourism in the area.

The purpose of this article is to show the importance of cluster structures in the 
development of cruise tourism on the example of the organization Cruise Baltic.

Keywords: tourism, maritime tourism, tourism, cluster, Cruise Baltic

Translated by Tomasz Mańkowski
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Pracownik, którego działanie lub zaniechanie może prowadzić do zrealizo-
wania się ryzyka personalnego, bezustannie jest poddawany wpływom otocze-
nia, tj. współpracowników, warunków panujących w przedsiębiorstwie, a także 
rzeczywistości gospodarczej, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje. W związku 
z tym, że w naturze danego pracownika i w każdym z wymienionych źródeł 
wpływu na niego zachodzą zmiany, całkowite wyeliminowanie ryzyka perso-
nalnego nie jest realne. Możliwe jest natomiast podejmowanie przez pracodawcę 
działań zmierzających do jego ograniczania. Pierwsze takie działania należy po-
dejmować już na etapie rekrutacji pracowników.

Celem artykułu jest identyfikacja źródeł ryzyka personalnego na etapie 
rekrutacji oraz wskazanie metod jego ograniczania. Niniejsze opracowanie jest 
wynikiem studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych wtórnych, do-
tyczących analizowanego zagadnienia.

1. Ryzyko pracodawcy i metody jego ograniczania 

Ryzyko jest immanentną częścią posiadania statusu pracodawcy. Dla faktu 
powstania ryzyka związanego z zatrudnianiem pracowników nie ma znaczenia, 
czy pracodawca jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną czy 
też osobą fizyczną. Bez znaczenia są także inne przymioty pracodawcy, takie 
jak liczba zatrudnionych, rodzaj realizowanej działalności, wielkość obrotów itd. 
Czynniki te w pewnych okolicznościach mogą jednak wpływać na obiektywnie 
mierzony rozmiar ryzyka, bo to, co dla dużego pracodawcy będzie w razie zre-
alizowania się ryzyka nieznaczną dolegliwością, w przypadku małego przedsię-
biorstwa w skrajnych sytuacjach może stać się dolegliwością uniemożliwiającą 
dalszą działalność.

Do podstawowych rodzajów ryzyka ponoszonego przez pracodawcę można 
zaliczyć:

– ryzyko personalne (socjalne i osobowe), 
– ryzyko techniczne,
– ryzyko gospodarcze.
Ryzyko socjalne – to powinność pracodawcy dotrzymania zobowiązań wy-

pływających ze stosunku pracy, mimo niewywiązywania się pracownika z cią-
żącego na nim obowiązku świadczenia pracy. Oczywiście chodzi tu o sytuacje, 
gdy przepisy prawa usprawiedliwiają absencję pracownika. Okolicznościami 
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usprawiedliwiającymi są tu przede wszystkim choroba i obowiązki rodzinne wo-
bec dzieci lub innych członków rodziny. Ryzyko socjalne realizuje się nie tylko 
w samym obowiązku wypłacania wynagrodzenia za czas faktycznie nieprzepra-
cowany, ale też w ograniczaniu możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracow-
nikiem, który z usprawiedliwionych przyczyn (np. urodzenie się dziecka, zgon 
rodzica lub krewnego) nie świadczy pracy. Nieświadczenie przez zatrudnionego 
z usprawiedliwionych, wskazanych przepisami prawa przyczyn, poza obowiąz-
kiem wypłaty wynagrodzenia za pracę niewykonaną, rodzi też dla pracodawcy 
inne konsekwencje, takie jak dezorganizacja procesu pracy, okresowa przerwa 
w prowadzeniu działalności lub krótszy czas działania przedsiębiorstwa.

Analizując ryzyko socjalne, należy zauważyć, że w praktyce istnieją szanse 
na poznanie przesłanek mogących świadczyć, iż dojdzie do zdarzenia realizują-
cego ryzyko. Odrębną kwestią jest to, że przedsiębiorstwo hotelarskie jako praco-
dawca, chcąc posiąść taką wiedzę, musi się liczyć z ograniczeniami prawnymi.

Działania pracodawcy zmierzające do ograniczenia ryzyka socjalnego przed 
zatrudnieniem są dość kontrowersyjne. Zaliczyć do nich należy m.in. pytania oraz 
testy1, mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie np. stanu ciąży kandydatki 
do pracy, skłonności kandydata do przeziębień, nałogów mogących oddziaływać 
na odporność starającego się o zatrudnienie czy też planów rodzinnych kandyda-
ta. Wyżej wymienione techniki z jednej strony stwarzają przedsiębiorstwu hote-
larskiemu szansę na oszacowanie ryzyka socjalnego związanego z zatrudnieniem 
danej osoby przed nawiązaniem z nią stosunku pracy, a dzięki temu – ogranicze-
nia tego ryzyka. Z drugiej jednak strony chęć pełniejszego oszacowania i ogra-
niczenia ryzyka staje się podatnym podłożem do nadużyć ze strony pracodawcy. 
Nadmierna ingerencja w przymioty kandydata do pracy, mająca służyć badaniu 
ryzyka socjalnego, może skutkować naruszeniem praw kandydata. Stąd niezwy-
kle istotne jest, by działania pracodawcy nie wykraczały poza granice wyznaczo-
ne prawem i zasadami współżycia społecznego2.

Drugim rodzajem ryzyka ponoszonym przez przedsiębiorstwo hotelarskie, 
bezpośrednio związanym z zatrudnianiem personelu, jest ryzyko osobowe. Określa 
się je jako ciążący na pracodawcy obowiązek ponoszenia skutków niezawinionych 

1 S.W. Ciupa, Nowoczesna umowa o pracę, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, 
s. 28–29, 269.

2 P. Wacławska, Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka oso-
bowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 
Warszawa 2008, s. 37.
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błędów popełnionych przez pracowników3. Ryzyko osobowe jest prawdopodo-
bieństwem popełnienia w przyszłości przez pracownika błędu, którego negatywne 
skutki poniesie pracodawca. Chodzi tu o błędy w całokształcie zachowań osób za-
trudnionych. Będą one związane zarówno z działaniami, jak i z zaniechaniami pra-
cowników podczas wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych4. Na tle 
pozostałych rodzajów ryzyka pracodawcy ryzyko osobowe jest najbardziej uzależ-
nione od trudnomierzalnych cech związanych z osobą pracownika.

Realizacja każdego ryzyka z jego istoty opiera się na zdarzeniu, które 
trudno przewidzieć i którego z pewnością nie można zaplanować. W przypad-
ku niektórych zdarzeń istnieją jednak większe możliwości badania przesłanek 
ich zaistnienia. W przypadku dociekania przesłanek mogących doprowadzić do 
realizacji ryzyka osobowego, sprawa jest podwójnie złożona. Tu także istnieją 
ograniczenia prawne, ale faktyczne możliwości są mniejsze. Dla poznania tych-
że przesłanek należałoby bowiem „zmierzyć” prawdopodobieństwo popełnienia 
w przyszłości błędów. Podstawę do oszacowania tego prawdopodobieństwa może 
dać np. podobna tendencja z przeszłości zawodowej lub – w pewnym zakresie 
– stan zdrowia. Obok nich jednak podstawą taką będą niemierzalne i trudne do 
zdefiniowania czynniki, tkwiące w niezbadanej do końca naturze ludzkiej bądź 
w tzw. zbiegu okoliczności (nałożeniu się na siebie kilku różnych czynników). 
Każdy pracownik może popełnić każdy rodzaj błędu przy każdym ze swoich 
działań. Jeśli zważymy, że to samo stwierdzenie dotyczy także pracodawcy (lub 
osoby odpowiedzialnej za dobór pracowników w imieniu pracodawcy), można 
dojść do wniosku, że oszacowanie ryzyka osobowego i zapobieżenie jego rea-
lizacji jest równie trudne, jak oszacowanie i zapobieżenie ryzyku techniczne-
mu wywołanemu przez działanie siły wyższej. W związku z powyższym można 
mówić jedynie o minimalizowaniu, nie zaś o eliminowaniu ryzyka osobowego. 
Oczywiście ryzyko osobowe – niezależnie od tego, czy będziemy je rozpatrywać 
jako ryzyko pracodawcy związane z zatrudnieniem konkretnego pracownika, 
czy ryzyko pracodawcy związane z zatrudnieniem ogółu pracowników – może 
się nigdy nie zrealizować. Pracodawca jednak przez cały okres trwania stosunku 
pracy nie może tego przesądzić. 

Kolejny rodzaj ryzyka, jakie może ponosić przedsiębiorstwo hotelarskie, to 
ryzyko techniczne. O tym rodzaju ryzyka mówi się w odniesieniu do sytua-

3 Ibidem, s. 51.
4 A.M. Świątkowski, Indywidualne prawo pracy, Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk–Kraków 

2001, s. 15.
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cji gdy pracownicy – mimo gotowości do pracy – nie mogą jej świadczyć. Przy 
czym ujemne następstwa niemożności świadczenia pracy obciążają wyłącznie 
pracodawcę. Niemożność świadczenia pracy, o której tu mowa, zwykło się zwać 
„przestojem”. Przestój zaś definiowany jest jako wstrzymanie toku pracy wskutek 
nieprzewidzianych zakłóceń technicznych, organizacyjnych lub innych5. Istnieje 
szereg przyczyn mogących powodować przestój, należą do nich m.in.6: przerwy 
w dostawach energii, zła organizacja pracy, decyzja organów administracyjnych 
wstrzymująca czasowo działalność danego obiektu hotelarskiego, blokada przejść 
granicznych, brak surowców, zakłócenia w działalności urządzeń będących na 
wyposażeniu zakładu pracy, siła wyższa, warunki atmosferyczne. 

Realizacja ryzyka technicznego, spośród wszystkich rodzajów ryzyka pra-
codawcy, jest najmniej uzależniona od działań i cech właściwych pracownikowi. 
W związku z tym przedsiębiorstwo hotelarskie, na etapie poprzedzającym na-
wiązanie stosunku pracy, praktycznie nie ma możliwości ocenienia kandydata 
do pracy pod kątem cech wpływających na ryzyko techniczne. Przestój może 
być wywołany niezawinionym działaniem lub zaniechaniem pracownika. Ocena 
skłonności pracownika do takich niezawinionych zachowań jest jednak konsu-
mowana przez dążenia zmierzające do ograniczenia ryzyka osobowego.

Czwarty rodzaj ryzyka, ponoszonego przez przedsiębiorstwo hotelarskie, 
to ryzyko gospodarcze. Jest ono związane z prawdopodobieństwem zaistnienia 
w przyszłości obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikom, nawet w sytu-
acji gdy wskutek niewielkiego popytu na usługi przedsiębiorstwo hotelarskie nie 
osiągnęło zysku. Każde z działań pracownika w pewnym stopniu przenosi się 
także na rozmiar ryzyka gospodarczego. Zbiorowość pracownicza, jako całość, 
jest jednym spośród podstawowych czynników decydujących o wynikach sprze-
daży osiąganych przez przedsiębiorstwo hotelarskie. 

Sposobem na ograniczanie ryzyka gospodarczego jest odpowiednia kon-
strukcja systemów wynagradzania. Obok systemów, które w szczególny sposób 
premiują nadzwyczajne zasługi poszczególnych pracowników dla gospodarcze-
go efektu pracy przedsiębiorstwa hotelarskiego prowadzonego przez pracodaw-
cę, w praktyce gospodarczej są i takie, które bazują na ustawowym minimum 
zobowiązań płacowych wobec pracowników (płacy minimalnej). Pozostała część 
wynagrodzenia uzależniona jest od efektywności pracy. Przy czym efektywność 

5 L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 153.
6 Ł. Pisarczyk, Konstrukcja i zakres ryzyka pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społecz-

ne” 2003, nr 12, s. 5–6 oraz L. Florek, T. Zieliński: Prawo…, s. 92.
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ta jest mierzona skalą zysku wypracowanego przez przedsiębiorstwo jako całości 
albo też zyskiem, którego wypracowanie można przypisać konkretnemu pracow-
nikowi. Oba systemy odciążają pracodawcę i sprawiają, że pracownik zaczyna 
czynnie partycypować w ryzyku gospodarczym, ograniczając je po stronie pra-
codawcy. Charakterystyczne dla dążeń do zminimalizowania ryzyka gospodar-
czego jest i to, że na pracodawcy ciąży nie tylko konieczność podjęcia decyzji, 
kogo zatrudnić, ale także, czy w ogóle zatrudnić nowego pracownika, a następ-
nie: czy ograniczyć liczbę pracowników i kogo zwolnić. Rozmiar ryzyka gospo-
darczego jest uzależniony bowiem od liczebności załogi, przy czym zależność 
ta nie jest stała. W niektórych okolicznościach, dla utrzymania lub osiągnięcia 
dobrych wyników przedsiębiorstwa hotelarskiego, niezbędne jest zredukowanie 
liczby zatrudnionych osób, podczas gdy w innych wręcz przeciwnie. Zależy to 
m.in. od popytu na usługi oferowane przez przedsiębiorstwo hotelarskie.

Realizacja ryzyka gospodarczego jest stanem, do którego przyczynia się 
m.in. fakt zrealizowania się pozostałych trzech rodzajów ryzyka pracodawcy. 
Skoro bowiem pracodawca jest obciążony skutkami zrealizowania się ryzyka 
socjalnego i/lub osobowego i/lub technicznego, potęguje to prawdopodobień-
stwo nieosiągnięcia satysfakcjonujących wyników przez przedsiębiorstwo, które 
prowadzi. W konsekwencji wszystkie działania przedsiębiorstwa hotelarskiego 
przed nawiązaniem stosunku pracy, ale i w trakcie jego trwania, które mają na 
celu zredukowanie któregokolwiek z rodzajów ryzyka, prowadzą też do zmini-
malizowania ryzyka gospodarczego. 

2. Źródła i metody rekrutacji a możliwość redukcji ryzyka personalnego

Rekrutacja jest jednym z etapów zarządzania zasobami ludzkimi7. Jest defi-
niowana jako poszukiwanie i przyjmowanie kandydatów do pracy w określonej in-
stytucji8. Jest to proces przyciągania osób potencjalnie zainteresowanych objęciem 
danego stanowiska. Spośród puli przyciągniętych kandydatów w późniejszym okre-
sie zostaną wyselekcjonowane jednostki, którym zostanie złożona oferta pracy9. 

7 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia i działanie, Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2005, s. 167–168.

8 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1995, s. 637.

9 B. Jamka, Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników, Oficyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa 1997, s. 34. 
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Zadaniem przedsiębiorstwa hotelarskiego na tym etapie jest dotarcie do jak 
największej liczby osób, którym zostanie przedstawiona charakterystyka waku-
jącego stanowiska. Dostateczna liczba kandydatów daje pracodawcy komfort do-
konania trafnego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż przyciągnięcie 
zbyt dużej liczby kandydatów sprawia, że późniejsza selekcja będzie nie tylko 
czasochłonna, ale i kosztowna Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia organi-
zacja doboru pracowników. Trafne przeprowadzenie analizy, opisu i specyfika-
cji pracy pozwala na określenie wizerunku idealnego kandydata, a przez to na 
niezbędne zawężenie kręgu poszukiwań. Istotne dla tego, ilu kandydatów i o jak 
wysokich kwalifikacjach odpowie na ofertę pracy jest to, jaki wizerunek wy-
kreował sobie sam pracodawca. Jeśli firma posiada opinię takiej, która szanu-
je pracowników, zapewnia im rozwój, jest dobrym i uczciwym miejscem pracy, 
gdzie przestrzegane są normy etyczne, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż na 
jej ofertę odpowie więcej osób o podobnych cechach10. Mamy tu do czynienia ze 
swoistym sprzężeniem zwrotnym: im lepszy wizerunek wypracowała organiza-
cja, tym wyższe kwalifikacje posiadają kandydaci zainteresowani zapełnieniem 
wakatów, im lepiej wykwalifikowani są pracownicy, tym większa szansa na roz-
wój i rynkowy sukces przedsiębiorstwa hotelarskiego. 

Poważnym dylematem, przed którym staje osoba odpowiedzialna w firmie 
za rekrutację, jest wybór jej źródła. Źródła podzielić można na wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Na ostateczny wybór jednego z nich wpływają najczęściej: 

– kryterium czasu – rozstrzyga tu długość okresu, który pracodawca może 
poświęcić na proces poszukiwania pracownika, to, jak pilna jest potrzeba 
zatrudnienia pracownika, 

– środki finansowe – nakłady, które firma jest skłonna przeznaczyć na re-
krutację, 

– kwalifikacje i możliwości, które posiada personel firmy odpowiedzialny 
za rekrutację, 

– charakter wakującego stanowiska11. 
Wybór źródła rekrutacji rzutuje także na stopień redukcji ryzyka personal-

nego. 

10 R. Half, Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników, Wydawnictwo Na-
ukowo-Techniczne, Warszawa 1995, s. 21–27.

11 B. Wrzosek, Nowoczesna rekrutacja i dobór pracowników, „Służba Pracownicza” 2000, 
nr 2, s. 21.
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Rekrutacja wewnętrzna polega na poszukiwaniu kandydata na wakujące 
stanowisko wśród osób już zatrudnionych w danej organizacji. Na ogół sięgnięcie 
do tego źródła rekrutacji sprowadza się do dokonania przez pracodawcę oceny 
kwalifikacji obecnych pracowników i konfrontacji posiadanych przez nich umie-
jętności z wymaganymi na nieobsadzonym stanowisku. W ten sposób pracodaw-
ca sam zawęża krąg osób, którym stworzy możliwości ubiegania się o objęcie 
danej posady. 

Należy jednak wziąć pod uwagę też inny sposób przeprowadzenia rekrutacji 
wewnętrznej, polegający na powiadomieniu wszystkich pracowników o wakacie 
i stworzeniu wszystkim możliwości zgłoszenia swej kandydatury. Tu istotne jest 
sformalizowanie procesu powiadamiania pracowników o wolnym miejscu pracy 
tak, by wiadomość ta dotarła do wszystkich i by każdy miał równą szansę kon-
kurowania o zapełnienie wakatu12. Istnieje prawdopodobieństwo, iż oferta zainte-
resuje także osoby, które pominął w swej analizie pracodawca, a które okażą się 
najodpowiedniejszymi kandydatami do obsadzenia wakatu. 

Zaletą rekrutacji wewnętrznej jest zmotywowanie pracowników do wzmo-
żonych wysiłków w dłuższym okresie. Pracownicy mający perspektywę awansu 
na wyższe stanowisko wewnątrz własnej firmy będą wobec niej bardziej lojalni, 
porzucą myśl o szukaniu ofert pracy w innej organizacji. Jeśli przedsiębiorstwo 
hotelarskie poczyniło inwestycję, by podnieść kwalifikacje pracownika, ma pew-
ność, iż to ono będzie czerpało z tego korzyści, a być może nowe stanowisko, 
które obejmie pracownik, da mu szansę szerszego i szybszego wykorzystania 
nowo nabytych umiejętności, co będzie wprost stanowiło procent inwestycji, któ-
rej dokonał pracodawca13.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż osoby takie znają już przedsiębiorstwo 
hotelarskie i jego mechanizmy działania, co zaoszczędzi czas, który należałoby 
przeznaczyć na zapoznawanie się z nimi. Podobnie przedsiębiorstwo hotelarskie 
dysponuje rzetelną wiedzą o zaletach i wadach pracownika. Pozwoli to unik-
nąć ewentualnych rozczarowań zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. 
Stworzy szansę ku temu, by poczynania pracownika tuż po objęciu nowego sta-
nowiska były bardziej wydajne i efektywne. 

Przy wykorzystaniu rekrutacji wewnętrznej przedsiębiorstwo hotelarskie 
dysponuje najszerszą możliwością minimalizowania ryzyka osobowego. Zapeł-

12 R. Half, Jak znaleźć…, s. 61–62.
13 B. Jamka, Kierowanie…, s. 34–35.
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nia bowiem wakujące stanowisko osobą już znaną i ocenę przydatności tej oso-
by na obsadzanym stanowisku może oprzeć na obserwacji jej dotychczasowych 
działań. Obserwacja taka jest bez wątpienia źródłem informacji o pracowniku 
nieporównywalnie precyzyjniejszym i cenniejszym niż jakakolwiek inna z do-
stępnych metod selekcji. 

Oprócz niewątpliwych zalet rekrutacja wewnętrzna posiada również pew-
ne wady. Najczęściej dostrzeganą jest brak możliwości porównania swoich do-
tychczasowych pracowników z osobami z zewnątrz. Jest to szczególnie istotne 
z perspektywy dopuszczenia dopływu świeżych pomysłów i nowego spojrzenia 
na działalność firmy, co ma największe znaczenie w przypadku pracowników 
wyższego szczebla. Swoisty obieg wewnątrz firmy wciąż tych samych osób pro-
wadzi do jej stagnacji lub wręcz regresu. Nie bez znaczenia jest też aspekt psy-
chologiczny. Podwyższona motywacja pracowników w dążeniu do objęcia wyż-
szego stanowiska może przerodzić się w niezdrową rywalizację, co w prostej linii 
prowadzi do rozbicia zespołu, rozgrywek personalnych i obniżenia efektywności 
pracy. 

Dla pełnego opisania wpływu rekrutacji wewnętrznej na redukowanie ry-
zyka osobowego należy zwrócić uwagę, iż obok wspomnianych wcześniej przy-
miotów tego źródła rekrutacji, które przyczyniają się do minimalizowania ryzy-
ka, z rekrutacją wewnętrzną wiążą się zjawiska osłabiające możliwości redukcji 
ryzyka personalnego. Literatura amerykańska określa mianem „zasady Petera”14 
negatywne zjawisko często towarzyszące rekrutacji wewnętrznej. Przyczyną 
jego występowania jest kierowanie się przez pracodawców przy przenoszeniu 
pracowników na inne stanowisko przeświadczeniem, że dobre efekty na dotych-
czasowym stanowisku przeniosą się na podobne wyniki przy wykonywaniu no-
wych zadań. Tymczasem dotychczas wykonywana praca może stanowić górną 
granicę możliwości pracownika, a zlecenie mu nowych zadań spowoduje frustra-
cję pracownika, spadek satysfakcji, motywacji do działania, a firmie przyniesie 
negatywne efekty, zarówno na nowym, jak i na dotychczas zajmowanym przez 
pracownika stanowisku. Jest to tzw. „przekroczenie progu własnej niekompeten-
cji”. W opisanym przypadku fakt sięgnięcia po rekrutację wewnętrzną przyczy-
nia się do zwiększenia ryzyka personalnego. Można się spodziewać, iż przed-
siębiorstwo hotelarskie, szukając pracownika poza organizacją, ukierunkowałby 

14 L. Peter, R. Hull, The Peter Principle. Why Things Always Go Wrong, New York 1979, za: 
P. Wacławska: Jak dobrać bezbłędnych pracowników…, s. 72.
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całe postępowanie selekcyjne na znalezienie osoby, która w jego ocenie najlepiej 
sprawdziłaby się nie na jakimkolwiek, a konkretnie na nieobsadzonym stanowi-
sku. Tymczasem w przypadku rekrutowania wewnętrznego istnieje groźba prze-
niesienia środka ciężkości z szacunku przydatności danej osoby na wakującym 
stanowisku na ocenę jej faktycznych osiągnięć, ale i to stwarza groźbę pogłębie-
nia ryzyka personalnego na stanowisku dotychczas zajmowanym. 

Konkludując tę myśl, należy podkreślić, iż ryzyko personalne bardziej niż 
którykolwiek inny rodzaj ryzyka znanego w prawie pracy nie jest abstrakcyjnym 
ryzykiem związanym z osobą danego pracownika. Jest ono ryzykiem związa-
nym z osobą danego pracownika, rozpatrywanym ściśle w kontekście wyko-
nywanych przez tę osobę czynności pracowniczych. I nie ma tu znaczenia, jak 
można by wnioskować z literalnego brzmienia „zasady Petera”, stopień trudności 
wykonywanych czynności. Nie tylko powierzenie dotychczasowemu pracowni-
kowi zadań trudniejszych niż dotychczasowe może sprawić, iż ryzyko personalne 
związane z jego osobą wzrośnie. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, gdy 
wzrośnie ryzyko personalne, mimo iż pracownik zostanie przeniesiony na stano-
wisko, na którym będzie zobowiązany wykonywać czynności o stopniu trudno-
ści równym lub niższym w porównaniu z czynnościami, które wykonywał do-
tychczas. Dla przykładu, pracownik o niskich kwalifikacjach, który dotychczas 
wykonywał wzorowo określone, proste czynności, może nie sprawdzić się przy 
wykonywaniu innych czynności o podobnym stopniu trudności. Będzie to wyni-
kało z faktu, że w przypadku tego niewykwalifikowanego pracownika znaczna 
część powodzenia w dotychczasowej pracy była związana nie tyle ze stopniem 
trudności zadań, które wykonywał, ile z mechanicznym, opartym w dużej mierze 
na przyzwyczajeniu, opanowaniu prawidłowego wykonywania tych zadań. In-
nym przykładem może być przeniesienie pracownika wyższej rangi na stanowi-
sko, które – faktycznie lub choćby w subiektywnej ocenie tego pracownika – jest 
stanowiskiem wymagającym niższych kwalifikacji czy też związanym z mniej-
szą odpowiedzialnością. Wówczas następuje swoista odwrotność „przekrocze-
nia progu własnej niekompetencji”, która powoduje jednak taką samą frustrację 
i spadek motywacji do działania jak w przypadku opisywanym przez L. Petera. 
Jako kolejny przykład można podać sytuację, gdy spadek wartości pracy danej 
osoby na nowym stanowisku wynika z niedostatecznego komfortu pracownika 
w nowym otoczeniu pracy, przede wszystkim z nieumiejętności porozumienia 
z nowymi współpracownikami. 
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Pracodawca sięgający do rekrutacji wewnętrznej musi pamiętać też o tym, 
że zapełnienie wakatu na jednym stanowisku wiąże się z jego powstaniem na 
innym15. Powoduje to, iż problem oszacowania i redukowania ryzyka personal-
nego związanego z nowo zatrudnianym pracownikiem dotyczy większej liczby 
stanowisk.

Rekrutacja zewnętrzna polega na poszukiwaniu kandydatów do zapełnie-
nia wakatu poza organizacją. Głównym powodem, dla którego pracodawcy sięga-
ją do tego źródła, jest poczucie, iż rozszerzając krąg poszukiwań poza pracowni-
ków własnej firmy, dopuszczają do głosu osoby z nowym, świeżym spojrzeniem, 
z nowymi pomysłami. Poczucie to może okazać się zwodnicze, gdy pracodawca, 
choćby podświadomie, spośród kandydatów z zewnątrz będzie wybierał tylko 
osoby zbliżone osobowością, temperamentem i poglądami do tych, które już za-
trudnia. Nowe osoby zwiększą krąg pracowników, ale nie wniosą do organizacji 
niczego nowego, kreatywnego16. Niesie to ze sobą także niebezpieczeństwo po-
głębienia ryzyka personalnego. Przedsiębiorstwo hotelarskie powinno bowiem 
mieć świadomość wspomnianej wcześniej reguły, iż ryzyko osobowe nie jest 
ryzykiem abstrakcyjnym, a ryzykiem związanym z osobą danego pracownika, 
rozpatrywanym ściśle w kontekście wykonywanych przez tę osobę czynności 
pracowniczych. Dlatego też, wybierając pracowników o cechach zbliżonych do 
cech charakteryzujących już zatrudnionych, wydajnych pracowników, praco-
dawca powinien pamiętać, iż po pierwsze, każdy człowiek może mieć jedynie 
cechy „podobne” do innego, nigdy zaś cechy tożsame, po wtóre, osoba o danych 
cechach, która doskonale sprawdza się na jednym stanowisku, mogłaby nie być 
dobrym pracownikiem na innym. 

Niewątpliwą zaletą rekrutacji zewnętrznej jest optymalizacja doboru właś-
ciwej osoby, czyli stworzenie pola dla bardziej konstruktywnych działań na rzecz 
redukcji ryzyka personalnego poprzez powiększenie puli kandydatów branych 
pod uwagę. Szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności daje się o wiele 
szerszej grupie osób, niż miałoby to miejsce w przypadku rekrutacji wewnętrz-
nej. Zawężając obszar poszukiwań do kręgu swojej załogi i nie zetknąwszy się 
z osobami z zewnątrz, pracodawca straciłby możliwość poznania opinii na temat 
funkcjonowania firmy, które mogą się okazać bardzo cenne. 

15 B. Wrzosek, Nowoczesna…, s. 21.
16 R. Half, Jak znaleźć…, s. 61.
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Do rekrutacji zewnętrznej przedsiębiorstwo hotelarskie ucieka się najczęś-
ciej w okresie dynamicznego rozwoju. Zgromadzona wówczas pula pracowników 
daje w późniejszym czasie większe pole manewru przy rekrutacjach wewnętrz-
nych.

Odrębnym zagadnieniem jest to, iż decydując się na wykorzystanie rekru-
tacji zewnętrznej przedsiębiorstwo hotelarskie musi mieć na uwadze i to, że pro-
mując wakujące miejsca pracy, prezentuje swój wizerunek, kreuje obraz, którego 
odbiorcami są nie tylko kandydaci do pracy, ale też klienci i konkurenci.

Rekrutacja zewnętrzna, która na ogół postrzegana jest jako bardziej cza-
sochłonna i droższa, w przypadku kadr wyspecjalizowanych, o wysokich, ści-
śle określonych kwalifikacjach, okazuje się łatwiejsza i tańsza niż dokształcanie 
w tym kierunku własnych pracowników. Jednocześnie jednym z ważniejszych 
czynników, który działa na niekorzyść zewnętrznego źródła zapełniania waku-
jących stanowisk, jest fakt, iż trzeba będzie w ich przypadku poświęcić pewien 
czas na okres dostosowawczy, na adaptację do nowego miejsca pracy17. Z punktu 
widzenia redukcji ryzyka personalnego – szczególnie w przypadku stanowisk 
wyższego szczebla – ważąc konieczność dokształcenia dotychczasowego pra-
cownika i potrzebę zaadaptowania nowego, należy dojść do wniosku, że w więk-
szości przypadków niższe ryzyko personalne będzie się wiązało z osobą pracow-
nika z zewnątrz o odpowiednich kwalifikacjach, który będzie potrzebował czasu 
na przystosowanie się do nowego miejsca pracy. 

Rekrutacja zewnętrzna może być realizowana różnymi metodami. Szczegól-
nie popularna jest rekrutacja w drodze ogłoszeń18. Obecnie, głównie ze względu 
na niskie koszty, elastyczność, szybkość i sprawność przekazywania informacji 
oraz globalny charakter, coraz częstszym miejscem publikacji ogłoszeń staje się 
Internet. Ponadto ciągle dość popularne są ogłoszenia prasowe, czasem radiowe, 
rzadko telewizyjne.

Ogłoszenie jest łatwym sposobem dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców. 
Może to stanowić pewną barierę dla pracodawcy, w przypadku gdy liczba zgło-
szeń okaże się przewyższać oczekiwania i możliwości weryfikacji danego pra-
codawcy. Stąd ważne jest, by pracodawca decydujący się na zamieszczenie ogło-
szenia dysponował kadrą mającą czas i kwalifikacje do przeprowadzenia wyboru 
kandydatów. Istotne jest, by treść i miejsce publikacji ogłoszenia zostały przez 

17 B. Jamka, Kierowanie…, s. 35.
18 Szerzej w: P. Wacławska, Rekrutacja w drodze ogłoszeń – charakterystyka prawna, „Pra-

ca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 4, s. 14–22.
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pracodawcę dobrane w taki sposób, by ogłoszenie nie było tylko metodą rekru-
tacji, ale i swoistą preselekcją kandydatów. W przeciwnym razie na ogłoszenie 
odpowiedzą niewłaściwe osoby lub nazbyt duża liczba osób. Jednak nawet po-
wyższe wskazówki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów w minimalizowaniu 
przyszłego ryzyka personalnego, jeśli pracodawcy zabraknie umiejętności lub 
środków do poddania osób, które odpowiedziały na ogłoszenie, odpowiedniej 
selekcji. 

Inną, obok ogłoszeń, metodą rekrutacji jest poszukiwanie kandydatów do 
pracy wśród dawnych pracowników. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Często 
pracownicy po przejściu do konkurencji odkrywają, iż nowa praca nie jest dla 
nich tak satysfakcjonująca, jak się spodziewali; powrót do dawnego pracodawcy 
może być dla nich możliwością awansu. Często dawni pracownicy wracają z do-
datkowym doświadczeniem, które w oczach pracodawcy stanowi niezaprzeczal-
ny atut. 

Fakt, iż pracodawca i pracownik znają swe wady i zalety, wiedzą, czego 
mogą od siebie oczekiwać, niewątpliwie pomaga w oszacowaniu ryzyka osobo-
wego związanego z zatrudnieniem byłego pracownika. Jednoczenie należy pa-
miętać, iż zarówno osobowość pracownika, jak i relacje w firmie ewoluują, stąd 
pracownik, którego jakiś czas temu pracodawca oceniał jako pracownika efek-
tywnego, teraz może się takim nie okazać. 

Niektóre przedsiębiorstwa hotelarskie w procesie rekrutacji korzystają z re-
komendacji własnych pracowników i przyjmują do pracy polecanych przez nich 
kandydatów. Metoda ta pozwala na ograniczenie kosztów rekrutacji. Należy jed-
nak sięgać do niej z dużą ostrożnością, gdyż kierowanie się tylko osobistymi 
sympatiami, bez obiektywnej oceny przydatności danej osoby do pracy, może 
przysporzyć firmie miernych i nieprzydatnych pracowników19. Z punktu widze-
nia wpływu tej metody na rozmiar przyszłego ryzyka osobowego należy wska-
zać, iż niezachowanie wspomnianej wyżej ostrożności będzie prowadziło w pro-
stej linii do spotęgowania ryzyka osobowego; ten negatywny efekt nie wystąpi 
przy połączeniu tej metody rekrutacji z rzetelną selekcją kandydatów. 

Inną metodą rekrutacji jest przyjmowanie aplikantów „z ulicy”. Osoby takie 
z własnej inicjatywy zgłaszają się do organizacji. Czynią to poprzez pisemną 
ofertę lub zgłaszają się osobiście. Zazwyczaj zgłaszający znają dane przedsiębior-

19 Zakłada się, że 60% wolnych miejsc pracy nie jest w ogóle reklamowanych, stanowiska 
obsadzane są przez osoby znalezione dzięki kontaktom osobistym. Za: R. Half, Jak znaleźć…, 
s. 66.
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stwo i mają wyrobioną opinię na jego temat. Główną zaletą tej metody rekrutacji 
są znikome koszty, pracodawca nie ponosi tu żadnych nakładów, choćby na ogło-
szenia. Metodę tę pracodawca powinien traktować jedynie jako możliwość kom-
pletowania bazy danych, z której można uczynić użytek przy okazji przyszłych 
rekrutacji. Metoda ta, jako taka, nie ma żadnego wpływu na redukcję przyszłego 
ryzyka osobowego. 

Podsumowanie 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że całkowite 
wyeliminowanie ryzyka personalnego nie jest możliwe. Wynika to z faktu, że 
żadna dziedzina nauki nie wyposaża pracodawcy w narzędzia, które pozwoli-
łyby w pełni zbadać naturę ludzką. Nawet przy hipotetycznym założeniu pełnej 
eksploracji natury kandydata do pracy pracodawca nie byłby w stanie zastosować 
metod dających gwarancję wyeliminowania ryzyka personalnego. Przyszłe za-
chowania człowieka są bowiem nieodgadnione i mogą być odwrotnością prze-
szłych – hipotetycznie w pełni odkrytych – zachowań. 

Wszelkie, nawet najdoskonalsze, najbardziej czasochłonne i kosztowne me-
tody minimalizowania ryzyka są zawodne. Wartość każdej z nich można mierzyć 
jedynie poprzez skuteczność w zbliżaniu do ideału, nie zaś w osiąganiu go. 
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RECRUITMENT RISK IN HOSPITALITY ENTERPRISES 
SELECTED THEORETICAL ISSUES

Summary

The article consists two content-related parts. In first part are presented types of 
risk which an hospitality enterprises can bear due to employment process. In second one 
are characterized specific methods of recruitment and defined their influence on value 
of personal risk. This article is the result of literature studies and analysis of available 
secondary data concerning the analyzed problem.
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INSTRUMENTY POLITYKI TURYSTYCZNEJ  
WYKORZYSTYWANE PRZEZ GMINY

Streszczenie

W 2001 roku, na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawodawca 
do zadań własnych gminy włączył sprawy związane z turystyką oraz promocją gminy. 
Od tego momentu na samorząd lokalny spadł największy ciężar odpowiedzialności za 
rozwój turystyki na danym obszarze. Dlatego gminy (przede wszystkim gminy atrakcyj-
ne pod względem turystycznych i chcące czerpać korzyści z turystyki) przy kształtowa-
niu lokalnej polityki turystycznej posługują się najszerszą gamą instrumentów. 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie roli gminy w zakresie rozwoju 
turystyki, a także teoretyczne i praktyczne przedstawienie instrumentów wykorzysty-
wanych przez gminy przy prowadzeniu lokalnej polityki turystycznej.

Słowa kluczowe: polityka turystyczna, gmina, instrumenty polityki turystycznej

Wprowadzenie

Od momentu transformacji ustrojowej w Polsce samorządy gminne, jako 
jednostki najniższego rzędu w hierarchii samorządowej, nabyły nowych upraw-
nień w procesie zarządzania i kreowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 

* Aneta Wolna-Samulak – mgr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomi-
ki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką. E-mail: aneta.wolna@wzieu.pl.
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Wśród tych kompetencji pojawiały się również te dotyczące gospodarki tury-
stycznej. Istotne znacznie z punktu widzenia roli, jaką odgrywa samorząd gmin-
ny w procesie rozwoju turystyki, miała nowelizacja ustawy o samorządzie gmin-
nym. W 2001 roku, na mocy tejże nowelizacji, ustawodawca do zadań własnych 
gminy włączył sprawy związane z turystyką oraz promocją gminy. Pojawianie 
się organów odpowiedzialnych za rozwój turystyki (m.in.: Departament Turysty-
ki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Regio-
nalne i Lokalne Organizacje Turystyczne), a także rozszerzanie zakresu upraw-
nień samorządów terytorialnych spowodowały, że proces zarządzania turystyką 
realizowany jest na najniższym stopniu samorządności terytorialnej1. 

Przy prowadzeniu polityki turystycznej gminy posługują się najszerszą 
gamą instrumentów spośród wszystkich podmiotów kreujących politykę tury-
styczną w Polsce.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie roli gminy w zakresie roz-
woju turystyki, a także teoretyczne i praktyczne przedstawienie instrumentów wy-
korzystywanych przez gminy przy prowadzeniu lokalnej polityki turystycznej.

1. Istota polityka turystycznej

Turystyka jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego 
kraju i regionu. Państwo oraz jego poszczególne podmioty, wyposażone w od-
powiednie instrumenty działania, stanowią ważny element rynku, także rynku 
usług turystycznych. 

Podstawowym zadaniem władzy organów administracji państwowej jest 
rządzenie, polegające na prowadzeniu polityki. Politykę definiuje się jako cało-
kształt działań władzy państwowej w formułowaniu stosunków wewnętrznych 
w państwie oraz stosunków z zagranicą. Polityka zawiera zespół sądów określa-
jących bliższe lub dalsze cele i kierunki działania oraz sposoby ich realizacji i jest 
stosowana do działalności organizacji politycznych, społecznych, zawodowych, 
jednostek samorządu i administracji, podmiotów gospodarczych i osób fizycz-
nych2.

1 M. Żek, Działania samorządu lokalnego na rzecz rozwoju turystyki, http://www.tury-
zmdlaregionu.eu (30.01.2012).

2 Polityka pieniężna: cele, strategie i instrumenty, red. W. Przybylska-Kapuścińska, WAE 
w Poznaniu, Poznań 2002, s. 5.
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Gospodarka turystyczna3 znajduje swoje miejsce w obszarze działań władz 
państwowych o charakterze:

– gospodarczym – związanym z funkcjonowaniem rynku turystycznego, 
a zwłaszcza podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne 
konsumentom,

– społecznym – obejmującym oddziaływanie na potrzeby społeczne w za-
kresie uprawiania turystyki, związane z dostępnością usług turystycz-
nych w warunkach rozwoju cywilizacyjnego4.

W związku z tym polityka turystyczna jest ściśle powiązana z polityką społecz-
no-gospodarczą państwa. 

Wśród czynników, które wpływają na rozwój turystyki, szczególne zna-
czenie ma polityka turystyczna. Polityka ta, jako przykład polityki sektorowej, 
umożliwia bezpośrednie oddziaływanie państwa na gospodarkę turystyczną. Po-
lityka turystyczna przejawia się w innych politykach sektorowych, szczególnie 
w polityce międzynarodowej, regionalnej, lokalnej, przemysłowej, zatrudnienia, 
ochrony środowiska, kulturalnej, handlowej czy transportowej5. 

„Polityka turystyczna to działalność polegająca na określaniu celów eko-
nomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych związanych z rozwojem 
turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych efektów wynikających 
z istnienia popytu i podaży, dążeniu do zaspokojenia potrzeb społecznych w za-
kresie uprawiania turystyki i precyzowaniu środków niezbędnych do realizacji 
wymienionych wyżej celów”6. Według W.W. Gaworeckiego polityka turystycz-
na to „działalność polegająca na zaspokojeniu potrzeb turystycznych społeczeń-
stwa, racjonalnym wykorzystaniu zasobów pracy i kapitału w sferze gospodarki 

3 Gospodarka turystyczna jest kompleksem różnorodnych funkcji gospodarczych i społecz-
nych, bezpośrednio lub pośrednio rozwijanych w celu zaspokojenia wzrastającego zapotrzebo-
wania człowieka na dobra i usługi turystyczne. W ujęciu systemowym gospodarkę turystyczną 
definiuje się jako system współzależności, powstających podczas procesu zaspokajania potrzeb 
zgłaszanych przez turystów pomiędzy realizującymi go instytucjami i organizacjami. System 
współzależności obejmuje wszelkie działania służące zaspokojeniu popytu turystycznego – od 
adaptacji środowiska przyrodniczego dla potrzeb ruchu turystycznego po stwarzanie warunków 
umożliwiających jego rozwój. Za: W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 161; Go-
spodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 14.

4 Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2011, s. 300.

5 Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2009, s. 139.

6 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w War-
szawie, Warszawa 1998, s. 170.
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turystycznej, z poszanowaniem środowiska przyrodniczego; kształtowaniu opty-
malnych z punktu widzenia funkcji turystyki rozmiarów i struktury ruchu tury-
stycznego; zastosowaniu praw ekonomicznych w sferze gospodarki turystycznej 
oraz koordynowaniu rozwoju turystyki, z uwzględnieniem jej funkcji i różnorod-
nych związków z innymi sferami życia kraju”7. Polityka turystyczna to zespół 
przepisów, zasad, wytycznych, dyrektyw oraz celów rozwojowych (promocyj-
nych) i strategii, które tworzą ramy podejmowania grupowych i indywidualnych 
decyzji8 dotyczących rozwoju turystyki. O polityce turystycznej można mówić 
wtedy, kiedy stosunek państwa do rozwoju turystyki jest pozytywny, tzn. są 
z góry określone cele i narzędzia działania9.

Polityka turystyczna służy osiąganiu przez państwo określonych celów eko-
nomicznych i pozaekonomicznych, np. społecznych, ekologicznych. Do podsta-
wowych celów polityki turystycznej trzeba zaliczyć:

– racjonalne wykorzystanie zasobów pracy, kapitału, walorów turystycz-
nych występujących w tym sektorze gospodarki narodowej,

– zaspokojenie potrzeb turystycznych społeczeństwa,
– kształtowanie odpowiednich rozmiarów i struktury ruchu turystycz- 

nego,
– koordynowanie rozwoju turystyki z uwzględnieniem jej różnych funkcji 

oraz związków z innymi sferami życia gospodarczego10.
Nadrzędnym celem polityki państwa polskiego w sferze gospodarki tury-

stycznej powinien być rozwój silnego ekonomiczne, zorientowanego na rynek 
sektora usług turystycznych, opartego na własności prywatnej i inicjatywnie, 
wspieranej przez różnorodne działania administracyjne i samorządowe. Dzia-
łania te pozwolą właściwie wykorzystywać szanse wynikające z koniunktu-
ry w turystyce międzynarodowej i krajowej, sprostać konkurencji na rynkach 
międzynarodowych oraz utrzymać obecny poziom popytu na usługi turystyki 
krajowej11.

7 W.W. Gaworecki, Turystyka, s. 128.
8 M.W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradyg-

matem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 203.
9 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia…, s. 168–170.

10 Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 388–389.
11 Strategie rozwoju turystyki…, s. 140.
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Struktura (układ morfologiczny) polityki turystycznej obejmuje: podmioty 
polityki turystycznej, adresatów polityki turystycznej, modele (metody) polityki 
turystycznej, instrumenty (narzędzia) polityki turystycznej12.

Struktura podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie polityki turystycznej 
w Polsce obejmuje wiele podmiotów realizujących zadania o różnym zakresie 
i zasięgu terytorialnym. Analizując politykę turystyczną jedynie na szczeblu lo-
kalnym, należy zaznaczyć, iż podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój turysty-
ki na tym poziomie administracji samorządowej są powiaty (rady powiatów, sta-
rostowie), gminy (rada gminy, prezydent miasta, burmistrz, wójt), a także lokalne 
organizacje turystyczne.

Adresatami polityki turystycznej tworzonej na poziomie krajowym, regio-
nalnym i lokalnym są przede wszystkim przedsiębiorstwa turystyczne oraz kon-
sumenci dóbr i usług turystycznych (turyści).

Fundamentem konstrukcji polityki społeczno-gospodarczej i polityki tu-
rystycznej jest ustanowiona w gospodarce metoda (model) polityki. Realizacja 
polityki turystycznej zachodzi przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów 
podporządkowanych stosowanemu modelowi polityki, które są środkami re-
alizacji celów i zadań. Metoda polityki to świadomy i systematyczny sposób 
działania złożonego, wykorzystującego określone instrumenty kształtujące iloś-
ciowe i jakościowe zjawiska oraz procesy zachodzące w obszarze polityki oraz 
w jego otoczeniu13. Współcześnie polityka turystyczna przyjmuje formę mo-
delu mieszanego. W gospodarkach rynkowych natomiast ogranicza się wpływ 
państwa na gospodarkę (model określany deregulacją), tzn. odchodzi od daleko 
posuniętego interwencjonizmu w kierunku liberalizmu. Rezultatem przyjęcia 
przez państwo określonego modelu polityki są instrumenty polityki turystycz-
nej, stosowane przez kompetentne podmioty polityki i podporządkowane celom 
jej prowadzenia14.

12 Ekonomika turystyki…, s. 307–308.
13 Ibidem, s. 321–323.
14 A. Panasiuk, Polityka turystyczna w oddziaływaniu na branżę turystyczną, w: Wyzwania 

współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, red. A. Rapacz, Prace Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 259, Wrocław 2012, s. 289–290.
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2. Rola gminy w rozwoju turystyki

Gminom przypada szczególna rola w stymulowaniu rozwoju turystyki, któ-
rą można uznać za domenę gospodarki lokalnej, gdyż jej rozwój w bezpośredni 
sposób zależy od istniejących w danym miejscu zasobów walorów turystycznych 
oraz elementów zagospodarowania turystycznego15. 

Turystyka w wielu polskich gminach jest lub może stać się czynnikiem roz-
woju lokalnego. Czerpanie wymiernych ekonomicznych korzyści (tj. wzrost do-
chodów budżetowych) z turystyki przez jednostki samorządowe wymaga prowa-
dzenia przemyślanej polityki rozwoju lokalnego, a szczególnie polityki rozwoju 
turystyki. Politykę turystyczną zalicza się do tzw. polityk sektorowych, które są 
integralnymi elementami polityki regionalnej będącej uszczegółowieniem polity-
ki gospodarczej państwa. 

Lokalną politykę turystyczną można zdefiniować jako stymulowanie proce-
sów rozwoju turystyki na szczeblu lokalnego sektora usług turystycznych (gmin-
nego i powiatowego samorządu terytorialnego, lokalnych organizacji turystycz-
nych, przedsiębiorstw turystycznych i paraturystycznych) w celu odnoszenia 
określonych korzyści ekonomicznych, społecznych i politycznych związanych 
z rozwojem turystyki. Prowadzenie lokalnej polityki turystycznej to świado-
me, aktywne popieranie i kształtowanie turystyki oraz jej otoczenia przez różne 
przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które wpływają swoją działalnością na 
wszystko to, co potęguje korzyści dla lokalnej gospodarki i społeczności16. 

Rozumiana w ten sposób lokalna polityka turystyczna mobilizuje do dzia-
łania i wyznacza odpowiedzialność w zakresie rozwoju turystyki dla podmio-
tów publicznych i prywatnych. Oczywisty podział zadań pomiędzy poszczególne 
sektory jest przejawem prowadzenia świadomej lokalnej polityki turystycznej. 
Główne zadania spoczywają na następujących grupach podmiotów: 

– władzach gminy, powiatu,
– przedsiębiorcach i organizacjach turystycznych w miejscu recepcji tu-

rystycznej (baza noclegowa, gastronomiczna, przewoźnicy turystyczni, 
gestorzy atrakcji turystycznych),

15 J. Konewczyńska, Możliwości kształtowania przedsiębiorczości podmiotów gospodarki 
turystycznej przez samorząd lokalny, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Go-
łembski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2004, nr 53, s. 145.

16 J. Drążkiewicz, Miejsce samorządu gminnego w strukturze zarządzania turystyką w Pol-
sce, Zeszyty Naukowe ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2007, nr 5 (49), 
s. 3–4.
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– przedsiębiorstwach i organizacjach należących do tzw. uzupełniającej go-
spodarki turystycznej (np. firmy produkujące pamiątki, świadczące usłu-
gi wydawnicze),

– przedsiębiorstwach i organizacjach należących do tzw. pośredniej gospo-
darki turystycznej, świadczące usługi towarzyszące, bez których rozwój 
turystyki byłby trudny (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przed-
siębiorstwa budowlane).

Istotą lokalnej polityki turystycznej jest kształtowanie systemu popytu tury-
stycznego oraz podaży turystycznej, która powinna kreować wizerunek obszaru 
recepcyjnego i tworzyć lokalne produkty turystyczne17.

Kompetencje samorządu gminnego w sferze turystyki określa ustawa 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym18. Gmina jako wspólnota sa-
morządowa wykonuje zadania publiczne własne (obligatoryjne i fakultatywne), 
które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i są realizowane z budżetu gmi-
ny, oraz zadania zlecone, które mają charakter obowiązkowy i są finansowane 
z budżetu państwa. Do zadań własnych gminy należy przede wszystkim zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Szczegółowiej zadania własne gminy 
obejmują sprawy związane z infrastrukturą techniczną, infrastrukturą społecz-
ną, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, a także ładem przestrzennym 
i ekologicznym19. Wśród zadań własnych gminy, od 2001 roku, wskazanych 
w Ustawie o samorządzie gminnym, znajdują się również zadania związane 
z kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami 
sportowymi. 

Szczegółowe zadania władz lokalnych (gminnych) w zakresie turystyki, 
wynikających z obowiązkowych aktów prawnych, mają w większości charakter 
dobrowolny i są wynikiem podjętych przez gminę strategicznych decyzji doty-
czącej roli turystyki w ich rozwoju społeczno-gospodarczym. Zadania te to: za-
dania bezpośrednio podporządkowane sferze turystyki i zmierzające do jej akty-
wizacji, zadania o charakterze gminnym, których realizacja zaspokaja potrzeby 

17 J. Drążkiewicz, Miejsce samorządu gminnego…, s. 4.
18 Zob. Art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm., tekst jednolity.
19 A. Harańczyk, Samorząd terytorialny: organizacja i gospodarka, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 27–28.
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wspólnoty lokalnej oraz zadania nałożone przez państwo w przepisach szczegó-
łowych (tab. 1)20.

Tabela 1

 Zadania gminy w sferze turystyki

Zadania  
bezpośrednio aktywizujące 

lokalną gospodarkę

Zadania  
o charakterze ogólnogminnym

Zadania obowiązkowe  
zlecone przez państwo

1. Programowanie rozwoju 
turystyki w gminie i kreo-
wanie lokalnego produktu 
turystycznego

2. Tworzenie struktur orga-
nizacyjnych działających 
na rzecz rozwoju turystyki 
w gminie

3.  Promocja turystyczna 
gminy

4. Przystosowanie przestrzeni 
gminy do funkcji tury-
stycznej

5. Propagowanie idei rozwoju 
turystycznego gminy 
wśród mieszkańców

6. Kształtowanie właściwej 
postawy mieszkańców 
wobec turystów

7. Kreowanie klimatu dla 
rozwoju przedsiębiorczości 
turystycznej, wspieranie 
napływu inwestycji z ze-
wnątrz

1. Gospodarowanie przestrze-
nia gminną i zapewnienie 
ładu przestrzennego

2. Ochrona środowiska
3. Rozwój infrastruktury 

społecznej i technicznej
4. Działalność kulturalna oraz 

działania w zakresie kultu-
ry fizycznej i sportu

5. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa i porządku publicz- 
nego

1. Ewidencja obiektów noclego-
wych niepodlegających kate-
goryzacji, w tym ewidencja 
pól biwakowych

2. Przeprowadzanie kontroli 
w obiektach hotelarskich 
i innych obiektach

3. Zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim osobom przeby-
wającym na terenie gminy

4. Wydawanie pozwoleń (lub 
zakazów) na organizację 
imprez masowych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: R. Pawlusiński, Samorząd lokalny a rozwój turystyki, 
IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 22, za: K. Gralak, Kształtowanie rozwoju turystyki…, s. 29.

Zadania zlecone gminy w sferze turystyki określają: ustawa z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku o usługach turystycznych21, ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku 
o kulturze fizycznej22, ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie 

20 K. Gralak, Kształtowanie rozwoju turystyki przez samorząd lokalny, w: Turystyka i re-
kreacja na obszarach niezurbanizowanych – wybrane zagadnienia, red. I. Ozimek, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 2011, s. 29.

21 DzU 2004, nr 233, poz. 2268 z późn. zm., tekst jednolity. 
22 DzU 2007, nr 226, poz. 1675 z późn. zm., tekst jednolity.
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imprez masowych23 oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przy-
rody24.

Realizacja określonych w ustawach zadań pośrednio i bezpośrednio zwią-
zanych z turystyką wymusza powołanie podmiotu, którego obowiązkiem będzie 
dbanie o rozwój turystyki na terenie gminy, m.in. poprzez: zaspokajanie potrzeb 
turystycznych mieszkańców na swoim terenie (tworzenie warunków do uprawia-
nia rekreacji, sportu i turystyki), stymulowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego 
przez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z turystyką przez mieszkańców gminy, a także przyciąganie turystów 
i innych odwiedzających25.

3. Instrumenty polityki turystycznej na poziomie gminy

Samorząd gminny, jako gospodarz określonego terytorialnie obszaru kraju, 
spełnia istotną rolę w stymulowaniu i realizacji lokalnego rozwoju podaży pod-
miotów turystycznych, kreując tym samym lokalną politykę turystyczną, która 
może przyczyniać się do rozwoju turystyki na terenie gminy. Samorząd gminny, 
podmiot odpowiedzialny za kreowanie polityki turystycznej na tym poziomie, 
ma w tym zakresie największe instrumentarium wśród wszystkich szczebli sa-
morządu terytorialnego funkcjonującego w Polsce26.

Instrumenty to prawem określone sposoby, jakich podmioty polityki mogą 
używać dla skłonienia innych jednostek do stosowania swych zachowań do celów 
tej polityki. Instrumentami polityki są prawnie określone możliwości dostępne 
organizacjom publicznym (władzom lokalnym) do sterowania pewnymi proce-
sami, w wyniku których następuje osiągnięcie pożądanych efektów (celów), lub 
też mogą być to wielkości, za pomocą których można wpływać na procesy w celu 
osiągnięcia pożądanej sytuacji. Instrumenty polityki gospodarczej lub przestrzen-
nej to prawne możliwości oddziaływania przez władzę centralną lub lokalną na 
konkretne podmioty gospodarujące lub ich kategorie. Instrumentarium polityki 
lokalnej to wyposażenie podmiotu polityki w zestaw różnych narzędzi i środków 
poprzez działania prawne. Gminny instrument kształtowania rozwoju lokalnych 

23 DzU 2009, nr 62, poz. 504 z późn. zm.
24 DzU 2009, nr 151, poz. 1220 z późn. zm., tekst jednolity.
25 K. Gralak, Kształtowanie rozwoju turystyki…, s. 30.
26 J. Konewczyńska, Możliwości kształtowania przedsiębiorczości…, s. 144–145.
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podmiotów gospodarczych to każda informacja, działanie czy zaniechanie dzia-
łania władzy lokalnej, które wywiera wpływ na rozwój lokalnych podmiotów 
gospodarczych lub na działania instytucji, organów, obiektów materialnych i nie-
materialnych, a także osób oddziaływających na te podmioty. Instrumentami są 
także działania i informacje niezbędne do konstrukcji, wdrażania i weryfikacji 
prawidłowości stosowania określonych instrumentów. Natomiast interwencjo-
nizm lokalny to polityka bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania gminy 
na decyzje podmiotów gospodarczych oraz instytucji związanych z działalnością 
gospodarczą, funkcjonujących na obszarze gminy lub poza nią, która zmierza do 
wprowadzenia i utrzymania gminy na długookresowym poziomie rozwoju lokal-
nego. Zatem instrumentami interwencjonizmu lokalnego będą wszelkie prawnie 
określone sposoby, których gmina będzie używała, aby skłonić określone pod-
mioty do zachowań zgodnych z celami wyznaczonej polityki rozwoju27. 

Samorząd gminy powinien podejmować różnokierunkowe działania, które są 
ważne w procesie stymulowania rozwoju gospodarczego. Do działań tych należy:

– koordynacja działalności podmiotów gospodarujących na danym terenie 
w celu realizacji przez nie maksimum korzyści dla całego systemu,

– rozwiązywanie sprzeczności i konfliktów, które mogą się pojawić mię-
dzy zróżnicowanymi podmiotami lokalnymi,

– inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych korzystnych z punktu widze-
nia harmonizacji rozwoju,

– inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami, instytucjami otocze-
nia biznesu, organizacjami konsumenckimi,

– współudział w inwestycjach celowych o szczególnym znaczeniu dla  
gminy,

– kreowanie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsię-
biorstw na terenie gminy28.

W zapewnieniu warunków korzystnych dla rozwoju turystyki na terenie 
gminy ważny staje się wybór i zastosowanie odpowiednich instrumentów przez 
władze lokalne. W literaturze stosuje się różne podziały instrumentów. Instru-
menty polityki ze względu na ich charakter dzieli się najczęściej na bezpośred-
nie i pośrednie. Instrumenty bezpośrednie (typowo turystyczne) są to regulacje 

27 M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju 
gospodarczego, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2009, s. 72–73.

28 B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Teryto-
rialny” 2007, nr 3, s. 20.
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dotyczące bezpośrednio podmiotów gospodarki turystycznej, np. wynikające 
z ustawy o usługach turystycznych, ustawy o samorządzie gminnym czy ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej29 (szczególnie 
w zakresie tworzenia Lokalnych Organizacji Turystycznych na terenie gminy lub 
gmin atrakcyjnych turystycznie). Natomiast instrumenty pośrednie (paratury-
styczne) mają charakter uniwersalny i kształtują relacje w różnych sferach spo-
łeczno-gospodarczych, w tym również gospodarki turystycznej30. 

Do głównych instrumentów, którymi mogą posługiwać się władze gminy 
(władze lokalne), wspierając rozwój sektora turystycznego w ramach przyjętej 
polityki, należą:

– instrumenty planistyczne,
– instrumenty ekonomiczno-finansowe,
– instrumenty organizacyjno-prawne,
– instrumenty instytucjonalne,
– instrumenty informacyjne31.
Klasyfikacje instrumentów wykorzystywane przez władze lokalne w pro-

cesie oddziaływania na rozwój turystyki oraz ich charakterystykę przedstawia 
tabela 2.

Tabela 2

 Instrumenty oddziaływania władz lokalnych na rozwój turystyki

Instrumenty Charakterystyka
1 2

Planistyczne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Strategia rozwoju gminy
Lokalne programy rozwoju turystyki
Plany finansowe
Plany inwestycyjne

29 DzU 1999, nr 62, poz. 689 z późn. zm.
30 Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wyższa Szkoła 

Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 197.
31 R. Pawlusiński, Samorząd lokalny…, s. 27, za: K. Gralak, Rola gminy w procesie stymu-

lowania rozwoju przedsiębiorczości turystycznej, w: Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsię-
biorczości – uwarunkowania i przejawy, t. II, red. L. Kaliszczak, Państwowa Szkoła Zawodowa 
im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2011, s. 11.
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1 2

Ekonomiczno-finansowe Ulgi i zwolnienia podatkowe
Opłaty lokalne (stawki opłat za usługi komunalne, dzierżawę oraz 

szczególnie opłata klimatyczna)
Podatki lokalne (szczególnie sterowanie podatkiem od nieruchomo-

ści)
Subwencje i dotacje dla organizacji społecznych
Gwarancje i poręczenia kredytowe
Wydatki budżetowe na inwestycje, promocję turystyczną, szkole-

nia, doradztwo
Obligacje komunalne
Kredyty bankowe
Aplikowanie o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Organizacyjno-prawne Przepisy gminne i powiatowe wydawane w formie rozporządzeń, 
zarządzeń oraz uchwał

Akty administracyjne w formie decyzji administracyjnych wyda-
wanych przez gminę i powiat, tj. koncesje, licencje, pozwolenia, 
zezwolenia, zgody

Przepisy np. porządkowe
Zwolnienia
Sankcje
Egzekucje

Instytucjonalne Tworzenie:
– lokalnych organizacji turystycznych
– międzygminnych związków turystycznych
– parków przedsiębiorczości
– centrów i parków technologicznych
– związków międzygminnych i stowarzyszeń
– miast partnerskich i bliźniaczych
– fundacji, porozumień, umów międzygminnych
– spółek joint-ventures

Informacyjne Tworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej
Promocja turystyczna
Edukacja, szkolenia, doradztwo w zakresie obsługi ruchu tury-

stycznego
Obwieszczenia, zawiadomienia
Prowadzenie strony internetowej gminy
Wydawanie prasy lokalnej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Przybylska, Stymulowanie rozwoju turystyki na 
przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 
2012, s. 80; H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski, Uwarunkowania i kierunki roz-
woju turystyki w województwie podlaskim, Politechnika Białostocka, Rozprawy Nauko-
we nr 90, Białystok 2002, s. 155–167.
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Spośród narzędzi możliwych do wykorzystania przez gminy w procesie 
kształtowania rozwoju turystki kluczowe znaczenie mają instrumenty planistycz-
ne, ekonomiczno-finansowe oraz informacyjne. Konsekwencją ich stosowania 
jest kształtowanie określonego poziomu rozwoju turystyki w gminie, sterowanie 
wielkością podaży turystycznej i popytu turystycznego, a także pozytywnego 
wizerunku gminy w oczach mieszkańców, inwestorów i turystów. 

4. Instrumenty polityki stosowane przez gminę Goleniów  
w zakresie rozwoju turystyki – case study

W tabeli 3 zaprezentowano przykładowe instrumenty polityki turystycznej 
wykorzystywane przez gminę Goleniów w zakresie rozwoju turystyki zaczerp-
nięte z oficjalnych stron internetowych Miasta i Gminy Goleniów. 

Tabela 3

Przykładowe instrumenty polityki turystycznej w gminie Goleniów

Rodzaj instrumentu Charakterystyka

1 2

Planistyczne Dokumenty strategiczne, tj.: 
– Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Goleniów 

do 2015 roku
– Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Goleniów na lata 

2008–2015
– Wieloletni Plan Inwestycyjny – planowane i realizowane 

przedsięwzięcia w Gminie Goleniów na lata 2011–2014
– Studium zagospodarowania przestrzennego
– Plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miejskim  

i na terenach wiejskich
Organizacyjno-prawne Prawo lokalne

Statut Gminy Goleniów
Ekonomiczno-finansowe Budżet Gminy na rok 2013

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013
Przyznawanie ulg w zakresie podatków osobom prywatnym  

 fizycznym
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1 2

Informacyjne Dla mieszkańców, inwestorów i turystów, tj.:
– prowadzenie strony internetowej Miasta i Gminy Goleniów
– komunikaty i ogłoszenia dotyczące przetargów czy zamówień 

publicznych
– oferty inwestycyjne dotyczące sprzedaży przez Miasto i Gminę 

nieruchomości
– informacja Turystyczna (mapa gminy, plan miasta, informacje 

dotyczące komunikacji, noclegów, atrakcji turystycznych)
– informacje nt. organizowanych na terenie gminy cyklicznych 

imprez lub wydarzeń kulturalnych i sportowych
– inne praktyczne informacje, np. komunikacja, zdrowie

Instytucjonalne Utworzenie:
– Goleniowska Organizacja Turystyczna
– Lokalna Grupa Działania „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego”
Źródło:  opracowanie własne na podstawie stron internetowych: www.goleniow.pl, www.bip.gole-

niow.pl, www.szansebezdrozy.pl (5.02.2013).

Podsumowanie

Turystyka w wielu polskich gminach jest lub może stać się czynnikiem roz-
woju lokalnego. Czerpanie wymiernych korzyści, przede wszystkim ekonomicz-
nych (tj. wzrost dochodów budżetowych), z turystyki przez jednostki samorządo-
we wymaga prowadzenia przemyślanej polityki rozwoju lokalnego, a szczególnie 
lokalnej polityki turystycznej.

Ze względu na to, że na samorząd lokalny spadł największy ciężar odpo-
wiedzialności za rozwój turystyki na danym obszarze, to właśnie gminy (przede 
wszystkim gminy atrakcyjne pod względem turystycznych i chcące czerpać ko-
rzyści z turystyki) przy kształtowaniu lokalnej polityki turystycznej posługują 
się najszerszą gamą instrumentów. 

Dla rozwoju lokalnego istotne jest, aby gmina zapewniała korzystne i sta-
bilne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości na danym terenie, ponieważ sto-
sowane przez samorząd lokalny instrumenty mają za zadanie, z jednej strony, 
porządkować rynek turystyczny (ustawy, rozporządzenia, ograniczenia, wyma-
gania, kontrole), a z drugiej przede wszystkim wpływać na jego rozwój (preferen-
cyjne kredyty, ulgi, zwolnienia, dofinansowania). Należy podkreślić, że kreowa-
nie przez gminy lokalnej polityki za pośrednictwem stosownych instrumentów 
turystycznych i paraturystycznych ma na celu nie tylko rozwój w danej gminie 



53 Instrumenty polityki turystycznej wykorzystywane przez gminy…

podaży turystycznej, ale również stymulowanie popytu turystycznego, który jest 
czynnikiem napędzającym podaż turystyczną. 
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TOURIST POLICY INSTRUMENTS USED BY COMMUNES

Summary

In 2001, by virtue of the amendment of the act on commune self-government, the 
legislator included the cases associated with the tourism in own tasks of the commune 
and with the promotion of the commune. From this moment, to the local government the 
greatest burden of responsibility fell behind the development of tourism on the given 
area. Therefore communes (above all attractive communes under the account tourist and 
benefits wanting to draw from the tourism) at the forming of the local tourist politics are 
using the largest range of instruments.

Introducing the role to the commune in the development of tourism, as well as 
visualising used instruments by communes are a purpose of this study at pursuing the 
local tourist politics.

Keywords: tourist politics, commune, policy instruments tourist

Translated by Aneta Wolna-Samulak
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Wprowadzenie 

Na funkcjonowanie hoteli w Polsce ma wpływ wiele zróżnicowanych uwa-
runkowań1 o charakterze m.in. demograficznym, społecznym, prawnym, eko-
nomicznym (w tym marketingowym), a w przypadku hoteli spa2 należy także 
uwzględnić uwarunkowania przyrodnicze i infrastrukturalne.

Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunko-
wań mających wpływ na działalność hoteli w oparciu o analizę przypadku prak-
tycznego, a dokładnie hotelu AQUARIUS SPA*****, zlokalizowanego w Koło-
brzegu.

Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Dwie pierwsze mają cha-
rakter teoretyczny, w których przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące 
hoteli spa oraz wybrane uwarunkowania mające wpływ na ich funkcjonowa-
nie. Część trzecia natomiast przedstawia analizę przypadku konkretnego hotelu 
w kontekście omówionych teoretycznie uwarunkowań.

Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych z zakresu turystyki zdrowot-
nej i hotelarstwa, doniesień branżowych, materiałów promocyjnych analizowane-
go hotelu oraz obserwacji działań, które obiekt podejmuje. 

1. Hotel spa w literaturze przedmiotu 

W polskim prawodawstwie nie ma jeszcze przepisów, które jednoznacznie 
definiowałyby hotele spa. W związku z tym teoretyczne rozważania w tym za-
kresie należy odnieść do tych uregulowań, które są, a te dotyczą hoteli ogółem.

Zgodnie z polskim prawodawstwem, a dokładnie z ustawą o usługach tu-
rystycznych3, żeby obiekt funkcjonujący na rynku zakwaterowania zbiorowe-
go mógł być określony prawnie chronioną nazwą „hotel”, musi spełniać pew-
ne warunki. Hotel musi dysponować liczbą co najmniej 10 pokoi o określonej 

1 W Małym słowniku języka polskiego „uwarunkowania” są definiowane jako warunki, zja-
wiska, od których coś jest uzależnione, okoliczności towarzyszące czemuś bądź sytuacja panująca 
w jakiejś dziedzinie. Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1997, s. 1003.

2 Spa – łac. sanus per aquam ‘zdrowie poprzez wodę’.
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU 2004, nr 223, poz. 2268 

z późn. zm.).
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strukturze, mianowicie w większości jedno- i dwuosobowych. Ponadto powinien 
oferować szeroki zakres usług związanych z pobytem gości.

Chociaż hotel spa w teorii nie został jeszcze do końca opisany, jednak 
w praktyce jest on dobrze znany i jednoznacznie kojarzony. Zgodnie z defini-
cją, sprecyzowaną na potrzeby organizacji konkursu, którego celem był wybór 
najlepszego spa w Polsce, „hotel SPA & wellness” jest hotelem posiadającym 
w swojej ofercie: usługi spa, wybór zabiegów fitness i wellness oraz kuchnię 
promującą zdrowe zasady żywienia. Obiekt taki powinien posiadać basen (we-
wnętrzną nieckę basenową) lub dużą nieckę do masażu perełkowego, tzw. jacuzzi 
na co najmniej 6 osób oraz zespół saun. W ofercie hotelu powinny znajdować się 
tzw. pakiety SPA (połączenie usług hotelarskich, gastronomicznych i usług towa-
rzyszących uwzględniających zabiegi spa, wellness lub fitness). Obiekt musi ofe-
rować klientom minimum: 2 zabiegi w części mokrej, 2 zabiegi w części suchej 
oraz ofertę terapii manualnych (np. masaży). Obiekt poprzez swoją identyfikację 
wizualną powinien informować, że jest obiektem/hotelem SPA & wellness (np. 
na stronie internetowej, przed wejściem do obiektu, w holu recepcyjnym i po-
kojach)4. Swego rodzaju identyfikacją jest z pewnością umieszczenie w nazwie 
hotelu określenia SPA lub wellness.

W czasopismach branżowych określa się niektóre hotele spa jako hotele ho-
listyczne, niemniej jednak nie jest to termin do końca zdefiniowany i określony. 
Biorąc pod uwagę znaczenie przymiotnika „holistyczny”, hotele nim określane 
będą reprezentowały pogląd całościowego podejścia do gości. Tak więc gość 
w hotelu holistycznym jest traktowany jako pewien system, a zatem każda jego 
część jest połączona z inną, wpływając wzajemnie na siebie. W takim obiekcie 
wachlarz świadczonych usług jest bardzo szeroki, gdyż celem realizacji potrzeb 
gościa jest nie tylko sfera fizyczności, ale również sfera duchowa i sfera mentalna 
(emocje). W postrzeganiu zdrowia w hotelu holistycznym brane są pod uwagę 
wszystkie trzy sfery, między którymi powinna istnieć równowaga, konsekwencją 
której jest zdrowie5.

4 A. Koreńczuk, R. Rouba, W. Zaczek, P. Polka, www.awards.spa-prestige.pl/definicje.pdf 
(13.01.2012).

5 K. Orfin, A. Sawińska, M. Sidorkiewicz, Zastosowanie e-promocji na rynku uzdrowisk, 
w: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, red. A. Szromek, Wydawnictwo Proksenia, 
Kraków 2012, s. 97–99.
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Należy także dodać, że od 2011 roku w Polsce działa Europejska Funda-
cja SPA6. Nadrzędnym celem i misją podmiotu jest wspieranie rozwoju zarówno 
polskiego, jak i europejskiego rynku spa & wellness poprzez prowadzenie ba-
dań, działalność edukacyjną oraz organizację konferencji i warsztatów. Funda-
cja działa też na rzecz integracji podmiotów zajmujących się działalnością spa 
& wellness, a także promuje i wspiera przedsiębiorstwa, instytucje oraz społecz-
ności związane z branżą. Jednym z ważniejszych celów organizacji jest również 
budowanie wizerunku Polski za granicą jako kraju o atrakcyjnej i bogatej ofercie 
spa & wellness7. Odnosząc się do celu i misji organizacji, oczywistym wydaje się, 
iż niedługo niniejsza instytucja zajmie się zdefiniowaniem podstawowych pojęć 
związanych z rynkiem spa, w tym wskazaniem głównych kryteriów warunkują-
cych funkcjonowanie hotelu spa. 

2. Wybrane uwarunkowania rozwoju rynku hoteli SPA w Polsce 

W przypadku hoteli spa w Polsce należy zaznaczyć, że ich funkcjonowa-
nie wiąże się z ogólnymi trendami obserwowanymi na europejskim rynku tury-
stycznym, oraz trendami dotyczącymi rozwoju miejscowości uzdrowiskowych 
w Polsce. Nie ulega bowiem wątpliwości, że hotele typu spa powstają głównie 
w uzdrowiskach i miejscowościach wypoczynkowych o wysokich walorach 
przyrodniczych. Ważnymi czynnikami warunkującymi funkcjonowanie tych 
hoteli są także zaobserwowane zmiany zmierzające w kierunku rozwoju i dywer-
syfikacji oferty innych niż hotele obiektów turystyki zdrowotnej, poszukujących 
swojej szansy rozwoju poprzez wprowadzenie oferty typu spa i wellness. Inne 
obiekty uzdrowiskowe, przykładowo takie jak zakłady lecznictwa uzdrowisko-
wego, stanowią otoczenie hoteli spa i pomimo że ich oferta kierowana jest jak 
dotąd do innego, mniej zamożnego segmentu rynku, w dobie rozwoju idei spa 
i wellness oraz w czasie przekształceń własnościowych spółek uzdrowiskowych 
zachodzących obecnie w Polsce, ich obecności nie należy ignorować.

Mając na uwadze powyższe rozważania oraz spotykane w literaturze 
kwalifikacje uwarunkowań funkcjonowania rynku turystycznego, na potrzeby 

6 www.horecabiznes.pl (30.08.2012).
7 www.fundacjaspa.pl (30.08.2012).
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niniejszego artykułu wyodrębniono następujące grupy uwarunkowań mających 
wpływ na funkcjonowanie hoteli spa w Polsce8:

– demograficzne,
– społeczne (w tym socjologiczne, kulturowe, psychologiczne),
– ekonomiczne dotyczące decyzji nabywczych,
– przyrodnicze i infrastrukturalne,
– marketingowe.
Najważniejsze zmiany demograficzne mające wpływ na przyszłość hoteli 

spa w Polsce obejmują starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych, a więc 
generujących ruch turystyczny. Według prognoz, w 2050 roku osoby powyżej 
60. roku życia będą stanowiły 40% populacji w Europie. W odpowiedzi na zapo-
trzebowanie tej grupy powinny się rozwijać rynki typu spa i wellness oraz rynki 
kulturowe9. Odnosząc się do tego ogólnego trendu i mając na uwadze specyfi-
kę polskiego rynku, należy pamiętać, iż w przypadku naszego społeczeństwa, 
a zwłaszcza grupy seniorów, ze względu na ich trudną sytuację finansową, wy-
nikającą z niskiego poziomu emerytur i rent, oferta hoteli spa może ze względów 
cenowych być dla większości z nich niedostępna. Dlatego pomimo obserwowa-
nych światowych trendów oferta polskich hoteli spa jest, owszem, atrakcyjna, ale 
dla klientów z zagranicy, w przypadku polskiego rynku dla klientów z Niemiec 
czy z krajów skandynawskich. Trend ten może się utrzymywać w przyszłości. 

Należy jednak zauważyć, że wśród osób zainteresowanych ofertą typu spa 
coraz większy udział mają ludzie młodzi, dotychczas niezainteresowani tego ro-
dzaju wypoczynkiem, a szukający poza zapewnieniem warunków do poprawy 
zdrowia i regeneracji sił jednocześnie rozrywki, relaksu i usług dodatkowych10. 

W obecnych warunkach można zatem uznać, iż oferta hoteli spa w Polsce 
adresowana jest do osób młodych i w średnim wieku, aktywnych zawodowo i po-
siadających wyższe dochody.

Innym ważnym trendem obserwowanym na rynku turystycznym, powią-
zanym z demografią, jest łączenie produktu turystyki biznesowej z produktem 

8 I. Mirek, Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk, w: Tury-
styka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelar-
stwa w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 412–413.

9 Turystyka w ujęciu dyscyplinarnym, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wyższa Szkoła Han-
dlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 36.

10 M. Koniusz, R. Węglarz, Kierunki zmian w polskich uzdrowiskach, w: Turystyka uzdrowi-
skowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdań-
sku, Gdańsk 2009, s. 34.
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turystyki zdrowotnej. Fakt starzenia się społeczeństwa oraz ujemnego przyrostu 
naturalnego w Europie Zachodniej może bowiem wpłynąć na przyszłość strony 
popytowej turystyki biznesowej (więcej osób starszych uczestniczących w spot-
kaniach biznesowych niż obecnie). Udział w konferencjach osób, które cechuje 
zaawansowany wiek, może przełożyć się na większe zainteresowanie usługami 
zdrowotnymi i prozdrowotnymi świadczonymi w hotelach11. Nowym zjawiskiem 
jest również rosnący udział kobiet w szkoleniach12. Ta tendencja się utrzyma, 
ponieważ zachodnie gospodarki w coraz większym stopniu są oparte na usłu-
gach, a to w nich zatrudniona jest znaczna liczba kobiet13. Czynniki te świadczą 
o tym, iż współcześnie klienci biznesowi stanowią ważny segment turystyki zdro-
wotnej.

W tym miejscu warto dodać, iż obecnie zauważa się rozszerzanie demokra-
cji wypoczynkowej, oznaczającej uczestnictwo w turystyce zdrowotnej nie tylko 
seniorów, biznesmenów, ale również nowych grup społecznych (osoby niepełno-
sprawne, osoby podróżujące samotnie, rodziny z małymi dziećmi)14, do których 
należy dostosowywać ofertę hotelu spa. 

Biorąc pod uwagę szeroko rozumiane uwarunkowania społeczne, należy 
wziąć pod uwagę zmiany w preferowanym stylu życia Polaków, które promują 
styl zdrowy i proekologiczny, co wpływa na zmiany w sposobie spędzania czasu 
wolnego, a w związku z tym na zmianę oczekiwań oferty hoteli. Na rynku tury-
stycznym obserwuje się bowiem coraz większe zainteresowanie turystyką typu 
spa & wellness oraz pojawienie się mody na poszukiwanie spa15.

Mając z kolei na uwadze uwarunkowania socjologiczne i kulturowe, warto 
zauważyć, że w wyniku szybkiego rozwoju cywilizacji, a zwłaszcza jej nega-
tywnych aspektów związanych ze stresem i potrzebą osiągnięcia harmonii cia-
ła i duszy oraz z faktem, że uroda i atrakcyjność zajmują istotną rolę zarówno 
w życiu zawodowym jak i prywatnym, a filozofia spa staje się ważnym aspektem 

11 R. Davidson, Nowe trendy w turystyce konferencyjnej i kongresowej w świecie, w: Tury-
styka biznesowa. Produkt i promocja. Wybór wykładów i referatów zaprezentowanych podczas 
cyklu szkoleniowego „Europejska Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji” w latach 
2004–2005. Właściciel majątkowy praw autorskich – Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Stowarzy-
szenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Warszawa 2005 (publikacja w formie CD).

12 Ibidem.
13 Nowy Incentive w Polsce, red. A. Świątecki, Wydawnictwo ELECT Business Service 

& Travel, Warszawa 2005, s. 174.
14 B. Meyer, Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych, Acta Scientiarum Po-

lonorum – Oeconomia, „Ekonomia” 2010, 9 (4), s. 213–332.
15 www.etc-corporate.org; www.pata.org (12.12.2012).
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życia towarzyskiego, określa się socjologiczno-kulturowy kontekst kuracjusza 
poprzez16:

– rosnącą świadomość i edukację turystów wpływającą na wzrost wy-
magań w zakresie jakości, przy jednoczesnej skłonności do ponoszenia 
większych kosztów,

– potrzebę zindywidualizowania usług i dopasowania ich do jego oczeki-
wań,

– pragnienie rozrywki oraz szerszych kontaktów z kulturą,
– chęć poznania miejscowej kultury i obyczajów,
– potrzebę łączenia i zharmonizowania odnowy biologicznej z odnową psy-

chiczną poprzez oddziaływanie różnorodnych bodźców.
Uwarunkowania ekonomiczne dotyczące podejmowanych decyzji nabyw-

czych dotyczą zarówno strony podażowej jak i popytowej. Niekorzystna sytuacja 
gospodarcza Polski odbija się na sytuacji przedsiębiorstw i miejscowości uzdro-
wiskowych oraz na sytuacji potencjalnych klientów. Wysoki wskaźnik bezrobo-
cia, wzrost kosztów utrzymania wpływają na ubożenie polskiego społeczeństwa. 
Spadek dochodów realnych powoduje, że ludność zmuszona jest do oszczędza-
nia, w efekcie czego maleje jej skłonność do podróżowania17. Należy pamiętać, 
że jak już wcześniej wspomniano, oferta hoteli spa dotyczy przede wszystkim 
osób aktywnych zawodowo, a więc posiadających większą siłę nabywczą. Do-
tychczas pewną nadzieję na zwiększenie liczby turystów z zagranicy stanowił 
spadek wartości polskiej waluty, jednakże w ostatnim czasie obserwowane jest 
wzmocnienie złotego, co może przyczynić się do spadku zainteresowania ofertą 
hoteli spa klientów z zagranicy, choć z drugiej strony należy mieć na uwadze, że 
ceny usług spa w polskich hotelach są znacznie niższe niż za granicą. Biorąc pod 
uwagę wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne, warto dodać, iż inwestycje 
hotelu w pion spa czy budowa nowego obiektu przystosowanego do świadczenia 
usług zdrowotnych i prozdrowotnych jest bardzo kosztowna i wymaga znaczą-
cych nakładów finansowych.

Rozpatrując za I. Mirek uwarunkowania przyrodnicze, infrastrukturalne 
czy aspekty prawne, należy przyjąć, że mogą one stanowić ważną determinantę 
lokalizacji hotelu spa. Hotele spa w Polsce lokalizowane są w dużych miejsco-
wościach posiadających status uzdrowiska bądź na obszarach bogatych w walo-

16 I. Mirek, Czynniki wpływające na funkcjonowanie…, s. 415.
17 Ibidem, s. 412–413.
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ry przyrodnicze. Przemawia za tym między innymi to, iż rosnąca świadomość 
i edukacja turystów oznaczają nie tylko większą potrzebę korzystania z usług 
zdrowotnych, ale również zwiększenie oczekiwań co do stanu środowiska wybie-
ranego miejsca docelowego wyjazdu, co przekłada się na rosnące i świadome za-
interesowanie hotelami zlokalizowanymi w miejscowościach uzdrowiskowych. 
Należy zaznaczyć, że uregulowania prawne dotyczące uzdrowisk są dla hoteli 
z jednej strony atutem (np. dzięki konieczności zapewnienia w uzdrowisku ciszy, 
niskiego poziomu hałasu), a z drugiej strony są one restrykcyjne (np. utrudniają 
przeprowadzenie niektórych inwestycji, jak ograniczenia miejsc parkingowych 
czy wyższe niż w przypadku innych obiektów świadczących usługi spa podatki 
od nieruchomości).

Dodatkowo z punktu widzenia lokalizacji hotelu spa w uzdrowisku istotne 
jest to, że miejscowości takie nie tylko powszechnie kojarzą się z ciszą, zdrowiem, 
mają odpowiednią atmosferę, ale również posiadają cenne walory przyrodnicze 
oraz infrastrukturę uzdrowiskową, chociażby taką, jak pijalnie wód, deptaki, par-
ki zdrojowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, poza tym dysponują róż-
nymi ofertami kulturalnymi, które podnoszą atrakcyjność miejscowości, a więc 
i funkcjonującego na jej obszarze hotelu.

Opisując kwestię uwarunkowań o charakterze infrastrukturalnym, warto 
wspomnieć o czynnikach mających charakter wewnętrzny i powiązanych z ko-
lejną grupą, a mianowicie z czynnikami marketingowymi, które wpływają na 
jakość świadczonych w hotelu usług spa. Są to czynniki, które mają odzwiercied-
lenie głównie w kryteriach jakościowych podawanych przez International SPA 
Association jako składające się na dobrą usługę spa. Kryteria te obejmują18:

–  wejście i dostęp do strefy spa – osobne dla gości z zewnątrz oraz osobne, 
wewnętrzne i dyskretne, dla gości zamieszkujących obiekt,

– recepcję spa – osobna recepcja hotelu dla usług spa i wellness,
– obszar handlu detalicznego (sklepy, kioski) – szeroka oferta produktów 

spa, ubrań sportowych, voucherów oraz dostępna oferta próbek; obszar 
ten powinien być dobrze oświetlony, atrakcyjnie zlokalizowany i łatwo 
dostępny,

– mokry obszar spa – przestrzenna, dobrze wyposażona, nastrojowa, w od-
powiednich miejscach taflowa powierzchnia, podłogi i ściany pokryte 

18 J. Hałaczkiewicz, Spa – uwarunkowania rozwoju, aktualna oferta, jakość, w: Turystyka 
uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 
w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 291–292.
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materiałami łatwymi do czyszczenia, duża przestrzeń na prysznice wy-
posażone w silny strumień wody i sprawny system drenażowy,

– pokoje zabiegowe – wystarczająca ich liczba, przestrzenne, dźwięko-
szczelne, niezależna kontrola oświetlenia, dźwięku i ogrzewania; deko-
racje, umeblowanie i nastrój powinny budzić poczucie komfortu i relaksu 
oraz zapewniać sprawne świadczenie usługi,

– pomieszczenia relaksacyjne przed- i pozabiegowe – nastrojowe, prze-
strzenne, dobrze oświetlone, umeblowane, wyposażone w napoje orzeź-
wiające,

– kuchnię spa – posiłki przystosowane do potrzeb dietetycznych, oferta 
herbat ziołowych, soków, wód mineralnych; restauracje i bary w obiekcie 
powinny być pojemne, dobrze zlokalizowane, umeblowane, efektywnie 
rozplanowane, a surowce, półprodukty i produkty wysokiej jakości,

– zaleca się, aby sale gimnastyczne i pomieszczenia fitness były umiejsco-
wione z dala od pomieszczeń zabiegowych, były dźwiękoszczelne, miały 
osobne szatnie, dobre oświetlenie i wyposażenie,

– wystrój i klimat, stanowiące o równowadze pomiędzy funkcjonalnością 
a estetyką, odpowiednie dźwięki i oświetlenie, kafelki o lekkim i inte-
resującym układzie graficznym z wykończeniami antypoślizgowymi, 
spokojnej kolorystyce; poruszanie się po spa powinno zapewniać relaks 
i odbywać się bez wysiłku; klient po widoku, zapachu, dźwięku i kolorze 
powinien odczuwać, gdzie się znajduje,

– obecność w obiekcie miejsc spa oraz zabiegów i terapii, w rodzaju: saun, 
łaźni parowych, kabin termalnych, pomieszczeń do hydroterapii, gabine-
tów kosmetycznych, solarium, usług fryzjerskich, stanowisk dla różnych 
typów masaży oraz miejsca relaksacyjne, np. takich jak ogrody i parki,

– produkty spa i wellness – przedsiębiorstwo powinno korzystać z wyso-
kiej klasy produktów kosmetycznych i używać sprzętu produkowanego 
przez znane marki, gwarantującego bezpieczeństwo i higienę,

– certyfikaty – wysoka jakość obiektu spa i świadczonych w nim usług 
potwierdzona międzynarodowym certyfikatem stowarzyszenia spa.

Do czynników tych warto dodać ogólne elementy infrastruktury hotelu, które 
poprzez swoją jakość wpływają na jego wizerunek.

Niezwykle istotnymi uwarunkowaniami rozwoju rynku hoteli SPA w Pol-
sce są działania marketingowe, polegające nie tylko na odpowiednim zastoso-
waniu instrumentów marketingowych i segmentacji, ale także na wykorzystaniu 
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nowoczesnych narzędzi informatycznych. Za kluczowe czynniki w tej grupie au-
torki uznają zastosowanie e-promocji przez hotele oraz podejmowanie wszelkich 
działań mających wpływ na postrzegany wizerunek hotelu.

Instrumenty e-promocji są to instrumenty promocji klasycznej umiejsco-
wione w Internecie, co przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 

Instrumenty e-promocji

Reklama
Formy bannerowe
Formaty pop
Reklamy na warstwie
Reklama wysyłana oraz inne formaty

Promocja sprzedaży
Platformy zakupowe
Aukcje
Sklepy internetowe (np. specjalne oferty, rabaty)

Public relations
Współpraca z mediami
Obecność w sieciowych serwisach informacyjnych
Reakcja na krytykę zamieszczaną na stronach www
Uczestnictwo oraz aktywność podmiotu w grupach dyskusyjnych
Sponsoring sieciowy
Wykorzystanie form interaktywnych
Marketing wirusowy

Sprzedaż osobista
Kontakt ze sprzedawcą za pomocą: komunikatorów Gadu-Gadu, Skype, stron interaktywnych, 
portale społecznościowe, chat, telefon

Marketing bezpośredni
E-maling
Newsletter

Sponsoring
Sponsoring witryny internetowej
Sponsoring działu witryny internetowej
Artykuł sponsorowany
Sponsoring elementów interaktywnych
Sponsoring biuletynu e-mailowego
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Orfin, A. Sawińska, M. Sidorkiewicz, Zastosowa-

nie e-promocji…, s. 94.
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Należy podkreślić, iż na rynku hoteli wciąż duże znaczenie ma klasyczna 
promocja, szeroko opisana w literaturze przedmiotu. Dbałość o jakość i działania 
promocyjne wpływają na wizerunek hotelu, co w warunkach rosnącej konkuren-
cji i trendów rozwojowych na rynku turystyki zdrowotnej stanowi istotny waru-
nek budowania przewagi konkurencyjnej i funkcjonowania hotelu SPA.

3. Uwarunkowania funkcjonowania hotelu AQUARIUS SPA*****  
– studium przypadku19 

Hotel AQUARIUS SPA***** położony jest w pasie nadmorskim, w Koło-
brzegu, a więc w znanej miejscowości posiadającej status uzdrowiska, o boga-
tych walorach uzdrowiskowych. Jest to pierwszy hotel w województwie zachod-
niopomorskim skategoryzowany jako obiekt pięciogwiazdkowy. Zlokalizowany 
jest blisko morza, do którego prowadzi droga przez pełen zieleni park.

Hotel ten kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych 
(w szczególności do rodzin z dziećmi), jak i biznesowych (w szczególności do 
uczestników konferencji). 

 Budynek charakteryzuje z zewnątrz kolorowa fasada, nawiązująca do pro-
mieni słońca, natomiast wnętrze – nowoczesny design oraz wysokiej jakości wy-
kończenia. 

Hotel dysponuje 202 komfortowymi pokojami dwuosobowymi oraz apar-
tamentami. Wszystkie pokoje urządzone są w jednolitej, nowoczesnej stylistyce, 
zaprojektowanej z myślą o zapewnieniu komfortu i dobrego samopoczucia poten-
cjalnym klientom. Część pokoi jest specjalnie przystosowana dla osób niepełno-
sprawnych i z dużą wrażliwością alergiczną.

Oprócz usług noclegowych placówka oferuje szeroki wachlarz usług gastro-
nomicznych – posiada restaurację „Horyzont”, kawiarnię „Wiatr i Woda”, pub 
oraz dyskotekę. 

Z usług dodatkowych hotelu na uwagę, ze względu na jego profil, zasługują 
usługi odnowy biologicznej, które są dostępne w jednym z najbardziej rozbudo-
wanych centrów spa w Polsce. W hotelowym spa dostępna jest niezwykle zróżni-
cowana oferta produktowa (m.in. zabiegi na twarz i ciało, kąpiele, masaże, rytu-
ały) oraz oferta Aquacenter, w którym do dyspozycji gości znajdują się 2 baseny 
(sportowy i rekreacyjny), 2 jacuzzi oraz kompleks saun.

19 Opracownaie własne na podstawie www.aquariusspaspa.pl.
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Jak hotel ten funkcjonuje w kontekście wybranych uwarunkowań zaprezen-
towano w tabeli 2.

Tabela 2 

Uwarunkowania funkcjonowania hotelu AQUARIUS SPA*****  
– ujęcie tabelaryczne

Uwarun-
kowania

Przykłady aspektów funkcjonowania hotelu AQUARIUS SPA*****  
w kontekście wybranych uwarunkowań

1 2
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Konsekwencją starzejącego się społeczeństwa jest wzrost udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym w obłożeniu hotelu. Ma to odzwierciedlenie w produkcie, jaki 
proponuje analizowany obiekt – np. szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych 
w ofercie (diadynamik, jonoforeza, magnetoterapie, ultradźwięki itp.) oraz w ele-
mentach wyposażenia hotelu – możliwość wypożyczenia maty antypoślizgowej pod 
prysznic. 
W związku z obserwowanym na rynku turystycznym trendem łączenia produktu 
turystyki biznesowej z produktem turystyki zdrowotnej, analizowany hotel, poza 
rozbudowaną ofertą spa, zainteresowany jest sprzedażą pakietów konferencyjnych. 
W tym względzie hotel dysponuje dwoma salami wielofunkcyjnymi (w tym jedną 
z możliwością podziału na dwie mniejsze), profesjonalnym sprzętem multimedial-
nym oraz wydzielonymi w strukturze organizacyjnej stanowiskami pracy, adreso-
wanymi do obsługi segmentu klientów biznesowych.
Rosnący udział kobiet w różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach powoduje 
wzrost udziału kobiet w obłożeniu hoteli biznesowych, do których z pewnością 
można zaliczyć analizowany obiekt. Ma to odzwierciedlenie w ofercie produktowej 
przygotowanej przez hotel (np. oferta zabiegowa spa jest głównie nastawiona na 
segment kobiet). 
Oferta hoteli spa w Polsce adresowana jest przede wszystkim do osób młodych 
i w średnim wieku, co można wykorzystać do uatrakcyjnienia oferty hotelowej 
o usługi z zakresu rozrywki. Analizowany obiekt ma jedną z najlepszych dyskotek 
w mieście, z której bardzo chętnie korzystają, prócz hotelowych gości, mieszkańcy 
Kołobrzegu i okolicznych miejscowości. 
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Trend proekologiczny jest również dostrzegalny w funkcjonowaniu analizowanego 
hotelu – np. zabiegi w Centrum Odnowy Biologicznej przeprowadzane są na bazie 
ekologicznych preparatów i produktów, które nie są testowane na zwierzętach. Ma-
saże wykonywane są za pomocą olejków niezawierających konserwantów, zaś do 
kąpieli używane są naturalne olejki eteryczne. Ponadto hotel ma energooszczędny 
system zarządzania energią, racjonalizacje zużycie wody oraz stosuje oświetlenie 
oparte na żarówkach energooszczędnych.
Panująca moda na „piękno” i „szczupłą sylwetkę” też stanowi pewne uwarunko-
wanie, w oparciu o które podjęto współpracę z dr. Markiem Bardadynem – twórcą 
diety strukturalnej. Hotel oferuje 7-dniowy pakiet o nazwie „Chudnij z dietą dr. 
Bardadyna”, którego podstawę stanowią niskokaloryczne, całodzienne usługi 
gastronomiczne oraz specjalnie dobrany pakiet usług odnowy biologicznej (m.in. 
drenaż limfatyczny).
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Mimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na świecie, Polska wciąż jest 
krajem, który mimo coraz niższego wzrostu gospodarczego notuje poziom wciąż 
dodatni. W związku z tym można wysnuć wniosek, iż Polacy dysponują odpo-
wiednimi środkami finansowymi, które można wykorzystać na m.in. zakup usług 
hotelarskich. Z drugiej strony polskie hotele wciąż są tańsze od hoteli w Europie 
Zachodniej, co może stanowić swoistą alternatywę wobec państw droższych, czyli 
wzrost napływu do polskich hoteli gości zagranicznych.
Niemniej jednak, zdając sobie sprawę z kryzysu gospodarczego na świecie, analizo-
wany hotel dokłada wszelkich starań, by jego usługi były jak najbardziej dostępne 
dla szerokiego wachlarza klientów. W związku z tym od kilku miesięcy obserwo-
wana jest specjalna polityka cenowa – mianowicie sprzedaż usług po specjalnych 
cenach (niższych od cen publikowanych na stronach hotelu w cenniku) oraz dystry-
bucja usług za pomocą platformy zakupowej „Groupon”, której celem jest sprzedaż 
oferty po cenach dużo niższych niż w cenniku. 
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Hotelowe centrum spa jest jednym z największych w Polsce – stanowi o tym 40 no-
woczesnych gabinetów wyposażonych w profesjonalny sprzęt. 
Hotele typu spa powstają głównie w uzdrowiskach i miejscowościach wypoczyn-
kowych o wysokich walorach przyrodniczych, co ma potwierdzenie w przypadku 
analizowanego hotelu. Kołobrzeg w 1967 roku otrzymał formalnie status uzdrowi-
ska. Hotel zlokalizowany jest w strefie A, blisko parku zdrojowego. Widoczne są 
działania prowadzone przez miasto (m.in. telewizyjny spot reklamowy), zmierzają-
ce do wykreowania Kołobrzegu jako polskiej stolicy SPA. 
Hotel AQUARIUS SPA***** wykorzystuje naturalne zasoby Kołobrzegu do prowa-
dzenia działalności SPA. Mowa tu o wysoko zmineralizowanej i leczniczej solance, 
którą stosuje się do zabiegów kąpielowych oraz inhalacji (doprowadzono ją do ho-
telu specjalnym rurociągiem z najbliższego ujęcia) oraz złożach borowiny (w hotelu 
zastosowano unikatową i nowoczesną technologię umożliwiającą przygotowanie 
oraz podawanie płynnej kołobrzeskiej borowiny do kąpieli; dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom technologicznym borowina trafia bezpośrednio z kranów do wanny, 
po zabiegu zaś odpływa specjalną kanalizacją).
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Hotel AQUARIUS SPA***** już w fazie projektowej miał sprecyzowany profil 
swojej działalności, co ma odzwierciedlenie w nazwie obiektu – zawiera hasło 
„spa”. Hasłem misyjnym hotelowego spa jest „Niebiańskie SPA”, co wykorzystywa-
ne jest przy materiałach marketingowych typu broszury czy standy reklamowe.
Ponadto hotel bierze udział w licznych konkursach oraz funkcjonuje w rankingach, 
które plasują obiekt na wysokich pozycjach. 
Analizowany hotel dystrybucję swoich usług wspiera e-promocją, czego przykła-
dem była jesienna sprzedaż pakietów noclegowo-gastronomicznych na platformie 
zakupowej „Groupon”.

Źródło:  opracowanie własne.

Zaprezentowane przykłady aspektów związanych z funkcjonowaniem ho-
telu AQUARIUS SPA*****, w kontekście wybranych uwarunkowań, są ze sobą 
skorelowane. Analizowany obiekt należy do hoteli wyróżniających się w sposób 
pozytywny na tle innych. Z tego przykładu można zatem wysnuć wniosek, że 
tylko rzetelna analiza uwarunkowań, które wpływają na dany obiekt, pozwala 
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prowadzić przemyślaną politykę funkcjonowania na rynku i podejmowanie ta-
kich decyzji, które wpisują się w preferencje potencjalnych klientów, a co za tym 
idzie – prowadzą do wzrostu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. 

Podsumowanie 

Jak wynika z powyższych rozważań, funkcjonowanie hotelu spa uzależnio-
ne jest od bardzo wielu czynników, których siła oddziaływania nie tylko jest 
różna, ale i wzajemnie powiązana. Niemniej jednak zidentyfikowane na potrzeby 
niniejszego artykułu determinanty, pomimo iż trudne do weryfikacji i niewy-
czerpujące w pełni tematu, świadczą o konieczności uwzględniania ich podczas 
określania głównych aspektów warunkujących rozwój hotelu spa w dobie rosną-
cej konkurencji i wysokiego potencjału rozwojowego szeroko rozumianej tury-
styki zdrowotnej. Rynek hoteli spa jest bowiem rynkiem o szerokich związkach 
i podlega dynamicznym zmianom. Należy dodać, iż przedstawione w niniejszym 
artykule uwarunkowania ukazały przede wszystkim te czynniki, które mogą po-
zytywnie wpływać na rozwój hoteli spa. Zaprezentowane studium przypadku na 
podstawie celowo wybranego, jednego z najkrócej funkcjonującego hotelu spa 
w województwie zachodniopomorskim, świadczy o tym, iż wybrane przez autor-
ki determinanty są ważne na współczesnym rynku spa w Polsce.
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SELECTED DETERMINANTS INFLUENCING  
THE ACTIVITIES OF SPA FACILITIES  

CASE STUDY OF HOTEL AQUARIUS SPA*****

Summary

The main aim of this paper is to present selected determinants influencing the 
activities of SPA facilities on the basis of a case study analysis of hotel AQUARIUS 
SPA*****, located in Kołobrzeg.

The paper is divided into three parts. The first two parts are theoretical, present-
ing background information about spa hotels and identifying factors that influence their 
functioning. The third part presents a case study of a specific hotel in the context of the 
determinants discussed.

Keywords: hotel, spa, determinants

Translated by Marta Sidorkiewicz
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ROLA I ZNACZENIA INFORMACJI  
W PROCESIE KREOWANIA PRODUKTU  

TURYSTYKI MEDYCZNEJ

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z informacją tury-
styczną, turystyką medyczną oraz produktem turystyki medycznej.

Artykuł zawiera dywagacje na temat znaczenia Internetu jako podstawowego 
źródła informacji dla turystyki medycznej. Ponadto analizie poddano produkt/pakiet 
turystyki medycznej jako skumulowany przekaz informacji, dóbr i usług oferowanych 
klientom.

Słowa kluczowe: informacja turystyczna, turystyka medyczna, produkt turystyki me-
dycznej, znaczenie Internetu 

Wprowadzenie

Świadomość prozdrowotna społeczeństwa, potrzeby samorealizacji, po-
prawy swojego wizerunku oraz większa dostępność do usług medycznych i tu-
rystycznych systematycznie wzrastają wraz ze zwiększającymi się dochodami, 
co bez wątpienia wpływa na zwielokrotnienie się popytu, zarówno na usługi 

* Jolanta Rab-Przybyłowicz – dr, Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej, Ekspert 
ds. produktu turystyki medycznej. E-mail: jola.rab@pamt.org.
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medyczne, jak i turystyczne. Do tego dochodzi chęć podróżowania i spędzania 
czasu w sposób różnorodny, w zależności od upodobania czy aktualnej potrzeby 
ciała i duszy, co sprawia, iż decyzje o wyjazdach zarówno krótkich, weekendo-
wych, czy tych kilkunastodniowych zapadają coraz częściej w ostatniej chwi-
li. Najistotniejsza staje się wówczas informacja, otrzymana bądź wyszukana za 
pośrednictwem różnorodnych źródeł. Najczęściej jako cele podróży bardzo sta-
rannie wybierane są atrakcje/miejsca/wydarzenia/dobra/usługi, o których klient 
może zdobyć jak najwięcej wiarygodnych, ciekawych i satysfakcjonujących go 
informacji.

Celem artykułu jest podkreślenie roli, jaką odgrywa informacja w procesie 
kreowania produktu dla turystyki medycznej.

1. Informacja turystyczna – rola i znaczenie 

W turystyce przyjmuje się, że informacja turystyczna obejmuje przekaz ko-
munikacyjny oraz zespół działań przyczyniających się do sprawnego przemiesz-
czania się turystów w czasie i przestrzeni, ułatwiających optymalne wykorzysta-
nie poznawczych i wypoczynkowych walorów turystycznych, a także bazy oraz 
usług turystycznych i paraturystycznych1. Informacja obok pracy, ziemi i kapitału 
stała się nowoczesnym komponentem produkcji bezpośrednio korespondującym 
z wiedzą i innowacjami, a zasoby właśnie tego czynnika, a nie bogactwa natural-
ne, przesądzają o pozycji ekonomicznej danej gospodarki narodowej2. Informa-
cja, jako elementarne ogniwo zmniejszające skalę niewiedzy o danym zjawisku, 
umożliwia tym samym podjęcie decyzji lub sprawniejsze działania uzależnione 
właśnie od niej3.

Informacja turystyczna może być świadczona w wielu tradycyjnych for-
mach:

− ustnie – za pośrednictwem: pilotów/przewodników regionalnych, pracow-
ników biur podróży, informacji turystycznej, opiekunów/konsultantów 
czy osób niezwiązanych zawodowo z informacją (tzw. szeptomarketing),

1 Turystyka, red. W. Kurek., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 182. 
2 Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010, 

s. 61.
3 T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. 

Istota – rozwój –wyzwania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 99.
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− innowacyjnie – za pomocą elektronicznych przekaźników (telefon ko-
mórkowy, tablet),

− poprzez massmedia: prasa, telewizja, radio, Internet (strony informacyjne 
www, blogi, poradniki, poczta elektroniczna itp.), filmy, informatory,

−  poprzez publikatory drukowane: książki, przewodniki, poradniki, ency-
klopedie, plakaty itp.

 Jednak aby informacja o danym produkcie turystycznym, podmiocie, mie-
ście czy regionie spełniała pokładane w niej oczekiwania związane z wieloma 
funkcjami w życiu gospodarczym i społecznym, powinna charakteryzować się 
przede wszystkim takimi cechami, jak praktyczność, wiarygodność, rzetelność 
i aktualność, które, biorąc pod uwagę ich rangę, znacznie przewyższają znacze-
niem kompletność i szczegółowość. Bez wymienionych cech trudno oczekiwać 
wzmożonego zainteresowania, konkurencyjności czy większej rozpoznawalności 
przedmiotu informacji, który mógłby zaspokajać potrzeby wszystkich uczestni-
ków wyjazdu. Tworzenie i przekaz tak spójnych i koherentnych informacji na 
temat danego produktu są niezwykle istotne, gdyż korzystają z nich nie tylko 
turyści planujący pobyt w danym mieście czy regionie, ale także jego zwykli 
mieszkańcy oraz osoby pośrednio bądź bezpośrednio związane z turystyką4, któ-
re stają się ambasadorami – hybrydową platformą informacyjno-marketingową.

Prawidłowa organizacja i funkcjonowanie systemu informacji turystycznej 
wymaga zaangażowania wielu podmiotów, organizacji, instytucji i stowarzyszeń, 
działających na terenie kraju, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, 
co jest zadaniem dość złożonym. System informacji turystycznej powinien funk-
cjonować na podstawie działań Polskiej Organizacji Turystycznej, a w przypadku 
rozwiązań regionalnych koordynatorem działań powinny stać się regionalne or-
ganizacje turystyczne5. Do podmiotów tworzących system informacji turystycz-
nej zalicza się6:

− przedsiębiorstwa turystyczne,
− administrację rządową, 

4 Pracownicy agencji turystycznych, właściciele i menadżerowie atrakcji i produktów tu-
rystycznych, przewodnicy i piloci, autorzy książek, artykułów, stron internetowych czy blogów 
o danym mieście bądź regionie, uczniowie, studenci, samorządy terytorialne i gospodarcze, agen-
cje promocji, stowarzyszenia, fundacje, inne jednostki współuczestniczące w organizacji i obsłu-
dze ruchu turystycznego, pracownicy klinik, gabinetów medycznych, spa czy wellness itp. 

5 Informacja turystyczna…, s. 70.
6 Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 98. 
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− samorząd terytorialny (gminny, powiatowy, wojewódzki),
− administracje Lasów Państwowych oraz zarządy Parków Narodowych 

i krajoznawczych,
− organizacje turystyczne i paraturystyczne.
Poszukiwanie informacji i jej efektywne wykorzystanie nierozerwalnie 

związane są z jej źródłem bądź nośnikiem dystrybucyjnym, które elementarnie 
wpływa na efektywność jej wykorzystywania. Dlatego skonsolidowany system 
informacji turystycznej powinien wykorzystywać wszystkie dostępne, w tym in-
nowacyjne, nośniki będące medium informacji, a mianowicie7:

− technologiczno-procesowe (technologie elektroniczne),
− organizacyjno-prawne (nowe formy obsługi klientów),
− socjologiczne – modelujące relacje z klientem.
Biorąc pod uwagę podstawowe źródło informacji, jakim stał się powszech-

ny i tani8 Internet, wyznaczający współcześnie sposób życia ludziom na całym 
świecie, najistotniejszy generator i transformator wiedzy i informacji, posiada-
nie jednej praktycznej, regularnie aktualizowanej strony internetowej o mieście 
czy regionie jest niezbędne i przynosi wiele korzyści. Daje bowiem możliwości 
jej modułowego powiązania z informacją ogólną bądź ze stronami, gdzie można 
znaleźć najwięcej praktycznych wiadomości na temat atrakcji turystycznych, wy-
darzeń kulturalnych czy religijnych, repertuaru kin, teatrów, opery, podlinkowań 
do stron lokalnych informacji: kolejowej, autobusowej, lotniczej bądź informacji 
o: ambasadach, konsulatach, ofercie aktualnych wystaw, warsztatów dla dzieci 
i młodzieży czy dorosłych, opisów aktualnych imprez, koncertów, eventów oraz 
linki do innych stron będących aktualną bazą informacyjną o innych produktach 
turystycznych lub paraturystycznych. 

Dużą rolę można przypisać również informacji turystycznej (IT), która ze 
względu na szczególną pozycję pełnioną na lokalnym rynku, posiada narzędzia 
pozwalające na stworzenie właściwych kanałów komunikacyjnych skierowanych 
do jej odbiorców. Przygotowując (niezależnie od formy przekazu) informacje 
o mieście czy regionie, należy mieć świadomość, iż różne są oczekiwania podró-
żujących, które wynikają z motywu przyjazdu czy długości czasu spędzonego 

7 Informacja turystyczna…, s. 62.
8 Coraz powszechniejsze staje się korzystanie z Internetu w miejscach, w których udostęp-

niany jest on bezpłatnie (np. urzędy miejskie, wyższe uczelnie, szkoły, McDonald’s, centra han-
dlowe, starówki miast, muzea, hotele) przy wykorzystaniu m.in. elektronicznych nośników, takich 
jak telefony komórkowe, iPhony, tablety itp. 
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w danym miejscu. Dla turysty zagranicznego ważne są nie tylko pewne i aktual-
ne informacje, ale przede wszystkim podawane w zrozumiałym dla niego języku, 
informujące go m.in., gdzie i w jakich podmiotach obsługa włada językami obcy-
mi. Z uwagi na mnogość kanałów dystrybucyjnych i poziomów przekazów, przez 
które musi „przejść” informacja, zanim dotrze do klienta, należy zadbać o to, 
aby niezależnie od szczebla dystrybucyjnego wskazywać jedno, aktualne i pew-
ne źródło informacji, jakim może być strona internetowa o mieście czy gminie, 
przygotowana np. przez lokalną administrację. Brak jednak modelowego rozwią-
zania dotyczącego finansowania w Polsce systemu informacji turystycznej, kiedy 
zadania z tym związane spychane są na podmioty samorządu terytorialnego, któ-
re z uwagi na permanentne minimalizowanie swoich kosztów nie zawsze dbają 
o aktualizowanie stron internetowych o regionie, nie zawsze korzystnie wpływa 
na ich postrzeganie9. Dlatego tak oczywista funkcja, jaką powinna spełniać in-
formacja turystyczna, wydaje się często zadaniem trudnym do zrealizowania.

W Polsce coraz więcej podmiotów oferuje bardzo dobre produkty i usługi, 
które bez problemu mogą współzawodniczyć z ich zagranicznymi konkurentami. 
Zasady wolnej gospodarki pozwalają również polskim biznesmenom na udział 
w globalnym rynku, jednak na świecie wciąż funkcjonuje postrzeganie Polski 
jako kontrahenta oferującego usługi o niższym standardzie. Najczęstszą przy-
czyną jest brak odpowiedniego wizerunku firmy i niedostateczny przekaz infor-
macyjny, jakim posługuje się ona w wirtualnym i realnym otoczeniu. Do tego 
dochodzi nieprawidłowa komunikacja – werbalna i prowadzona drogą elektro-
niczną – co nakłada się na nieprawidłowy odbiór danego produktu10. Stąd rosnąca 
potrzeba edukacji i szkoleń, które wpłyną na podniesienie jakości samych usług, 
jak i przygotowywania i publikowania informacji o nich, co w konsekwencji 
wpłynie na zaspokojenie oczekiwań potencjalnych klientów. 

9 Strony internetowe nie są aktualizowane, brakuje na nich informacji o nowych produktach 
turystycznych, wydarzeniach czy imprezach. Nie są przetłumaczone na języki obce, a w przypad-
ku tłumaczeń informacje są znacznie uboższe niż w języku polskim, co wynika z konieczności 
dokonywania zmian przez np. pracowników informacji turystycznej czy innych pracowników 
jednostek terytorialnych, których bieżące obowiązki nie zawsze na to pozwalają.

10 G. Grzeczkowicz, Musimy upodobnić się do globalnych graczy, „Zachodniopomorski 
Przedsiębiorca” 2012, nr 6, s. 20–22. 
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W przypadku produktu turystyki medycznej11, definiowanego jako przy-
gotowaną do sprzedaży w postaci pakietu ofertę składającą się z usług medycz-
nych i turystycznych, której podstawę wyznacza obecność klinik i gabinetów 
świadczących usługi medyczne12, istotne są informacje dotyczące oferty zarówno 
z branży medycznej, jak i turystycznej. Dzięki Internetowi informacje o sposo-
bach leczenia, jakości i cenie stały się powszechnie dostępne, co znacznie uła-
twiło zainteresowanym stronom dotarcie nawet do bardzo odległych placówek 
medycznych oraz realizację całego planu podróży jak i pobytu w klinice.

2.  Znaczenie Internetu jako istotnego źródła informacji  
dla turystyki medycznej 

Najczęściej w celach medycznych podróżują osoby pomiędzy 35. a 80. ro-
kiem życia. Walka z procesem starzenia się, dbanie o kondycję fizyczną i wygląd 
to podstawowe priorytety zauważalne nie tylko wśród turystów medycznych na 
całym świecie. Osoby po 65. roku życia z krajów wysoko rozwiniętych dysponują 
większymi dochodami oraz większą ilością czasu wolnego. Przeciętny człowiek 
w wieku 65 lat często jest obecnie w znakomitej kondycji psychicznej i fizycz-
nej. Dziś 75 lat znaczy tyle, co 65 lat jeszcze dwie dekady temu13. Dzięki wy-
jazdom do tańszych medycznych destynacji osoby na emeryturze mogą lepiej 
redystrybuować zgromadzone środki, co znacznie ułatwiło im pojawienie się na 
zachodnim rynku wydawniczym informatorów, broszur, książek artykułów pra-
sowych o ciekawych a tanich destynacjach (w których szczegółowo opisywane są 
renomowane gabinety czy kliniki medyczne), Internet oraz coraz większa liczba 
pośredników medycznych posiadających rozległą wiedzę na ten temat. Poszuki-
wane są informacje związane z wszystkimi etapami podróży: przygotowaniem, 
pobytem i powrotem do domu. Jednak coraz częściej klienci poszukują pewnych 

11 Turystyka medyczna jest formą podróży poza miejsce stałego zamieszkania, której głów-
nym motywem jest poprawa zdrowia bądź estetyki ciała, rehabilitacja, odnowa sił psychofizycz-
nych pod opieką lekarza specjalisty w gabinecie, klinice lub szpitalu, połączone z szeroką gamą 
alternatywnych ofert spędzania wolnego czasu w danym mieście czy regionie. Jednak podróż ta 
powinna obejmować co najmniej jeden nocleg i trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. 

12 Wynika to z faktu, że opieka zdrowotna jest dosyć szeroką kategorią, obejmująca zbiór 
dóbr i usług medycznych o bardzo niejednorodnym charakterze, co jest związane ze zróżnicowa-
niem usług, które często składają się na jedną procedurę medyczną, np. konsultacja lekarska czy 
pobyt w klinice.

13 B. Tracy, Przemiana. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2011, s. 19.
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cech produktu, wyróżniających go od innych, np. lokalne wydarzenia, unikatowy 
zabytek, wydarzenie muzyczne czy kulturalne bądź liczba nagród i wyróżnień 
zdobytych przez klinikę/szpital czy lekarzy. Jest to niezwykle istotne, gdyż we 
współczesnej ekonomii uznaje się, że popyt można kształtować poprzez dostar-
czenie w procesie podaży nowoczesnych produktów o wyższej wartości niż te, 
które znajdują się na rynku14. Dlatego dla rozwoju turystyki medycznej Internet 
ma bardzo istotne znaczenie – zarówno dla strony podażowej jak i popytowej, 
gdyż zaczyna pełnić rolę nie tylko komunikacyjną, ale i handlową czy marketin-
gową, a bez niego ekspansja tej formy turystyki praktycznie nie byłaby możli-
wa. To właśnie dzięki Internetowi wiedza o efektach, skutkach, wskazaniach czy 
możliwościach współczesnej medycyny w większości przypadków nie zostałaby 
rozpowszechniona tak szybko, gdyby nie Internet. Poza pokonywaniem lęków 
przed nieznanym potencjalny klient ma bowiem możliwość uzyskania informacji 
na temat:

− połączeń komunikacyjnych z miejscowością, w której znajduje się szpital 
lub klinika,

− atrakcji turystycznych, historii miejsc docelowych, w których dokonywa-
ny jest zabieg (bardzo ważne z punktu widzenia osoby towarzyszącej),

− obecności ambasady lub konsulatu danego kraju,
− bezpieczeństwa, zagrożenia terrorystycznego, wojennego, naturalnego 

itp.,
− zastosowania nowych technologii i sposobów leczenia schorzeń, jakimi 

jest on zainteresowany,
− zasad leczenia za granicą i możliwości konsultacji z lekarzami i eksper-

tami poprzez np. wideokonferencje (związane jest to również z możli-
wością szybkiego diagnozowania schorzeń dzięki możliwości przesyłania 
zdjęcia RTG, rezonansu magnetycznego, EKG),

− klinik i szpitali, w których dokonywane są zabiegi, zespołów medycznych 
– ich osiągnięć, miejsc w lokalnych lub międzynarodowych rankingach, 
otrzymanych akredytacjach, certyfikatach jakości, czystości itp., sposo-
bów świadczenia usług medycznych, lokalizacji, struktury organizacyj-
nej, historii itd., 

− lekarzy – ich kompetencji i legalności wykonywanej praktyki (tytułów 
naukowych, rozwoju kariery, zezwolenia na wykonywanie zawodu itp.), 

14 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 24.
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− opieki zdrowotnej w danym kraju (raporty, podsumowania np. WHO 
– Światowej Organizacji Zdrowia czy UE),

− doświadczeń innych uczestników turystyki medyczne (blogi, fora).
Przedstawione potrzeby klientów wskazują na obszerność informacji do-

tyczącej zarówno sektora turystycznego jak i medycznego, jaka powinna zostać 
zebrana i skumulowana w jednym miejscu. Dodatkowo informacja taka, rozsze-
rzona o środowisko paraturystyczne, pozwoliłaby skoncentrować się na stworze-
niu jednolitego systemu uwzględniającego potrzeby i oczekiwania różnych grup 
odbiorców. 

Jednak permanentny pośpiech i tempo życia nie zawsze pozwalają klientom 
na czasochłonne wyszukiwanie i porównywanie informacji o miastach/regionach 
czy klinikach/gabinetach medycznych. Coraz częściej w turystyce medycznej 
duże znaczenia zaczyna odgrywać czynnik ludzki w postaci pośrednika/agenta 
turystycznego, który pomaga w wyborze i rekomenduje znane destynacje, pod-
mioty medyczne, rehabilitacyjne czy kosmetyczne, pośredniczy w komunikacji 
z lekarzami oraz oferuje, coraz chętniej wybierane przez turystów medycznych, 
pakiety turystyczne. 

3.  Pakiet turystyki medycznej jako skumulowana forma informacji,  
dóbr i usług oferowanych klientom 

Aby stwierdzić, że klient skorzystał z propozycji produktu turystyki me-
dycznej w danym mieście czy regionie, należy założyć, iż skorzystał on z mini-
malnego pakietu medycznego oraz turystycznego15 oferowanego przez wyspe-
cjalizowane w tym podmioty. Produkt turystyki medycznej – pakiet – może być 
doskonałym uzupełnieniem innych markowych produktów turystycznych regio-
nu oraz występujących tam atrakcji i walorów. Dominującą rolę odgrywają tu 
podmioty medyczne, których odpowiednio przygotowana oferta w formie pakie-
tu, składająca się z (często nowoczesnych) usług medycznych, stanowi podstawę 
do tworzenia właściwego produktu turystyki medycznej, który – odpowiednio 
przygotowany – jest gotowy do jego komercjalizacji.

Właściwie przygotowany produkt turystyki medycznej w postaci pakietu 
staje się zbiorem korzyści dla klientów, którzy oczekują z tak zaoferowanego wy-
jazdu korzyści w postaci: 

15 Za minimum uznaje się jedną usługę medyczną i turystyczną. 
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–  oszczędności czasowej,
–  oszczędności cenowej,
–  kumulacji informacji o destynacji turystycznej, podmiocie medycznym 

i lekarzach tam pracujących,
–  poprawy stanu zdrowia, korekty urody, wyleczenie lub eliminacja scho-

rzenia,
–  możliwości skorzystania z najnowszych osiągnięć medycznych,
–  poznania lokalnych atrakcji turystycznych, odwiedzenia nieznanych 

miejsc, udziału w koncertach, eventach przy jednoczesnym korzystaniu 
z usług medycznych bez konieczności długiego oczekiwania.

Pakiety turystyki medycznej są popularną formą sprzedaży produktu tury-
stycznego w wielu krajach, takich jak Węgry, Czechy, Indie czy Tajlandia. Pakiety 
postrzegane są przez turystów jako przeżycie dostępne za określona cenę16. Jed-
nak to tempo współczesnego życia wymusza korzystanie ze złożonych, dobrze 
przygotowanych ofert, co jednocześnie sprzyja lepszemu gospodarowaniu cza-
sem. Dzięki pakietom klienci otrzymują skumulowaną informację o interesują-
cych ich produktach, a mając do wyboru różne ich formy, mogą wybrać tę, która 
jest w stanie w pełni zaspokoić ich potrzeby, z uwzględnieniem ich możliwości 
ekonomicznych.

Biorąc pod uwagę komercyjny potencjał poszczególnych podmiotów me-
dycznych, turystycznych i okołoturystycznych, zaproponowane formy pakietów 
mogą być dowolnie urozmaicane, a właśnie dzięki wzbogacaniu o oryginalne 
i unikalne komponenty stają się atrakcyjnym novum przy wyborze danego miej-
sca na cel określonej podróży medycznej.

Skorzystanie z oferty komponentów fakultatywnych przez turystów me-
dycznych uzależnione jest od kilku czynników:

− rodzaju wykonywanego zabiegu,
− stopnia ingerencji chirurgicznej,
− długości trwania rehabilitacji pozabiegowej/pooperacyjnej,
− stanu psychofizycznego pacjenta przed i po zabiegu,
− ilości czasu, jaki zarezerwował sobie turysta na pobyt w danym miejscu.
Jednak podmioty medyczne na swoich stronach internetowych umieszczają 

najczęściej tylko podstawowe informacje o mieście czy regionie, nie przykładając 

16 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł Organizacja Za-
rządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 121.
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zbyt wielu starań do ich aktualizacji czy rozszerzania, dlatego niezwykle istotna 
wydaje się współpraca sektorowa pomiędzy pracownikami klinik/gabinetów me-
dycznych a pełnomocnikami biur podróży/pośrednikami turystycznymi, którzy 
najczęściej wykorzystują informacje zawarte na rekomendowanych przez nich 
stronach internetowych. Ponadto istotne jest, aby informacja o komponentach 
fakultatywnych dotarła do turysty medycznego i osoby towarzyszącej, jeszcze 
zanim rozpocznie on daną podróż. Jeśli zostanie on poinformowany o lokalnych 
produktach turystycznych już po dotarciu do danej destynacji turystycznej, to 
istnieje duże prawdopodobieństwo, iż skorzysta z niewielu propozycji z uwagi 
na zbyt małą ilość czasu, jaką sobie zaplanował, bądź niewystarczającą ilość 
środków pieniężnych przeznaczonych na dany wyjazd17. Stąd coraz większa rola 
opiekuna turysty medycznego, w roli którego może wystąpić lokalny pilot czy 
przewodnik, pośrednik lub agent turystyczny dysponujący dobrze przygotowaną, 
obiektywną i aktualną informacją, która, właściwie przekazana, staje się trampo-
liną promocyjną i szansą na dobre wykorzystanie potencjału tkwiącego w lokal-
nych produktach turystycznych. 

Podsumowanie 

Obecnie wyraźnie zauważalny jest dysonans powiązań pomiędzy nadaw-
cą a odbiorcą, co wpływa na słabą funkcjonalność wykorzystania informacji, 
a w konsekwencji przekłada się na mniejsza liczbę turystów w danym mieście 
czy regionie. Jednak skorelowane działania opierające się na przekazywanej in-
formacji, opartej nawet o jedno, ale rzetelne źródło powinny przynieść wymierne 
efekty w postaci wzrostu zainteresowania całym regionem i zwiększeniem się 
strumienia turystów odwiedzających go. Dlatego należy dołożyć wszelkich sta-
rań, aby przekazywane informacje były praktyczne, wiarygodne i bieżące, gdyż 
to dzięki nim wiele gałęzi turystyki (w tym turystyka medyczna), będą mogły 

17 Osoby towarzyszące najczęściej biorą pod uwagę naturalne piękno miejsca oraz atrakcje 
turystyczne. Jest to jak najbardziej zrozumiałe z uwagi na ilość czasu wolnego, jaką będą one dys-
ponować na miejscu i w jaki sposób będą go mogły wypełnić. Również zabiegi mało inwazyjne 
(ostrzykiwanie botoksem lub kwasem hialuronowym, wybielanie zębów czy konsultacje przed- 
zabiegowe) pozwalają pacjentom na spokojne zwiedzanie i korzystanie z uroków wielu miejsco-
wych atrakcji. Z całą pewnością kraje dobrze rozwinięte ekonomicznie, oferujące wiele turystycz-
nych atrakcji oraz posiadające reputację turystycznie przyjaznych mają znacznie większą przewa-
gę nad innymi w zainteresowaniu nie tylko klientów medycznych.
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rozwijać na całym obszarze regionu – korzystając z jednego, aktualnego źródła 
informacji. 
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION  
IN THE PROCESS OF CREATING A MEDICAL TOURISM PRODUCT

Summary

The article presents theoretical issues related to the tourist information, medical 
tourist, medical tourist product. Publication contains information on the importance of 
the Internet as an essential source of information for medical tourism. Have been devel-
oped the problem related to medical tourism package as cumulative forms of information, 
goods and services offered to customers. 

Keywords: tourist information, medical tourism, medical tourism product, the import-
ance of the Internet
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Wprowadzenie

Aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszym sposobów zapobie-
gania wielu chorobom oraz zwalczania otyłości. Według WHO niewystarczająca 
aktywność fizyczna jest na świecie jednym z podstawowych czynników ryzyka 
w przypadku przedwczesnych zgonów i chorób1. 

Jednym z ważnych problemów dotyczących zwiększenia aktywności fi-
zycznej społeczeństwa jest wybór właściwej formy tej aktywności, odpowiedniej 
do wieku, płci oraz sprawności fizycznej jednostki. Jeździectwo jest formą spor-
tu, rekreacji i turystyki oraz terapii o wyjątkowych walorach i specyfice2. Jazda 
konno może być uprawiana od młodych lat do późnej starości3. Sposób jazdy 
oraz jej częstotliwość i intensywność należy dostosować do ogólnej kondycji fi-
zycznej jeźdźca. Osoby starsze jeżdżące konno zachowują dłużej dobrą kondycję 
i sprawność ruchową4. Aktywność fizyczna w dzieciństwie i wieku młodzień-
czym pozytywnie wpływa na kształtowanie cech morfologicznych i czynnościo-
wych organizmu, odpowiedzialnych za umiejętność przystosowania się do pracy 
i środowiska. Zaniedbanie podejmowania wysiłku fizycznego w młodszych la-
tach będzie skutkować negatywnie na starość. W dzieciństwie łatwiej wytworzyć 
nawyki podejmowania aktywności ruchowej i nauczyć się różnorodnych form re-
kreacji5. Niewątpliwą zaletą rekreacji konnej jest możliwość uprawiania jej przez 
cały rok kalendarzowy. Kolejnym atutem są formy organizacyjne tej aktywności 
fizycznej. Jazdę konno można uprawiać indywidualnie lub zespołowo. Jazdy po-
dejmowane mogą być w terenie bądź na ujeżdżalni. Ważną wartość dla jeźdźców 
ma przynależność do środowiska „koniarzy”. Skupia ona w swoim gronie tych 
wszystkich, którzy traktują konie i jeździectwo emocjonalnie. Rekreacja konna 
stwarza warunki do zintegrowania pokoleń. W jednym stowarzyszeniu spotykają 

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie propagowania aktywno-
ści fizycznej sprzyjającej zdrowiu, 2012/C 393/07, s. 22.

2 A. Wyżnikiewicz-Nawracała, Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym 
osób niepełnosprawnych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2002, s. 7.

3 W. Jeczeń, Jeździectwo, nie tylko dla jeździectwa, „Lider” 2009, nr 4, s. 5.
4 M. Jarzębowska, Hajda na koń – ośrodki jeździeckie i stadniny w Polsce, Sport i Turystyka 

– Muza SA, Warszawa 2010, s. 5.
5 W. Jeczeń, Jeździectwo…, s. 4–7.
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się jeźdźcy amatorzy z doświadczonymi, młodsi ze starszymi czy uczniowie 
z nauczycielami6. 

Jazda konna, jako forma aktywności, tak jak wiele innych cechuje się tym, 
że jej regularne podejmowanie rozwija potrzebę dalszego zaangażowania. Sy-
stematyczne ćwiczenia poprawiają technikę, sprawność fizyczną, zahartowują, 
a także pomagają osiągnąć spokój psychiczny i relaks7. 

Jazda konna przed laty zarezerwowana była dla elit, z początku w wersji 
militarnej jako husaria, kawaleria, a z czasem jako elegancki sposób spędzania 
czasu wolnego. Dziś rola konia uległa zmianie. Rekreacyjna jazda, sport jeździe-
cki oraz hodowla koni stały się samodzielną gałęzią gospodarki zwaną horse in-
dustry, czyli przemysłem końskim8. Jeździectwo należy do popularnych sportów 
w krajach Unii Europejskiej. Szacuje się, że w tych krajach około 15 mln ludzi, 
zarówno dorosłych jak i dzieci, uprawia czynnie ten sport9. W Polsce również 
zaobserwowano wzrost zainteresowania jeździectwem. Obejmuje to nie tylko 
konkurencje uprawiane wyczynowo, lecz również w postaci różnorodnych form 
rekreacji konnej10. Na to zjawisko duży wpływ ma moda przychodząca do Polski 
z Zachodu. W krajach Europy Zachodniej konno jeździ 2–4% społeczeństwa11, 
a w Wielkiej Brytanii, która jest posiadaczem największej w Europie populacji 
koni, co czwarty obywatel. W Polsce konno jeździ 100 tys. osób, w Wielkiej Bry-
tanii 4,3 mln osób, w Niemczech 1,7 mln, we Francji ponad milion12. Z obliczeń 
badaczy wynika, że w Polsce za kilkanaście lat będzie od 800 tys. do 1 mln osób 

6 J. Grobelny, Specyfika rekreacyjnej jazdy konnej, w: Sport dla wszystkich – wybrane dy-
scypliny, red. T. Wolański, J. Lisowska, PTNKF, Warszawa 1997, s. 116.

7 J. Salita, Jeździectwo jako forma turystyki aktywnej, w: Turystyka aktywna: turystyka 
kwalifikowana: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna, Iława 23–24 października 
1998 r. (zbiór materiałów pokonferencyjnych), red. T. Łobożewicz, R. Kogut, DrukTur, Warszawa 
1999, s. 175.

8 H.A. Jędrzejczak, Harcerskie Drużyny Jeździeckie, Wydawnictwo Marron Editio, Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego, Warszawa 2008, s. 3–4. 

9 PN–EN 13158,  Odzież ochronna – Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze bar-
ków dla uprawiających jeździectwo: dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób 
powożących końmi. Wymagania i metody badań, Polski Komitet Normalizacyjny 2010, s. 7.

10 I. Gedl-Pieprzyca, Prozdrowotne walory rekreacji jeździeckiej, w: Rekreacja ruchowa 
w edukacji i promocji zdrowia, red. Z. Kubińska, D. Nałęcka, t. 1, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji, Biała Podlaska 2009, s. 252.

11 M. Jarzębowska, Hajda na koń…, s. 4.
12 M. Grzybowski, Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa, Hippica Pro 

Patria 2006, s. 8.
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jeżdżących konno13. W ostatnich latach oferta jeździecka w Polsce bardzo się roz-
winęła. Ośrodki świadczą usługi rekreacyjne dostępne dla osób o przeciętnych 
dochodach14. Cena jednej godziny jazdy konnej to koszt ok. 30–40 złotych15. 
Konno można jeździć zarówno w małych gospodarstwach agroturystycznych, 
ośrodkach jeździeckich oraz w dużych sławnych ośrodkach sportów konnych, jak 
i w prestiżowych stadninach i stadach ogierów. 

Celem pracy było podjęcie próby określenia czynników warunkujących 
uczestnictwo w rekreacji jeździeckiej.

1. Materiał i metody badań

Materiał do badań stanowiły dane z badań ankietowych przeprowadzonych 
w okresie od lipca 2011 do lutego 2012 roku. Badania zrealizowano wśród losowo 
wybranych prywatnych właścicieli koni oraz osób korzystających z jazdy konnej 
w stajni „Wzgórze Koni” w Rychłowicach na Wyżynie Wieluńskiej (woj. łódz-
kie) oraz jeźdźców szczecińskich, korzystających z jazd konnych na prywatnych 
wierzchowcach w Płochocinie i Trzeszczynie (woj. zachodniopomorskie, powiat 
policki).

Grupę badaną stanowiły osoby zajmujące się jeździectwem w formie rekre-
acyjnej, w wieku od 16. do 60. roku życia. Łącznie przebadano 80 osób.

Dla realizacji celów pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. 
Do celów badawczych skonstruowano kwestionariusz ankietowy według zale-
ceń L. Sołomy16. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. Pierwsza 
dotyczyła cech społeczno-demograficznych respondentów, jak: płeć, wiek, wy-
kształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny. Natomiast druga – stażu jeź-
dzieckiego, preferowanych form jeździectwa, częstotliwości jazd, wynikających 
z niej korzyści. 

Zebrane kwestionariusze poddano analizie statystycznej. Dla wybranych, 
nieparametrycznych cech obliczono test niezależności chi-kwadrat (χ2), przyjmu-
jąc poziom istotności 0,05. Został on wykorzystany do sprawdzenia, czy wystę-

13 M. Jarzębowska, Hajda na koń…, s. 5.
14 A. Wyżnikiewicz-Nawracała, Jeździectwo w rozwoju motorycznym…, s. 7.
15 L. Wojtasik, R. Tauber, Nowoczesna turystyka i rekreacja, Wyższa Szkoła Hotelarstwa 

i Gastronomii, Poznań 2007, s. 96.
16 L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, WSP, Olsztyn 2005, s. 180.
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puje związek między badanymi w ankiecie zmiennymi jakościowymi, których 
nie można wyrazić ilościowo.

2. Wyniki badań

Zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety (93,75%). Fakt 
ten potwierdza tendencje do występowania na rekreacyjnym poziomie większej 
liczby kobiet. 

Charakterystyka respondentów pod względem wieku wykazała, iż najlicz-
niejszą grupę stanowili respondenci w wieku od 18 do 25 lat (35%) oraz pomię-
dzy 26. a 40. rokiem życia (27,5%). Kolejną grupę stanowiły osoby poniżej 18. 
roku życia (22,5%). Wśród badanych nie było osób powyżej 60. roku życia.

Struktura zamieszkania ankietowanych przedstawiała się następująco: 
51,25% to osoby mieszkające w mieście (kobiety 53,33% i mężczyźni 20%), 
48,75% to mieszkańcy wsi (46,67% kobiet oraz 80% mężczyzn).

Analiza ankietowanych pod kątem wykształcenia wykazała, iż ponad po-
łowa (52,5%) badanych posiadała wykształcenie wyższe (53,33% kobiety, 40% 
mężczyźni). Około jedna trzecia respondentów zadeklarowała wykształcenie 
średnie, w tym co 4 osoba (21,25%) policealne (kobiety 20%, mężczyźni 40%) 
oraz 7,50% zawodowe (kobiety 6,67%, mężczyźni 20%). Co piąta kobieta (20%) 
wskazała na wykształcenie podstawowe. Ma to związek z dużym odsetkiem mło-
dych i uczących się jeszcze respondentów. Wśród respondentów zdecydowana 
większość (75%) jest stanu cywilnego wolnego (77,33% kobiet, 40% mężczyzn), 
natomiast w związku małżeńskim pozostaje jedna czwarta badanych (kobiet 
22,67%, mężczyzn 60%).

Ankietowani angażują się w jazdę konną od dłuższego czasu. Ponad połowa 
(60%) posiada staż jeździecki dłuższy niż 4 lata. 26,25% badanych posiada staż 
jeździecki w przedziale od 4 do 10 lat (26,67% kobiet, 20% mężczyzn). Około 
jedna trzecia (33,75%) respondentów uprawia jazdę konną ponad 10 lat (32% ko-
biet, 60% mężczyzn). Niewiele mniejszy odsetek badanych (30%) zdobywa do-
świadczenie jeździeckie od 1 roku do 3 lat (kobiety 30,67%, mężczyźni 20%). 

Zdecydowana większość ankietowanych uczestniczyła regularnie w jeździe 
konnej. Jedna trzecia (33,33%) kobiet trenowała raz w tygodniu. Ponad połowa 
badanych (53,75%) jeździła kilka razy w tygodniu, z czego około jedna czwarta 
kobiet (28%) poświęcała się swoje pasji 2–3 razy w tygodniu. Natomiast od 4 do 
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6 razy w tygodniu wolny czas w siodle spędzało tylko 13,75% badanych (13,33% 
kobiet, 20% mężczyzn). Taka sama ilość (13,75%) jeźdźców jeździła codziennie. 

Ankietowani najczęściej (42,5%) poświęcają się jeździectwu w weekendy 
oraz w inne dni wolne od pracy (kobiet 42,67%, mężczyzn 40%). 28,75% ankieto-
wanych zdeklarowało uprawianie jazdy konnej w ciągu tygodnia (29,33% kobiet, 
20% mężczyzn). Natomiast tylko w okresie wakacji jeździ 15% respondentów 
(11% kobiet, 20% mężczyzn). 

Jako główną barierę ograniczającą uprawianie jazdy konnej respondenci po-
dali brak czasu wolnego (43,75%) oraz ograniczenia finansowe (31,25%). Niewiel-
ki odsetek (8,75%) kobiet jako przeszkodę wskazał odległość między miejscem 
zamieszkania a ośrodkiem jeździeckim bądź prywatną stajnią. Natomiast 6,25% 
badanych (20% mężczyzn, 5,33% kobiet) w wieku między 41. a 60. rokiem życia 
wymieniało jako przeszkodę barierę zdrowotną. Z żadnymi przeszkodami nie 
spotykała się jedna piąta ankietowanych (20% kobiet, 20% mężczyzn). W więk-
szości są to osoby posiadające własne konie czy też jeżdżące codziennie.

Do użytkowania rekreacyjnego koni zalicza się wiele form. Największym 
powodzeniem (53,75%) cieszyła się jazda w terenie (54,67% kobiet, 40% męż-
czyzn) oraz jazda na ujeżdżalni (31,25% respondentów: kobiet 32%, mężczyzn 
20%). Mniejszy odsetek badanych (8,75%) wybiera skoki przez przeszkody (8% 
kobiet, 20% mężczyzn). Natomiast wśród badanych najmniejsza grupa (6,25%) 
opowiedziała się za rajdami konnymi (5,33% kobiet, 20% mężczyzn). 

Analiza motywów podejmowania jazdy konnej wykazała, że zdecydowana 
większość (82,5%) uznała za jeden z głównych motywów zamiłowanie do koni 
(84% kobiet, 60% mężczyzn). Kolejnym powodem, wskazanym przez 40% bada-
nych, była chęć aktywnego wypoczynku (38,67% kobiet, 60% mężczyzn). Nato-
miast co trzecia badana osoba (32,5%) ujawniła, że to realizacja marzeń z dzie-
ciństwa związanych z jeździectwem skłoniła ją do spróbowania jazdy konnej 
(32% kobiet, 40% mężczyzn). Ponadto chęć kontaktu z naturą dzięki obcowaniu 
z koniem i możliwością jazd w terenie dla 28,75% osób (29,33% kobiet, 20% 
mężczyzn) była powodem rozpoczęcia przygody z koniem. 15% ankietowanych 
(14,67% kobiet, 20% mężczyzn) zwróciło uwagę na podtrzymanie lub poprawia-
nie kondycji dzięki tej formie aktywności fizycznej (14,67% kobiet, 20% męż-
czyzn). 

Pozytywnych efektów, zarówno fizycznych jak i psychicznych, wynikają-
cych z uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej jest wiele. Zdecydowana większość 
(76,25%) badanych jako najważniejszą korzyść wskazała odczucie przyjemności 
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związane z obcowaniem z koniem (77,33% kobiet, 60% mężczyzn). Również dla 
63,75% ankietowanych ważny okazał się relaks psychiczny od codziennych prob-
lemów i zmartwień (64% kobiet, 60% mężczyzn). Dzięki jeździectwu 60% re-
spondentów doznało niezapomnianych przeżyć (kobiet 58,67%, mężczyzn 80%). 
Niewiele mniej (58,75%) badanych podkreśliło uczucie satysfakcji towarzyszące 
etapom zaawansowania w jeździe konnej (58,67% kobiet, 60% mężczyzn). Ponad 
połowa (56,25%) ankietowanych wskazała na pozytywny efekt psychologicz-
ny w postaci nauki cierpliwości i wytrwałości, jakiej wymaga praca z koniem 
(56% kobiety, 60% mężczyźni). Respondenci podkreślili także głębsze korzy-
ści wynikające z jazdy konnej, takie jak zrozumienie koni (42,67% kobiet, 80% 
mężczyzn), przydatne w doskonaleniu współpracy pomiędzy jeźdźcem a zwie-
rzęciem. 42,5% ankietowanych (42,67% kobiet, 40% mężczyzn) wśród korzyści 
wymieniło naukę dyscypliny i odpowiedzialności. Wynika z tego, że jazda kon-
na może być bardzo znaczącym czynnikiem w procesie pracy nad charakterem. 
Mniej zauważalny okazał się pozytywny wpływ jeździectwa na stan zdrowia 
(27,5% badanych, w tym 26,67% kobiet, 40% mężczyzn) oraz zachowanie zgrab-
nej sylwetki (13,33% kobiet). 

Jeździectwo związane jest z kosztami. Ankietowani w 38,75% wskazali 
kwotę, jaką wydają na jazdę konno, w przedziale od 100 do 300 złotych mie-
sięcznie (38,67% kobiety, 40% mężczyzn). Jedna czwarta (25%) respondentów 
deklarowała kwotę do 100 złotych na miesiąc (25,33% kobiet, 20% mężczyzn). 
13,33% kobiet na miesięczne wydatki związane z jazdą konną przeznaczało kwo-
tę w przedziale od 601 do 800 złotych. Do kwoty powyżej 1000 złotych przyzna-
ło się 10% ankietowanych (9,33% kobiet, 20% mężczyzn). Najmniejszy odsetek 
badanych (5,33% kobiet) wskazał kwotę w przedziale od 301 do 600 złotych. Zde-
cydowana większość (80%) badanych uważa jazdę konną za drogą formę ak-
tywności (80% kobiet, 80% mężczyzn). Uprawianie jazdy konnej związane jest 
z kupnem odpowiedniej odzieży i akcesoriów jeździeckich.

W celu sprawdzenia, czy istnieje związek między motywami podejmowania 
jazdy konnej oraz barierami utrudniającymi częstsze podejmowanie jazdy kon-
no a wiekiem, miejscem zamieszkania, wykształceniem oraz stanem cywilnym 
badanych obliczono test chi-kwadrat (χ2) (z poprawką Yatesa – dla liczebności 
oczekiwanych <5) (tab. 1–7).

Ponadto, stosując test chi-kwadrat (χ2), sprawdzono, czy istnieje związek 
między korzyściami wynikającymi z podejmowania jazdy konno a wiekiem ba-
danych (tab. 8).
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Obliczone wartości χ2 dla przyjętych hipotez zerowych pozwalają stwier-
dzić, że: 

1. Motywy podejmowania jazdy konnej nie zależą od:
– wieku badanych z prawdopodobieństwem popełnienia błędu I rodzaju 

równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 0,26862, 
wartość odniesienia z tablic 40,113 dla 27 stopni swobody),

– wykształcenia badanych z prawdopodobieństwem popełnienia błędu 
I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 
33,90838, wartość odniesienia z tablic 40,113 dla 27 stopni swobody),

– stanu cywilnego badanych z prawdopodobieństwem popełnienia błędu 
I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 
7,37316, wartość odniesienia z tablic 16,919 dla 9 stopni swobody);

natomiast zależą od:
– miejsca zamieszkania respondentów z prawdopodobieństwem popełnie-

nia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat 
wynosiła 19,35717 wartość odniesienia z tablic 16,919 dla 9 stopni swobo-
dy).

2. Bariery utrudniające częstsze podejmowanie jazdy konno nie zależą od:
– wykształcenia badanych z prawdopodobieństwem popełnienia błędu 

I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 
7,31206, wartość odniesienia z tablic 21,026 dla 12 stopni swobody),

– stanu cywilnego badanych z prawdopodobieństwem popełnienia błędu 
I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 
7,33285, wartość odniesienia z tablic 9,488 dla 4 stopni swobody);

natomiast zależą od:
– miejsca zamieszkania respondentów z prawdopodobieństwem popełnie-

nia błędu I rodzaju równym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat 
wynosiła 9,91979 wartość odniesienia z tablic 9,488 dla 4 stopni swobo-
dy).

3. Korzyści wynikające z podejmowania jazdy konnej nie zależą od:
– wieku badanych z prawdopodobieństwem popełnia błędu I rodzaju rów-

nym 0,05 (wartość współczynnika chi-kwadrat wynosiła 20,09663, war-
tość odniesienia z tablic 40,113 dla 27 stopni swobody).
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Tabela 1

 Motywy podejmowania jazdy konnej a wiek badanych (n = 80)

Motywy
Wiek

<18 18–25 26–40 41–60
N % N % N % N %

Zwyczaj rodzinny 2 4,44 4 7,14 – – 1 2,44
Marzenia z dzieciństwa 5 11,11 5 8,93 8 18,60 8 19,51
Zamiłowanie do koni 16 35,56 20 35,71 16 37,21 14 34,15
Chęć kontaktu z naturą 6 13,33 7 12,50 5 11,63 5 12,20
Podtrzymanie kondycji 3 6,67 3 5,36 3 6,98 3 7,32
Aktywny wypoczynek 8 17,78 11 19,64 7 16,28 5 12,20
Zaimponowanie innym 3 6,67 1 1,79 2 4,65 2 4,88
Poznanie nowych osób – – 4 7,14 – – – –
Zaspokojenie ciekawości 2 4,44 1 1,79 2 4,65 1 2,44
Wyrobienie charakteru – 7,14 – – – – 2 4,88
Razem 45 100,00 56 100,00 43 100,00 41 100,00

Uwaga:  ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru N ≠ 100%.

Tabela 2

Motywy podejmowania jazdy konnej a miejsce zamieszkania badanych (n = 80)

Motywy
Miejsce zamieszkania

miasto wieś
N % N %

Zwyczaj rodzinny 4 5,00 3 3,75
Marzenia z dzieciństwa 8 10,00 18 22,50
Zamiłowanie do koni 28 35,00 38 47,50
Chęć kontaktu z naturą 15 18,75 8 10,00
Podtrzymanie kondycji 9 11,25 3 3,75
Aktywny wypoczynek 24 30,00 8 10,00
Zaimponowanie innym 4 5,00 4 5,00
Poznanie nowych osób 3 3,75 1 1,25
Zaspokojenie ciekawości 4 5,00 2 2,50
Wyrobienie charakteru 1 1,25 1 1,25
Razem 100 125,00 86 107,50

Uwaga:  ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru N ≠ 100%.
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Tabela 3 

Motywy podejmowania jazdy konnej a wykształcenie badanych (n = 80)

Motywy
Wykształcenie

podstawowe zawodowe średnie wyższe
N % N % N % N %

Zwyczaj rodzinny 1 1,25 1 1,25 1 1,25 4 5
Marzenia z dzieciństwa 3 3,75 4 5,00 4 5 15 18,75
Zamiłowanie do koni 14 17,50 5 6,25 6 7,5 41 51,25
Chęć kontaktu z naturą 6 7,50 3 3,75 4 5 10 12,50
Podtrzymanie kondycji 1 1,25 2 2,50 3 3,75 6 7,50
Aktywny wypoczynek 6 7,50 2 2,50 7 8,75 17 21,25
Zaimponowanie innym 2 2,50 1 1,25 3 3,75 2 2,50
Poznanie nowych osób 0 0,00 3 3,75 0 0 1 1,25
Zaspokojenie ciekawości 1 1,25 2 2,50 3 3,75 0 0,00
Wyrobienie charakteru 1 1,25 0 0,00 0 0 1 1,25
Razem 35 43,70 23 28,75 31 38,75 97 121,50

Uwaga:  ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru N ≠ 100%.

Tabela 4

Motywy podejmowania jazdy konnej a stan cywilny badanych (n = 80)

Motywy
Stan cywilny

wolny małżeński
N % N %

Zwyczaj rodzinny 3 3,75 4 5,00
Marzenia z dzieciństwa 14 17,50 12 15,00
Zamiłowanie do koni 47 58,75 19 23,75
Chęć kontaktu z naturą 14 17,50 9 11,25
Podtrzymanie kondycji 9 11,25 3 3,75
Aktywny wypoczynek 18 22,50 14 17,50
Zaimponowanie innym 6 7,50 2 2,50
Poznanie nowych osób 3 3,75 1 1,25
Zaspokojenie ciekawości 5 6,25 1 1,25
Wyrobienie charakteru 1 1,25 1 1,25
Razem 120 150 66 82,5

Uwaga:  ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru N ≠ 100%.
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Tabela 5

Bariery utrudniające częstsze podejmowanie jazdy konnej  
a miejsce zamieszkania badanych (n = 80)

Bariery

Miejsce zamieszkania

miasto wieś

N % N %

Brak przeszkód 11 13,75 5 6,25

Środki finansowe 11 13,75 14 17,50

Odległość od stajni 5 6,25 2 2,50

Brak czasu wolnego 26 32,50 9 11,25

Bariera zdrowotna 1 1,25 4 5,00

Razem 54 67,50 34 42,50

Uwaga:  ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru N ≠ 100%.

Tabela 6 

Bariery utrudniające częstsze podejmowanie jazdy konnej  
a wykształcenie badanych (n = 80)

Bariery

Wykształcenie

podstawowe zawodowe średnie wyższe

N % N % N % N %

Brak przeszkód 4 5,0 2 2,50 3 3,75 7 8,75

Środki finansowe 8 10,0 3 3,75 4 5,00 10 12,50

Odległość od stajni 0 0,0 2 2,50 0 0,00 5 6,25

Brak czasu wolnego 6 7,5 4 5,00 6 7,50 19 23,70

Bariera zdrowotna 0 0,0 2 2,50 0 0,00 3 3,75

Razem 18 22,5 13 16,25 13 16,25 44 55,00

Uwaga:  ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru N ≠ 100%.
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Tabela 7

Bariery utrudniające częstsze podejmowanie jazdy konnej  
a stan cywilny badanych (n = 80)

Bariery
Stan cywilny

wolny małżeński
N % N %

Brak przeszkód 11 13,75 5 6,25
Środki finansowe 7 8,75 18 22,50
Odległość od stajni 4 5,00 3 3,75
Brak czasu wolnego 14 17,50 21 26,25
Bariera zdrowotna 2 2,50 3 3,75
Razem 38 47,50 50 62,50

Uwaga:  ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru N ≠ 100%.

Tabela 8

Korzyści z uprawiania jazdy konnej a wiek badanych (n = 80)

Korzyści z uprawiania  
jazdy konnej

Wiek
< 18 18–25 26–40 41–60

N % N % N % N %
Przyjemność 20 20 14 12,17 11 12,79 16 20,78
Zdrowie 5 5 7 6,09 6 6,98 4 5,19
Zgrabna sylwetka 2 2 6 5,22 2 2,33 – –
Nauka dyscypliny 
i odpowiedzialności 5 5 11 9,57 9 10,47 9 11,69

Nauka cierpliwości 
i wytrwałości 11 11 10 8,70 13 15,12 11 14,29

Satysfakcja 12 12 17 14,78 12 13,95 6 7,79
Niezapomniane przeżycia 16 16 15 13,04 10 11,63 7 9,09
Relaks psychiczny 8 8 14 12,17 13 15,12 16 20,78
Zrozumienie koni 10 10 12 10,43 8 9,30 6 7,79
Poznanie ludzi o tej samej 
pasji 11 11 9 7,83 2 2,33 2 2,60

Razem 100 100 115 100,00 86 100,00 77 100,00
Uwaga:  ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru N ≠ 100%.
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3. Dyskusja 

W ostatnich latach oferta jeździecka w Polsce bardzo się poszerzyła. Jazdę kon-
no praktykować można zarówno w wielkich miastach, jak i na ich obrzeżach. Ośrod-
ki świadczą usługi rekreacyjne dostępne dla wszystkich. Taką możliwość stwarzają 
zarówno małe gospodarstwa agroturystyczne, jak i większe ośrodki jeździeckie17.

Uprawianie jeździectwa w czasie wolnym posiada zróżnicowane podłoże. 
Według J. Gracza i T. Sankowskiego18 aktywność rekreacyjna ma charakter po-
limotywacyjny. Rekreację zwykle determinują całe zespoły motywów. Można 
jednak przyjąć założenie, iż w strukturze motywacji aktywnych zachowań rekre-
acyjnych można wyróżnić motyw dominujący, który najsilniej warunkuje formę 
aktywności ludzkiej.

Analiza materiału wskazuje na występowanie wspólnych motywów dla 
wszystkich uczestników jazdy konnej. Z przeprowadzonych badań własnych wy-
nika, że głównym powodem podejmowania tej formy aktywności jest zamiłowa-
nie do koni (82,5%). Efekt emocjonalnego związku, powstający podczas kontaktu 
człowieka z koniem, przekłada się na szybsze postępy w uczeniu się techniki jeź-
dzieckiej19. Na drugim miejscu wśród argumentów podjęcia jazdy konnej znajdu-
je się chęć aktywnego wypoczynku (40%). Powszechnie wiadomo, że wypoczy-
nek aktywny wpływa na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Pozostałe 
motywy to realizacja marzeń z dzieciństwa związanych z jeździectwem (32,5%), 
chęć kontaktu z naturą (28,75%) oraz chęć podtrzymania bądź poprawiania kon-
dycji (15%). Jazda konna, podobnie jak inne dyscypliny, wpływa pozytywnie 
na ludzki organizm. Ćwiczone mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha i pośladków 
wpływają na korygowanie wad postawy oraz profilaktykę schorzeń kręgosłupa. 
Rytmiczność ruchów konia pomaga w zaburzeniach równowagi i działa prze-
ciwskurczowo w stanach spastycznych20. Dodatkowo przebywanie w czystym, 
cichym, pełnym różnych gatunków roślin i zwierząt środowisku naturalnym wy-
wiera korzystny wpływ na odnowę sił fizycznych oraz stan psychiczny człowieka. 
Taka forma spędzania czasu wolnego pozwala zachować dobrą kondycję i wydol-
ność dzięki dotlenieniu i wyciszeniu organizmu21. 

17 M. Jarzębowska, Hajda na koń…, s. 5. 
18 J. Gracz, T. Sankowski, Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF, Poznań 2001, s. 117–

126.
19 J. Grobelny, Specyfika rekreacyjnej jazdy konnej…, s. 116.
20 Ibidem.
21 I. Gedl-Pieprzyca, Prozdrowotne walory…, s. 252–264.
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Badania własne korespondują z wynikami A. Barskiej i J. Grobelnego22. 
Autorzy analizowali grupę studentów Uniwersytetu Wrocławskiego uprawiającą 
jazdę konno w ramach zajęć wychowania fizycznego i fakultetów. W opinii więk-
szości (66,6%) studentów również zamiłowanie do koni miało istotny wpływ na 
ich decyzję o wyborze jeździectwa jako formy aktywności ruchowej. Mniej niż 
połowa (45,7%) badanych oświadczyła, iż jeździ dla przyjemności i odpoczyn-
ku. Niewiele mniej, bo 41,7%, studentów ujawniło, że to marzenia z dzieciństwa 
skłoniły ich do spróbowania jazdy konnej. 

W badaniach opublikowanych przez I. Gedl-Pieprzycę23 także potwierdzono 
wspólne motywy dla wszystkich uczestników jeździectwa. Badanie przeprowa-
dzone zostało na terenie Krakowa wśród osób w wieku od 25. do 56. lat, jeżdżą-
cych rekreacyjnie konno w kilku ośrodkach jeździeckich oraz prywatnych staj-
niach, od 2 do 6 razy w tygodniu, przez okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto badanie 
wykazało, że w motywacji uprawiania sportów rekreacyjnych wśród ludzi mło-
dych powtarzają się motywy hedonistyczne, zdrowotne i kompensacyjne. Wraz 
z wiekiem rośnie rola motywów zdrowotnych. W przeprowadzonych badaniach 
własnych stwierdzono, że motywy podejmowania jazdy konnej są niezależne sta-
tystycznie od wieku badanych. 

Według Zdebskiego rekreacyjna jazda konna zaspokaja potrzebę: relaksu, 
odpoczynku, aktywności fizycznej, członkowstwa oraz akceptacji. Jeździectwo 
daje możliwość zapoznania nowych ludzi. U sporej części osób jeżdżących do-
strzeżono pragnienie przeżycia silnych doznań emocjonalnych, jak również ra-
dości z uprawiania jazdy konnej. Autor, opierając się na badaniach dotyczących 
także innych sportów rekreacyjnych, sformułował przypuszczenie, że dyscypliny 
rozgrywające się w przestrzeni, zakładające kontakt człowieka z naturą, wyma-
gające pokonywania barier wewnętrznych, dają możliwość zaspokajania wielu 
różnorodnych potrzeb24. 

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że najczęściej wskazana 
została korzyść psychiczna, jaką jest odczucie przyjemności związane z obco-
waniem z koniem (76,25%). Również ważny okazał się odpoczynek psychiczny 

22 A. Barska, J. Grobelny, Jeździectwo, jako forma aktywności ruchowej studentów Uni-
wersytetu Wrocławskiego, w: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie inte-
gracji europejskiej, red. W. Siwiński, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2004, 
s. 283–292.

23 I. Gedl-Pieprzyca, Prozdrowotne walory…, s. 252–264.
24 J. Grobelny, Specyfika rekreacyjnej jazdy konnej..., s. 116. 
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(63,75%) od problemów i zmartwień dnia codziennego. Dzięki jeździectwu re-
spondenci doznają niezapomnianych przeżyć (60%). Badani podkreślają uczu-
cie satysfakcji (58,75%) towarzyszące etapom zaawansowania w jeździe konnej. 
Zbliżony odsetek badanych (56,25%) wskazał na pozytywny efekt psychologiczny 
w postaci nauki cierpliwości i wytrwałości, jaką daje praca z końmi. Respondenci 
podkreślili także głębsze korzyści wynikające z nauki jeździectwa, takie jak zro-
zumienie koni (45%). Bardzo ważne jest, aby pracując z koniem, wykorzystywać 
jego cechy psychiczne w naturalny sposób, czyli nie walczyć ze zwierzęciem, ale 
współpracować. W szczególności w treningu ujeżdżeniowym powinno się dążyć 
do harmonii z koniem, a nie do ustawienia konia poprzez przełamanie go na siłę. 

Jazda konna nie tylko daje wiele przyjemności, lecz także modyfikuje cha-
rakter jeźdźca25. Jeździectwo i kontakt z koniem mogą kształcić takie cechy, 
jak: punktualność, sumienność, spostrzegawczość, dbałość o kondycję fizyczną, 
umiejętność pracy w grupie, dobrą organizację czasu oraz asertywność i umiejęt-
ność obrony własnego systemu wartości26. Potwierdzają to badania własne, gdzie 
w opinii co drugiej osoby (42,5%) korzyścią z jeździectwa jest nauka dyscypliny 
i odpowiedzialności. 

Istnieje jednak wiele barier w podejmowaniu systematycznej jazdy konnej. 
Przeprowadzone badania własne potwierdzają ich występowanie. Analiza mate-
riału wykazała, że główną przeszkodą ograniczającą jazdę konno u prawie po-
łowy badanych jest brak czasu wolnego. Większość stadnin zlokalizowana jest 
w strefie podmiejskiej, co wydłuża czas dojazdu. Sama jazda konna przeważnie 
trwa od 1 do 1,5 godziny. Dodatkowo potrzebny jest czas na przygotowanie konia 
do pracy, tj. zabiegi pielęgnacyjne konia przed jazdą, siodłanie oraz rozsiodła-
nie i pielęgnacja po jeździe. U mniej doświadczonych osób wspominane zabiegi 
mogą trwać do godziny27. 

Na drugim miejscu znajduje się bariera ekonomiczna (31,25%). Jest to jed-
na z poważniejszych przeszkód, podobnie jak w przypadku wielu innych, droż-
szych dyscyplin rekreacyjnych28. Mimo iż rekreacyjna jazda konna, bez wielkich 
ambicji sportowych, staje się dostępna dla osób o przeciętnych dochodach, gdzie 
godzina jazdy to koszt w granicach 30–40 złotych29, jeździectwo wciąż jeszcze 

25 A. Wyżnikiewicz-Nawracała, Jeździectwo w rozwoju motorycznym…, s. 7.
26 H.A. Jędrzejczak, Harcerskie Drużyny…, s. 5. 
27 J. Grobelny, Specyfika rekreacyjnej jazdy konnej…, s. 116.
28 Ibidem.
29 L. Wojtasik, R. Tauber, Nowoczesna turystyka…
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ma w Polsce opinię rozrywki elitarnej i bardzo kosztownej. Potwierdza to opinia 
badanych, spośród których 80% uważa ją za drogą formę aktywności ruchowej. 

Podsumowanie

1. W badanej grupie osób uprawiających rekreacyjnie jazdę konno zaob-
serwowano zdecydowanie większy udział kobiet, najczęściej w wieku 18–40 lat, 
z wykształceniem wyższym. 

2. Podstawowym motywem uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej jest za-
miłowanie do koni, a barierami utrudniającymi jej częstsze podejmowanie – brak 
czasu wolnego oraz ograniczenia finansowe.

3. Miejsce zamieszkania respondentów ma wpływ na motywy podejmowa-
nia jazdy konnej oraz na bariery utrudniające jej częstsze podejmowanie. 

4. Mimo iż rekreacyjna jazda konna jest dostępna dla osób o przeciętnych 
dochodach, jeździectwo w Polsce nadal postrzegane jest jako kosztowne. 

Literatura

Barska A., Grobelny J., Jeździectwo, jako forma aktywności ruchowej studentów Uni-
wersytetu Wrocławskiego, w: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja 
w procesie integracji europejskiej, red. W. Siwiński, Wyższa Szkoła Hotelarstwa 
i Gastronomii, Poznań 2004, s. 283–292.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw 
członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie propago-
wania aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu, 2012/C 393/07, s. 22.

Gedl-Pieprzyca I., Prozdrowotne walory rekreacji jeździeckiej, w: Rekreacja ruchowa 
w edukacji i promocji zdrowia, red. Z. Kubińska, D. Nałęcka, t. 1, Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, Instytut Turystyki i Rekreacji, 
Biała Podlaska 2009, s. 252–264.

Gracz J., Sankowski T., Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF, Poznań 2001. 
Grobelny J., Specyfika rekreacyjnej jazdy konnej, w: , Sport dla wszystkich – wybrane 

dyscypliny, red. T. Wolański, J. Lisowska, PTNKF, Warszawa 1997, s. 116.
Grzybowski M., Narodowy Program Rozwoju Hodowli Koni i Jeździectwa, Hippica Pro 

Patria 2006. 
Jarzębowska M., Hajda na koń – ośrodki jeździeckie i stadniny w Polsce, Sport i Turysty-

ka – Muza SA, Warszawa 2010. 
Jeczeń W., Jeździectwo, nie tylko dla jeździectwa, „Lider” 2009, nr 4, s. 4–7. 



101Czynniki warunkujące uczestnictwo w rekreacji jeździeckiej…

Jędrzejczak H.A., Harcerskie Drużyny Jeździeckie, Wydawnictwo Marron Editio, Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego, Warszawa 2008. 

PN–EN 13158,  Odzież ochronna – Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze 
barków dla uprawiających jeździectwo: dla jeźdźców i osób pracujących przy ko-
niach oraz dla osób powożących końmi – Wymagania i metody badań, Polski Ko-
mitet Normalizacyjny 2010.

Salita J., Jeździectwo jako forma turystyki aktywnej, w: Turystyka aktywna: turystyka 
kwalifikowana: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna, Iława 23–24 
października 1998 r. (zbiór materiałów pokonferencyjnych), red. T. Łobożewicz, 
R. Kogut, DrukTur, Warszawa 1999.

Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych, WSP, Olsztyn 2005.
Wojtasik L., Tauber R., Nowoczesna turystyka i rekreacja, Wyższa Szkoła Hotelarstwa 

i Gastronomii, Poznań 2007. 
Wyżnikiewicz-Nawracała A., Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym 

osób niepełnosprawnych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 
2002.

DETERMINANTS OF PARTICIPATION IN RECREATIONAL RIDING

Summary

Horse riding is a form of sport, recreation and tourism and the treatment of excep-
tional and specific. The aim of this study was to identify the determinants of participation 
in recreational riding. To achieve the objectives of this study survey, which showed that 
recreational horse riding mostly women, mostly aged 18–40 years. The primary motive 
is to make riding a passion for horses, a willingness to leisure activities, the realization of 
a childhood dream and a desire to commune with nature. The main barrier to the practice 
of riding is the lack of free time and financial constraints. The vast majority of respond-
ents as the most important benefit of equestrian indicated feeling of pleasure associated 
with intercourse with a horse and mental relaxation. Themes take horseback riding and 
the benefits of the practice are independent of the age of the riders.

Keywords: horse riding, recreation, horsemanship 
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Wprowadzenie

Turystyka stanowi ważny czynnik rozwoju ekonomicznego regionów. Jej 
powiązania z różnymi sektorami gospodarki sprawiają, że przyczynia się ona do 
pobudzania przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia nie tylko w sektorze tury-
stycznym. Efektywne wykorzystanie turystycznego potencjału oraz jego rozwój 
sprawiają, że turystyka przynosi wiele korzyści terenom recepcyjnym1. Istotny 
wpływ na rozwój, wielkość i czasokres występowania ruchu turystycznego mają 
walory turystyczne występujące w regionie2.

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się warunkami sprzyja-
jącymi do rozwoju turystyki. Ruch turystyczny koncentruje się tu w pasie nad-
morskim, który jest popularną destynacją dla turystów uprawiających różne ro-
dzaje turystyki (m.in. wypoczynkową, zdrowotną). Zachodniopomorskie, poza 
dostępem do morza, posiada także inne dobra naturalne przyciągające turystów, 
takie jak: wysoka lesistość, duża ilość wód powierzchniowych, bogata fauna 
i flora. Wymienione walory turystyczne występują w dużej ilości na obszarach 
pojezierzy województwa zachodniopomorskiego: 

– Pojezierze Drawskie (gminy: Biały Bór, Borne Sulinowo, Chociwel, Cza-
plinek, Dobrzany, Drawsko Pomorskie, Ińsko, Marianowo, Ostrowice, 
Szczecinek – gminy miejska i wiejska, Węgorzyno, Złocieniec),

–  Pojezierze Myśliborskie (gminy: Barlinek, Bierzwnik, Cedynia, Chojna, 
Choszczno, Drawno, Krzęcin, Lipiany Moryń, Myślibórz, Nowogródek 
Pomorski, Pełczyce, Trzcińsko-Zdrój),

– Pojezierze Wałeckie (gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz – gmi-
ny miejska i wiejska),

–  Pojezierze Wełtyńskie (gminy: Banie, Gryfino, Kobylanka, Stare Czar-
nowo).

Celem artykułu jest ilościowa analiza rozwoju turystyki na obszarach poje-
zierzy województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2011. Badanie opar-
to na ogólnodostępnych danych statystycznych, dotyczących ewidencjonowanej 
bazy noclegowej oraz rejestrowanego ruchu turystycznego, publikowanych przez 
Główny Urząd Statystyczny.

1 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI w., Albis, Kraków 1999, s. 166.
2 E. Mazur, Geografia turystyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2002, s. 36.
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1. Baza noclegowa

Jednym z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego jest 
baza noclegowa3. Infrastruktura noclegowa występująca w danym rejonie może 
być wyznacznikiem jego atrakcyjności turystycznej. Rejony mniej przyciągające 
turystów mają słabiej rozwiniętą sieć obiektów noclegowych, natomiast wysokie 
natężenie ruchu turystycznego stymuluje rozwój bazy noclegowej.

W województwie zachodniopomorskim w 2011 roku zarejestrowanych było 
845 turystycznych obiektów noclegowych, które dysponowały 106,7 tys. miejsc 
noclegowych. Oznacza to, że w stosunku do 2000 roku nastąpił spadek liczby 
obiektów o 28,6%, natomiast liczba miejsc noclegowych zmniejszyła się o 18,2%. 
W strukturze obiektów noclegowych województwa pod względem rodzaju naj-
większy udział mają ośrodki wczasowe, które stanowią 37,8% i dysponują 43,9% 
miejsc noclegowych ogółem (rys. 1). Znaczącym udziałem charakteryzują się tak-
że hotele oraz inne obiekty hotelowe (odpowiednio 11% oraz 9,8% obiektów ogó-
łem). Na uwagę zasługują także zakłady uzdrowiskowe, które mimo stosunkowo 
niskiego udziału (5,6% obiektów ogółem) dysponują w Zachodniopomorskiem 
ponad 9,4% miejsc noclegowych, co wynika ze specyfiki tego rodzaju obiektów.

Rysunek 1.  Struktura obiektów noclegowych i miejsc noclegowych w województwie za-
chodniopomorskim w roku 2011 (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, www.gus.
gov.pl (17.04.2011).

3 Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 146.
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Na obszarze pojezierzy województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku 
zarejestrowane były 103 obiekty noclegowe, które stanowiły 12,2% obiektów 
w województwie. Dysponowały one 6,8 tys. miejsc noclegowych, czyli jedynie 
6,4% miejsc noclegowych w Zachodniopomorskiem. Biorąc pod uwagę fakt, że 
obszar pojezierzy obejmuje 33,8% powierzchni województwa, można stwierdzić, 
że baza noclegowa pojezierzy jest słabo rozwinięta. Należy także dodać, że baza 
ta w porównaniu z rokiem 2000 uległa znacznemu zmniejszeniu, gdyż liczba 
obiektów noclegowych spadła o 33,1%, a liczba miejsc noclegowych o 24,5%. 
Spadek ten był silniejszy niż w całym województwie i dotyczył wszystkich poje-
zierzy w Zachodniopomorskiem (tab. 1).

Tabela 1

Liczba obiektów noclegowych i miejsc noclegowych  
na pojezierzach województwa zachodniopomorskiego w latach 2000 i 2011 

Pojezierze
2000 2011

obiekty  
noclegowe

miejsca 
 noclegowe

obiekty 
noclegowe

miejsca  
noclegowe

Drawskie   60 3654   45 3506
Myśliborskie   44 2001   28 1375
Wałeckie   22 1376   15 998
Wełtyńskie   28 2011   15 948
Razem 154 9042 103 6827

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, www.gus.
gov.pl (17.04.2011).

Na pojezierzach województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku naj-
więcej obiektów noclegowych zarejestrowanych było na Pojezierzu Drawskim. 
Pojezierze to dysponowało również największą liczbą miejsc noclegowych i za-
notowało najmniejszy spadek wielkości bazy noclegowej w porównaniu do roku 
2000 (tab. 1). 

Średnia liczba miejsc noclegowych przypadająca na jedną gminę pojezie-
rzy województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 wynosiła 200,8 i była 
o 14,75% mniejsza niż w roku 2000. Wśród badanych gmin największą liczbą 
miejsc noclegowych w 2011 roku dysponowały: Złocieniec (1671), Czaplinek 
(616), Wałcz – gmina miejska (452), Kobylanka (452) oraz Szczecinek – gmi-
na miejska (445). Na ich terenie w 2011 roku znajdowało się 53,4% wszystkich 
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miejsc noclegowych obszaru pojezierzy województwa zachodniopomorskiego. 
Oznacza to nierównomierne rozłożenie miejsc noclegowych w gminach pojezie-
rzy województwa oraz wynikające z tego bardzo silne zróżnicowanie i prawo-
stronna asymetria (tab. 2).

Tabela 2

Charakterystyki opisowe liczby miejsc noclegowych  
w gminach pojezierzy województwa zachodniopomorskiego w latach 2000 i 2011

Parametry opisowe 2000 2011

Wartość minimalna 0 0
Wartość maksymalna 1295 1671
Średnia 232,8 200,8
Odchylenie standardowe 214,2 300,1
Współczynnik zmienności 92% 149,5%
Miara skośności 1,6 3,7

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, www.gus.
gov.pl (17.04.2011).

Rysunek 2.  Struktura obiektów noclegowych i miejsc noclegowych na obszarze pojezie-
rzy województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, www.gus.
gov.pl (17.04.2011).
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W strukturze obiektów pod względem rodzaju największy udział na poje-
zierzach mają ośrodki wczasowe oraz inne obiekty hotelowe (odpowiednio 20,4% 
i 16,5% obiektów ogółem). W porównaniu z województwem zachodniopomor-
skim baza noclegowa pojezierzy wyróżnia się wysokim udziałem miejsc nocle-
gowych na polach biwakowych (19,4%) oraz brakiem zakładów uzdrowiskowych 
(rys. 2).

2. Ruch turystyczny

Zmniejszenie się pojemności bazy noclegowej w województwie zachod-
niopomorskim w badanym okresie nie wpłynęło negatywnie na wielkość ruchu 
turystycznego w województwie. W roku 2011 w stosunku do roku 2000 liczba 
turystów ogółem korzystających z obiektów noclegowych w tym regionie wzro-
sła o 26,4%, a liczba udzielonych im noclegów o 2,5%. Dużo większą dynami-
kę wzrostu zanotowano w przypadku turystów zagranicznych korzystających 
z obiektów noclegowych. W roku 2011 było ich o 39,9% więcej niż w roku 2000, 
a liczba udzielonych im noclegów wzrosła aż o 128%. 

Na pojezierzach województwa zachodniopomorskiego w badanych latach 
zmienne opisujące ruch turystyczny wykazywały różnokierunkową dynamikę 
zmian. Liczba turystów korzystających z obiektów na tym obszarze w 2011 roku 
wzrosła o 9,8% w porównaniu do 2000 roku, a liczba udzielonych noclegów spad-
ła o 18,4%. Ruch turystyczny obcokrajowców na pojezierzach, w przeciwień-
stwie do całego województwa, charakteryzował się tendencją spadkową. W 2011 
roku w porównaniu do 2000 roku liczba turystów zagranicznych korzystających 
z obiektów noclegowych na tym obszarze spadła o 39,5%, a liczba udzielonych 
im noclegów o 38,1%. Można zatem wnioskować, że większa liczba turystów 
korzystających z noclegów w obiektach noclegowych na pojezierzach wynikała 
z większej aktywności turystów krajowych. 

Największy ruch turystyczny na pojezierzach województwa zachodniopo-
morskiego w badanych latach zanotowano na Pojezierzu Drawskim. W roku 2011 
na tym obszarze z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwatero-
wania skorzystało prawie 30% wszystkich turystów przebywających na zachod-
niopomorskich pojezierzach. Udzielono im 34,7% wszystkich noclegów odnoto-
wanych w obiektach noclegowych wszystkich pojezierzy (rys. 3). Równocześnie 
należy zaznaczyć, że Pojezierze Drawskie w badanym okresie charakteryzowało 
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się spadkiem natężenia ruchu turystycznego, podczas gdy na innych pojezierzach 
ruch turystyczny mierzony liczbą turystów korzystających z noclegów wzrastał. 
Największy wzrost liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych za-
rejestrowano na Pojezierzu Wełtyńskim (o 22,97% w roku 2011 w porównaniu do 
2000). Natomiast liczba udzielonych noclegów najbardziej wzrosła na Pojezierzu 
Wałeckim (o 15,4% w porównywanych latach). 

Rysunek 3.  Liczba udzielonych noclegów w obiektach noclegowych na pojezierzach wo-
jewództwa zachodniopomorskiego w latach 2000 i 2011 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, www.gus.
gov.pl (17.04.2011).

W efekcie zmian w ruchu turystycznym na analizowanych pojezierzach 
nastąpił spadek średniej liczby dni pobytu przypadającej na jednego turystę – 
z 4 dni w roku 2000 do 3 dni w 2011. Najdłuższymi średnimi pobytami w 2011 
roku charakteryzowało się Pojezierze Wałeckie, a najkrótszymi Pojezierze Weł-
tyńskie. Największy spadek średniego pobytu odnotowano na Pojezierzu Weł-
tyńskim – z 5,3 dnia w 2000 roku do 2,4 dnia w 2011 roku.

Przeciętna liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych przy-
padająca na jedną gminę pojezierzy województwa zachodniopomorskiego 
w roku 2011 wynosiła 3506,9 i była o 12,2% wyższa niż w roku 2000. Najwię-
cej turystów w 2011 roku skorzystało z obiektów noclegowych zlokalizowanych 
w gminach: Wałcz – gmina miejska (17,3 tys. osób), Gryfino (17 tys. osób) oraz 
Szczecinek (14,6 tys. osób). W badanym roku z obiektów noclegowych na terenie 
tych gmin skorzystało 41% turystów wszystkich gmin pojezierzy województwa 
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zachodniopomorskiego. Wymienione gminy charakteryzowały się także naj-
większą liczbą udzielonych noclegów. 

3. Porównanie rozwoju turystyki na pojezierzach  
województwa zachodniopomorskiego

W związku z tym, że stopień rozwoju turystyki można opisać za pomocą 
wielu zmiennych obejmujących m.in. bazę noclegową oraz ruch turystyczny, do 
porównania rozwoju turystyki na terenach pojezierzy zastosowano jedną z metod 
taksonomicznych. Metody taksonomiczne służą do wykrywania prawidłowości 
w zbiorowościach statystycznych, których jednostki opisane są za pomocą więcej 
niż jednej zmiennej4. W niniejszym artykule do badania stopnia rozwoju turysty-
ki na pojezierzach spośród metod taksonomicznych wybrano miarę syntetyczną. 
Miara ta pozwoli na ujednolicenie zbioru informacji i umożliwi wyrażenie pozio-
mu rozwoju turystyki za pomocą jednej wartości. Dzięki temu możliwa będzie 
także hierarchizacja badanych pojezierzy.

Miara rozwoju turystyki na pojezierzach województwa zachodniopomor-
skiego zostanie wyznaczona w oparciu o następujące zmienne:

– liczba obiektów noclegowych,
– liczba miejsc noclegowych,
– liczba turystów ogółem korzystających z obiektów noclegowych,
– liczba turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych,
– liczba udzielonych noclegów ogółem,
– liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym.
W badaniu zostanie zastosowana bezwzorcowa miara rozwoju5, gdyż na 

podstawie przeprowadzonej analizy zmiennych opisujących bazę noclegową oraz 
ruch turystyczny na obszarze pojezierzy niezasadne jest przyjęcie któregokol-
wiek z nich za punkt odniesienia. Wartości syntetycznej miary rozwoju dla po-
szczególnych pojezierzy przedstawiono w tabeli 3.

4 M. Łuniewska, W. Tarczyński, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku 
kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 10.

5 T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu 
zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1989, s. 187–189.
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Tabela 3

Syntetyczna miara rozwoju (SMR) turystyki  
na pojezierzach województwa zachodniopomorskiego w latach 2000 i 2011 

Pojezierze
2000 2011

SMR klasyfikacja SMR klasyfikacja
Drawskie 26,8 1 24,3 1
Myśliborskie 17,5 2 21,5 2
Wełtyńskie 15,5 3 12,3 4
Wałeckie 11,4 4 14,4 3

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, www.gus.gov.
pl (17.04.2011).

Największym stopniem rozwoju turystki wśród pojezierzy województwa 
zachodniopomorskiego zarówno w roku 2000, jak i w 2011 charakteryzowało się 
Pojezierze Drawskie. Jednakże w 2011 roku w porównaniu do roku 2000 war-
tość miary rozwoju dla tego obszaru spadła. Wzrost wartości syntetycznej miary 

Tabela 4

Wartości syntetycznej miary rozwoju obliczone dla gmin  
pojezierzy województwa zachodniopomorskiego dla roku 2000

Gmina SMR Gmina SMR Gmina SMR

Gryfino 20,67 Mirosławiec 4,04 Borne Sulinowo 2,52
Czaplinek 17,44 Banie 3,94 Marianowo 1,94
Szczecinek* 15,23 Nowogródek Pomorski 3,93 Choszczno 1,88
Wałcz* 14,45 Węgorzyno 3,67 Trzcińsko-Zdrój 1,87
Kobylanka 11,23 Wałcz** 3,66 Drawno 1,12
Złocieniec 10,80 Bierzwnik 3,08 Chociwel 1,06
Barlinek 10,64 Cedynia 3,01 Szczecinek** 0,89
Drawsko Pomorskie 9,29 Chojna 2,84 Lipiany 0,84
Myślibórz   7,57 Biały Bór 2,82 Ostrowice 0,52
Tuczno   7,19 Stare Czarnowo 2,80 Krzęcin 0,00
Moryń   5,83 Pełczyce 2,76 Człopa 0,00
Ińsko   5,54 Dobrzany 2,74

*gmina miejska; **gmina wiejska.

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, www.gus.gov.
pl (17.04.2011).
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rozwoju odnotowano dla Pojezierza Myśliborskiego i Pojezierza Wałeckiego, co 
może wskazywać na rozwój turystyki na tych terenach. Aby ocenić, w których 
gminach nastąpił rozwój turystyki, wyznaczono wartości syntetycznej miary 
rozwoju turystyki dla poszczególnych gmin wchodzących w skład pojezierzy 
województwa zachodniopomorskiego dla roku 2000 (tab. 4) i 2011 (tab. 5).

W roku 2011 średnia wartość syntetycznej miary rozwoju dla badanych gmin 
wynosiła 4,4 i była o 17,2% mniejsza niż w roku 2000, na podstawie czego moż-
na wnioskować, że gminy pojezierzy województwa zachodniopomorskiego słabo 
wykorzystywały możliwości rozwoju turystyki. Jedynie dla 10 spośród badanych 
gmin (Barlinek, Borne Sulinowo, Cedynia, Choszczno, Człopa, Drawno, Myśli-
bórz, Szczecinek – gmina wiejska, Wałcz – gmina miejska, Złocieniec) wartości 
syntetycznej miary rozwoju wzrosły w 2011 roku w porównaniu do 2000 roku. 
Dla 5 gmin (Bierzwnik, Krzęcin, Lipiany, Marianowo, Pełczyce) w 2011 roku 
miara syntetyczna przyjęła wartość równą 0, co oznacza, że nie zarejestrowano 
tam obiektów noclegowych ani ruchu turystycznego (tab. 4 i 5).

Tabela 5

Wartości syntetycznej miary rozwoju obliczone  
dla gmin pojezierzy województwa zachodniopomorskiego dla roku 2011

Gmina SMR Gmina SMR Gmina SMR

Wałcz* 18,66 Moryń 3,59 Nowogródek Pomorski 0,78
Barlinek 15,44 Tuczno 3,39 Wałcz** 0,70
Szczecinek* 14,68 Drawsko Pomorskie 3,30 Trzcińsko-Zdrój 0,49
Złocieniec 13,94 Ińsko 2,86 Dobrzany 0,47
Gryfino 10,06 Chojna 2,65 Ostrowice 0,46
Czaplinek 8,84 Biały Bór 2,47 Marianowo 0,00
Myślibórz 8,48 Banie 2,42 Bierzwnik 0,00
Kobylanka 8,48 Stare Czarnowo 1,85 Krzęcin 0,00
Choszczno   7,77 Szczecinek** 1,47 Lipiany 0,00
Cedynia   5,51 Człopa 1,24 Pełczyce 0,00
Borne Sulinowo   5,01 Drawno 1,16
Mirosławiec   4,01 Chociwel 0,88

*gmina miejska; **gmina wiejska.

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, www.gus.gov.
pl (17.04.2011); ze względu na brak danych w analizie w 2011 roku pominięto gminę Wę-
gorzyno.
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Spadek w rankingu gminy Gryfino z pierwszej pozycji w 2000 roku na piątą 
w 2011 roku nastąpił na skutek znaczącego zmniejszenia się pojemności bazy 
noclegowej gminy oraz spadku natężenia ruchu turystycznego na jej obszarze. 
Wysoka pozycja w rankingu gminy miejskiej Wałcz oraz gminy Barlinek w 2011 
roku wynika z dużego wzrostu liczby turystów zagranicznych korzystających 
z noclegów na tym terenie, podczas gdy ogólnie na pojezierzach zmienna ta cha-
rakteryzowała się tendencją spadkową. 

Podsumowanie

1. Baza noclegowa na obszarze pojezierzy województwa zachodniopomor-
skiego jest słabo rozwinięta; w 2011 roku na tym terenie zlokalizowanych było 
jedynie 6,4% miejsc noclegowych województwa. 

2. W 2011 roku w porównaniu z 2000 rokiem nastąpiło zmniejszenie pojem-
ności bazy noclegowej zarówno na pojezierzach, jak i w całym województwie, 
przy czym spadek ten był znacznie silniejszy na terenie pojezierzy.

3. Baza noclegowa pojezierzy jest silnie skoncentrowana, gdyż na terenie 
5 gmin skupia ponad 53% wszystkich miejsc noclegowych pojezierzy.

4. Charakterystyczną cechą bazy noclegowej pojezierzy jest wysoki udział 
miejsc noclegowych na polach biwakowych.

5. Liczba turystów korzystających z noclegów w obiektach noclegowych 
pojezierzy wzrosła w 2011 roku w stosunku do 2000 roku prawie o 10%, przy 
równoczesnym spadku liczby udzielonych noclegów o ponad 18%. 

6. Wzrost liczby turystów korzystających z noclegów w obiektach noclego-
wych na pojezierzach wynikał z większej aktywności turystów krajowych, gdyż 
ruch turystyczny obcokrajowców na tym obszarze charakteryzował się tendencją 
spadkową.

7. W efekcie zmian w ruchu turystycznym na pojezierzach nastąpił spadek 
średniej liczby dni pobytu – z 4 dni na jednego turystę w 2000 roku do 3 w 2011 
roku.

8. Wartości wyznaczonej syntetycznej miary rozwoju dla lat 2000 oraz 
2011 wskazują, że gminy pojezierzy województwa zachodniopomorskiego słabo 
wykorzystywały możliwości rozwoju turystyki na swoim obszarze i w niewielu 
z nich rozwinęła się turystyka w badanym okresie.



116 Magdalena Kulbaczewska, Robert Kubicki 

Literatura 

Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI w., Albis, Kraków 1999.
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu 

zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1989.
Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na ryn-

ku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Mazur E., Geografia turystyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-

go, Szczecin 2002.
Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

TOURISM DEVELOPMENT  
IN THE LAKELANDS OF WEST POMERANIAN VOIVODSHIP, 

 QUANTITIVE POINT OF VIEW

Summary

In the article a quantitative analysis of the development of tourism in the lake-
lands of West Pomeranian Voivodship was carried out. Tourism accommodation facili-
ties and the touristic flow on this area were characterized in 2011 and compared to 2000. 
The study proved that local lakelands little benefit from the opportunities for tourism 
development. In analysis, official data reffering to number of tourists and accomodation 
from the Central Statistical Office in Poland was used.

Keywords: tourist accommodation, touristic flow, West Pomeranian Voivodship, lake-
lands

Translated by Magdalena Kulbaczewska
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Streszczenie

Turystyka jest postrzegana jako szansa na rozwój gospodarczy regionów dyspo-
nujących określonym potencjałem turystycznym. Najczęściej głównym elementem tego 
potencjału są zróżnicowane walory turystyczne, ale dla rozwoju turystyki niezbędne 
są elementy infrastrukturalne umożliwiające turyście korzystanie z nich w satysfak-
cjonujący sposób. Trudności w pozyskiwaniu środków na ich finansowanie sprawiają, 
że coraz istotniejszym instrumentem finansowym, ze względu na wysokość środków 
i dostępność, są programy pomocowe Unii Europejskiej. Fundusze europejskie stano-
wią bodziec rozwoju sektora turystycznego, gdyż z ich pomocą możliwy jest nie tylko 
rozwój niezbędnej infrastruktury, ale także atrakcji turystycznych czy szkolenie kadr. 
W województwie zachodniopomorskim duża część projektów finansowanych z progra-
mu Interreg IV A w latach 2007–2013 ma bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój 
turystyki w regionie. Wśród nich przeważają projekty związane z kreowaniem atrakcji 
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turystycznych i rozwojem infrastruktury drogowej, ale realizowane są także projekty 
mające na celu wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy, co może przyczynić się 
do rozwoju turystyki transgranicznej.

Słowa kluczowe: inwestycje turystyczne, programy pomocowe UE, województwo za-
chodniopomorskie

Wprowadzenie

Rozwój turystyczny regionu jest w sposób bezpośredni związany z rozwo-
jem infrastruktury oraz innych projektów zwiększających atrakcyjność turystycz-
ną regionu. Ich finansowanie często przekracza możliwości podmiotów, bardzo 
istotna jest więc możliwość ich częściowego finansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej, które umożliwiają finansowanie zróżnicowanych przedsięwzięć (bezpo-
średnio i pośrednio wpływających na rozwój turystyki), nie tylko o charakterze 
infrastrukturalnym. Unia Europejska stworzyła wiele mechanizmów służących 
aktywizacji ruchu turystycznego jak i poprawy jakości życia mieszkańców w for-
mie programów zachęcających do pożądanych działań oraz wyasygnowanych 
funduszy zapewniających dofinansowanie tychże programów1. Celem opraco-
wania jest identyfikacja inwestycji proturystycznych finansowanych z programu 
INTERREG IV A w latach 2007–2013 w województwie zachodniopomorskim ze 
szczególnym uwzględnieniem ich zróżnicowania. 

1. Możliwości finansowania inwestycji ze środków UE w sektorze turystyki

Przez długi czas w Unii Europejskiej nie doceniano branży turystycznej, 
jednak w ostatnich latach coraz bardziej zmienia się sposób patrzenia na turysty-
kę. Zaczęto postrzegać ją jako interdyscyplinarną gałąź gospodarki, która zwięk-
sza konkurencyjność regionów, generuje zyski oraz przyczynia się do ich rozwo-
ju i promocji. Ze względu na regionalny oraz wielosektorowy charakter turystyki, 
branża ta stała się ważnym sektorem rozwoju regionalnego. Duży i niedający 
się łatwo wyeliminować udział pracy ludzkiej w turystyce czyni ją sektorem 
o istotnej roli w zwiększaniu zatrudnienia i w walce z bezrobociem. Wszystko to 

1 European policies for tourism, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promotin-
geu-tourism/tourism-related-policies/index_en.htm (26.01.2013). 
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spowodowało, że Unia Europejska zaczęła znacząco wspierać rozwój turystyki 
w ramach prowadzonej polityki regionalnej. W aktualnym okresie budżetowym 
2007–2013 na wsparcie branży turystycznej jak i branż pokrewnych przeznaczo-
no pięciokrotnie więcej środków finansowych niż w latach 2004–2006. Obecnie 
znacznie większe możliwości pozyskiwania środków na przedsięwzięcia tury-
styczne zyskali przedsiębiorcy, co jest bardzo istotne, gdyż turystyka w Polsce jest 
sektorem zdominowanym przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Stwarza 
to szansę dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w polskich regionach.

Inwestycje turystyczne wpływają na wzrost pozycji konkurencyjnej re-
gionu, a bezpośrednio rzutują na wzrost pozycji komparatywnej regionu roz-
patrywanej w kategorii wzrostu poziomu przyciągania turystycznego2. Środki 
finansowe powinny skutkować inwestycjami, które mogą wpłynąć na wzrost 
potencjału turystycznego regionu rozpatrywanego w kategorii wzrostu dostęp-
ności komunikacyjnej, podniesienia jakości infrastruktury turystycznej i atrakcji 
turystycznych oraz ochrony walorów przyrodniczych. Można zatem założyć, że 
inwestycje spełniają cztery główne zasady wpływające na pozycję konkurencyj-
ną: ochrona środowiska, dominujący udział sektora turystycznego w regionie, 
wzmocnienie kanałów dystrybucji oraz kreowanie przedsiębiorczości3. Ważnym 
elementem działań inwestycyjnych jest tworzenie i renowacja takich elementów 
infrastrukturalnych, które prowadzą do powstania niejednorodnych, unikalnych 
produktów turystycznych umożliwiających przygotowanie różnorodnych ofert 
spędzania czasu wolnego, które będą spełniały oczekiwania i potrzeby zarówno 
turystów, jak i mieszkańców, a w rezultacie będą generowały wzrost liczby przy-
jazdów turystycznych.

W procesie rozwoju turystyki kluczowe znaczenie mają środki finansowe 
przeznaczane na inwestycje wspomagające rozwój. Celem Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest wspieranie regionów, a dokładniej 
wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. 
EFRR finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnio-
nym w rozwoju regionom. Dziedziny, które mogą być finansowane z tego fun-
duszu, to4:

2 J.R.B. Ritchie, G. Crouch, The Competitive Destination: a Sustainability Perspective, 
„Tourism Management” 2000, 21 (1), s. 1–7.

3 A. Poon, Tourism, Technology, and Competitive Strategy, CAB International, Wallingford 
1993, s. 24.

4 www.funduszeeuropejskie.gov.pl (26.01.2013).
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− inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działal-
ności małych i średnich przedsiębiorstw,

− rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymy-
wanie trwałego zatrudnienia,

− infrastruktura,
− rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
− ochrona i poprawa stanu środowiska,
− rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Dzięki inwestycjom w wyżej wymienionych dziedzinach finansowanych 

z EFRR Unia Europejska wspiera rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, a tak-
że wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki. W ramach celu Europejska Współ-
praca Terytorialna EFRR koncentruje się na5: 

− wspieraniu transgranicznych działań społeczno-ekonomicznych poprzez 
realizację wspólnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju teryto-
rialnego (m.in. wspieranie przedsiębiorczości, turystyki, handlu trans-
granicznego, kultury, ochrony środowiska, wspólnego wykorzystywania 
infrastruktury, w tym zdrowotnej, kultury i edukacji),

− wspieraniu rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym dwustronnej 
pomiędzy regionami morskimi (m.in. gospodarka wodna w wymiarze 
międzynarodowym, zapobieganie ryzyku, promowanie bezpieczeństwa 
morskiego oraz ochrony przed powodziami, zanieczyszczeniem wód 
morskich i śródlądowych, tworzenie sieci naukowo-technicznych zajmu-
jących się kwestiami zrównoważonego rozwoju obszarów międzynarodo-
wych, transfer technologii pomiędzy ośrodkami B + R a międzynarodo-
wymi centrami doskonałości w dziedzinie B + R),

− wzmacnianiu skuteczności polityki regionalnej poprzez promowanie 
współpracy w ramach sieci oraz wymiany doświadczeń wśród władz re-
gionalnych i lokalnych (m.in. promowanie programów współpracy w ra-
mach sieci na terenie całej UE oraz działania obejmujące badania, zbiera-
nie danych, obserwacje i analizy wspólnotowych tendencji rozwoju).

Inwestycje turystyczne to ponoszenie wydatków, które mają na celu przy-
ciągnięcie turystów i zaspokojenie ich potrzeb. Jest to zatem pojęcie używane 

5 Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007–2013, opracowanie Polskiej 
Agencji Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
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w bardzo szerokim znaczeniu, które obejmuje zarówno inwestowanie w nowe 
obiekty lub modernizację istniejących, jak i w zasoby ludzkie. 

2. Program INTERREG IV A w województwie zachodniopomorskim  
w latach 2007–2013

Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – 
„Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Bran-
denburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 
2007–2013 (potocznie nazywany INTERREG IV A) jest wspólnie opracowanym 
Programem Operacyjnym w ramach celu EFRR Europejska Współpraca Tery-
torialna, który przyczynia się do rozwoju obszaru pogranicza i odgrywa ważną 
rolę w kształtowaniu współpracy polsko-niemieckiej. Program ten tworzy tzw. 
podstawę do wsparcia współpracy transgranicznej w perspektywie 2007–2013. 
Tabela 1 przedstawia budżet programu Interreg IV A na lata 2007–2013. 

Tabela 1 

Budżet programu INTERREG IV A (2007–2013), stan na 17.05.2010 roku (euro)

Priorytet Koszty Środki UE 

1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współ-
pracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska w obsza-
rze wsparcia

65 154 229 55 381 094

2. Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych 
i wspieranie współpracy gospodarczo-naukowej 35 236 899 29 951 364

3. Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie 
współpracy transgranicznej w zakresie kultury oraz edukacji 
i ochrony zdrowia

46 484 064 39 511 452

4. Pomoc techniczna 9 375 015 7 968 760

Razem 156 250 207 132 812 670

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europej-
ska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia- 
-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodnio-
pomorskie) 2007–2013.
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Program INTERREG IV A obejmuje następujące osie priorytetowe i obsza-
ry działania6:

1. Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy trans-
granicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza:

− poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych (drogi, linie kole-
jowe, drogi wodne, ścieżki rowerowe),

− wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej,
− działania na rzecz poprawy jakości wody, ochrony środowiska, krajobra-

zu, klimatu, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ry-
zyka związanego ze środowiskiem naturalnym.

2. Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i zacieśnienie 
współpracy gospodarczo-naukowej:

− wspieranie polsko-niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci współ-
pracy gospodarczej,

− działania na rzecz transgranicznego marketingu turystycznego i pozyski-
wania inwestorów,

− wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych, 
badawczych i technologicznych w celu ułatwienia dostępu do wiedzy 
i transferu technologicznego.

3. Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy 
transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji:

− wspólne projekty w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wy-
dawania świadectw i uprawnień zawodowych w polsko-niemieckim ob-
szarze wsparcia, edukacji ekologicznej, 

− wspieranie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz prywat-
nych ośrodków kulturalnych, stowarzyszeń i innych instytucji działają-
cych na rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych i integracji spo-
łecznej,

− Fundusz Małych Projektów (FMP).
W obecnej perspektywie finansowania na lata 2007–2013 zatwierdzono 

66 projektów. Większość środków z ok. 133 mln euro, będących do dyspozycji 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest już zakontraktowanych, 
natomiast wiele projektów znajduje się w fazie realizacji. Jako przykłady uda-
nych projektów kooperacyjnych podaje się polsko-niemiecką sieć telemedyczną 

6 www.interreg4a.info/index.php?id=2&L=1 (26.01.2013).
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„Telemedycyna”, budowę najdłuższej promenady w Europie („Promenady Euro-
pejskiej”) z Bansina do Świnoujścia oraz transgraniczne kształcenie zawodowe 
w zakresie hotelarstwa i gastronomii w Euroregionie Pomerania. 

Na podstawie analizy wszystkich projektów można przyjąć, że 18 projektów 
ma charakter typowo turystyczny, w tym 12 realizowanych jest z priorytetu 1 
(rozwój infrastruktury), 2 z priorytetu 2 (wspieranie współpracy) i 4 z prioryte-
tu 3 (rozwój zasobów ludzkich, tab. 2). 

Tabela 2 

Projekty o charakterze turystycznym (Program Interreg IV A na lata 2007–2013)

Lp. Nazwa projektu Dofinansowanie 
łączne (euro)

1 2 3

Priorytet 1
1 Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam – Karsibór 321 484,00

2

Organizacja Centrów Informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury 
miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Ziethen i Moryń 
dla intensywnego wykorzystania turystycznego krajobrazów ukształ-
towanych przez lodowiec po obu stronach Odry (Geopark Kraina 
Polodowcowa nad Odrą)

1 420 680,00

3

Budowa ścieżek rowerowych w Euroregionie Pomerania na odcinku 
pomiędzy m. Pilchowo i m. Tanowo do m. Bartoszewo oraz w Pasewal-
ku w ramach koncepcji rozbudowy i połączenia ponadgranicznej sieci 
ścieżek rowerowych

1 304 859,00

4
Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzy-
no oraz miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy 
rowerowej nr 10

2 375 518,00

5 Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno-przyrodniczy polskich i nie-
mieckich części zlewni rzeki Odry 2 680 458,00

6
Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad 
Odrą i budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie w celu zinten-
syfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej

4 765 751,00

7

Transgraniczna rozbudowa infrastruktury turystycznej sportów wod-
nych oraz wspólna promocja imprez kulturalnych i sportów wodnych 
w Uniwersyteckim Mieście Hanzeatyckim Greifswald i w Trzebieży/ 
Gmina Police

3 587 500,00

8

Wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej 
dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku „Kraina Polodowco-
wa nad Odrą”. Wystawa w budynku młyna, budowa alei spacerowej 
i rekonstrukcja baszty w Trzcińsku-Zdroju oraz hala wystawowa 
w Stolzenhagen

653 283,68

9 Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem a Gminą Herings-
dorf 3 036 027,00

10 Baza turystyki żeglarskiej – Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Uecker-
munde – na transgranicznym szlaku wodnym 2 049 967,65
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1 2 3

11

Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych 
w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina 
Pełczyce (woj. zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska 
młodzieżowego w Nehringen w gminie Grammendorf 

1 668 309,26

12 Rewitalizacja i zmiana funkcji dworcόw kolejowych w Groß Schöne-
beck i w Drawsku Pomorskim 1 010 396,00

Priorytet 2
13 Pomorski Krajobraz Rzeczny 424 719,00

14

Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 
1000–1648 – budowanie tożsamości regionalnej poprzez prezentację 
historycznego dziedzictwa pomorskiego w Szczecinie i Greifswaldzie 
oraz promocja historii regionu na docelowych rynkach turystycznych 
(Kraków)

70 804,00

Priorytet 3

15 Transgraniczne polsko-niemieckie kształcenie zawodowe w hotelar-
stwie i gastronomii w Euroregionie Pomerania 520 613,00

16
Rozwój „Europejskiego Parku Hugonotów” w Schwedt nad Odrą 
i rewitalizacja Parku Przyrody „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej jako 
transgranicznych centrów kultury i wypoczynku

2 421 950,00

17

Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu 
Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych 
w klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Star-
gardzie Szczecińskim

3 893 082,00

18 Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szcze-
cińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau 858 105,00

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji z zestawienia projektów programu 
INTERREG IV A Województwo Zachodniopomorskie-Mecklemburgia-Pomorze Przed-
nie/Brandenburgia, które otrzymały pozytywną decyzję Wspólnego Komitetu Monitorują-
cego.

Ponadto trzy projekty z zakresu ochrony środowiska mają również wpływ 
na turystykę (priorytet 1)7:

1. Rozszerzenie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych gminy Herings-
dorf do Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu – odcinki budowy nr 2/2 
i 2/3.

2. Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 
2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry.

7 Zestawienie projektów programu INTERREG IV A Województwo Zachodniopomorskie-
Mecklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, które otrzymały pozytywną decyzję Wspól-
nego Komitetu Monitorującego.
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3. Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanie-
czyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych 
zagrożeń na obszarze przygranicznym.

Z zakresu infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność obszaru, moż-
na doszukać się siedmiu projektów, które pośrednio mają wpływ na turystykę 
(priorytet 1)8:

1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko-niemie-
ckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym Me-
scherin–Gryfino – etap 2: Ueckermünde, Glashütte, Grünhof, Warsin, 
Eggesin–Ahlbeck, most w Gryfinie. 

2. Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym powiatu 
Uckermark i województwa zachodniopomorskiego w rejonie przejścia 
granicznego Schwedt–Krajnik Dolny poprzez przebudowę odcinków 
dróg powiatowych i wojewódzkich, etap 1: Potzlow – Środek Uckermark 
i Krzywin.

3. Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym powiatu 
Uckermark i województwa zachodniopomorskiego poprzez przebudowę 
odcinków dróg powiatowych i wojewódzkich (część 2) Seehausen–Blan-
kenburg i Żarczyn.

4. Infrastruktura łącząca polskie i niemieckie gminy i miasta Mark Landin, 
Brüssow, Carmzow–Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, 
Angermünde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Koł-
baskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój.

5. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko-niemie-
ckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym Me-
scherin–Gryfino.

6. Transgraniczne połączenie Świnoujście–Kamminke na wyspie Uznam.
7. Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz–Ladenthin–Warnik–

Będargowo w polsko-niemieckim obszarze rozwoju Odra–Nysa (DEPE-
RON).

Międzynarodowy charakter świadczy o wyjątkowości Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej (EWT) na tle innych instrumentów Unii Europejskiej. Wspar-
cie otrzymują jedynie działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych 
państw. Programy współpracy terytorialnej obejmują co najmniej dwa państwa 

8 Ibidem.
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Unii Europejskiej. Istotną kwestią jest to, że wszystkie najważniejsze decyzje 
w programach, w tym wybór projektów, dokonywane są z udziałem wszyst-
kich państw objętych danym programem, więc partycypanci projektu muszą 
reprezentować różne państwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, programy sprzyjają 
zawiązywaniu partnerstwa pomiędzy podmiotami z całej Europy.

3. Zróżnicowanie inwestycji proturystycznych  
w województwie zachodniopomorskim

Inwestycje proturystyczne w województwie zachodniopomorskim finanso-
wane z programu Interreg IV A w latach 2007–2013 mają bardzo zróżnicowany 
charakter. Większość z nich ma na celu rozwój infrastruktury – i to zarówno 
w wymiarze bezpośrednim, jak i pośrednim. Inwestycje bezpośrednie obejmują 
różnego rodzaju projekty, których głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej obszaru poprzez kreowanie nowych atrakcji turystycznych, w opar-
ciu o zmianę funkcji istniejących obiektów (i ich renowację) lub tworzenie ich od 
podstaw. Tego typu inwestycją jest projekt Transgraniczna promenada pomiędzy 
Świnoujściem i gminą Heringsdorf, obejmująca utworzenie transgranicznego 
ciągu pieszo-rowerowego jako połączenie promenad miasta Świnoujście i gminy 
Ostseebad Heringsdorf z miejscem integracyjnych spotkań pokoleń, zlokalizowa-
nym w obszarze pogranicza (funkcję tę pełni platforma usytuowana w miejscu 
granicy)9. Podobne znaczenie mają liczne projekty dotyczące budowy transgra-
nicznych ścieżek rowerowych, spośród których największe znaczenie ma Ścieżka 
rowerowa Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz miasto Barth, po-
wstająca w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10 (projekt 
nr INT-09-0018). Projekt ten zakłada stworzenie transgranicznego produktu tu-
rystycznego poprzez wybudowanie wybranych odcinków Międzynarodowej Tra-
sy Rowerowej nr 10 (łącznie prawie 15 km) wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami poprzez wspólną realizację 
zadania inwestycyjnego. Dzięki wzajemnej współpracy liczba podróżujących ro-
werzystów powinna się zdecydowanie zwiększyć, czemu ma służyć także dalsza 
planowana rozbudowa ścieżek rowerowych oraz wspólny marketing10.

9 www.eswinoujscie.pl/aktualnoci/6416-transgraniczna-promenada-otrzymaa-dofinanso-
wanie-z-ue.html (4.02. 2013).

10 http://barth.kolobrzeg.pl (31.01.2013).
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Przykładem zmiany funkcji istniejących obiektów może być pionierski pro-
jekt Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck 
i w Drawsku Pomorskim, w którym dwie partnerskie gminy (polska i niemiecka) 
realizują podobne zadanie inwestycyjne, otrzymując na nie wsparcie finanso-
we z Unii Europejskiej. Projekt obejmuje całkowitą rewitalizację dworców i ich 
otoczenia oraz utworzenie w budynku dworca biur dla organizacji społecznych 
działających w obszarze ekologii, turystyki i kultury, utworzenie informacji tu-
rystycznej oraz sal wystawowych11.

Inny charakter ma projekt Transgraniczne polsko-niemieckie kształcenie 
zawodowe w hotelarstwie i gastronomii w Euroregionie Pomerania, który ma 
na celu wspieranie rozpoczętych już transgranicznych kształceń modularnych 
polsko-niemieckiego kształcenia zawodowego w kierunkach hotelarskim i ga-
stronomicznym, aby maksymalnie osiągnąć wytyczony cel, jakim jest zakończe-
nie kształcenia z możliwością zdobycia dwóch zawodów – Hotelfachmann/-frau 
w Niemczech i technik hotelarz w Polsce. Obok wytyczonego celu, którym jest 
dla uczestników projektu zdobycie wykształcenia o określonym profilu, projekt 
ten spełnia dalszą istotną rolę w rozwoju kompetencji językowych, socjalnych 
i międzykulturowych na obszarze pogranicza, a dodatkowo zwiększa potencjał 
turystyczny regionu poprzez podnoszenie kwalifikacji osób związanych z obsłu-
gą ruchu turystycznego12.

Projekty pośrednio związane z turystyką to głównie projekty infrastruk-
turalne mające na celu poprawę zewnętrznej dostępności komunikacyjnej re-
gionu oraz komunikacji wewnątrzregionalnej, ułatwiając przemieszczanie się 
turystów. Projekty Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu pol-
sko-niemieckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym Me-
scherin–Gryfino oraz Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu 
polsko-niemieckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym 
Mescherin–Gryfino – etap 2: Ueckermünde, Glashütte, Grünhof, Warsin, Egge-
sin–Ahlbeck, most w Gryfinie mają na celu przede wszystkim13:

− poprawę transgranicznej infrastruktury drogowej w regionie wokół Zale-
wu Szczecińskiego,

− remont, przebudowę i rozbudowę drogi L283,

11 www.drawsko.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=169&menu=173&strona=1 (31.01.2013).
12 www.eswinoujscie.pl/aktualnoci/6416-transgraniczna-promenada-otrzymaa-dofinanso-

wanie-z-ue.html (4.02.2013). 
13 www.interreg4a.info/index.php?id=46&L=1&ProNr=INT-09-0020 (4.02.2013).
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− przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej 115 w miejscowości Pilcho-
wo,

− renowację mostu granicznego przez zachodnią Odrę w Gryfinie,
− ruch okrężny – ZOB,
− ochronę drogi L28 Eggesin–Ahlbeck. 
Drugą dużą grupą projektów pośrednio wpływających na rozwój turystyki 

są projekty związane z poprawą jakości środowiska przyrodniczego oraz jego 
ochroną, które z jednej strony pomagają tworzyć optymalne warunki dla reali-
zacji celów wypoczynkowych, z drugiej zaś obiekty i obszary chronione budzą 
coraz większe zainteresowanie turystów.

W ramach programu Interreg IV A w latach 2007–2013 w województwie 
zachodniopomorskim dofinansowanie uzyskało 66 projektów, z których 27% jest 
bezpośrednio związanych z turystyką. Przeważająca część projektów to różnego 
rodzaju inwestycje infrastrukturalne mające na celu zwiększenie potencjału tury-
stycznego obszaru poprzez kreowanie atrakcji turystycznych, budowę ścieżek ro-
werowych czy centrów informacji turystycznej. Minimalny udział mają projekty 
związane z kształceniem zawodowym (szkoleniem kadr) w turystyce. Mogłoby 
to świadczyć o małym znaczeniu turystyki dla regionu, ale w sposób pośredni 
jej rozwój wspierają także pozostałe projekty zwiększające dostępność obszaru 
i zapewniające właściwe korzystanie ze środowiska przyrodniczego. Prowadzo-
ne inwestycje mają bardzo zróżnicowany charakter i pozwalają wspierać rozwój 
turystyki właściwie na wszystkich płaszczyznach.

Podsumowanie

Współfinansowanie realizacji projektów za pomocą środków unijnych 
wiąże się z wieloma korzyściami. Pierwszą z nich jest fakt, iż dotacje stanowią 
dodatkowe źródło finansowania dla podmiotów samorządowych jak i przedsię-
biorców turystycznych, które pozwala im na realizację inwestycji po relatywnie 
niższych kosztach niż w przypadku korzystania z innych źródeł (np. kredytu). 
Dotacja pozwala zrealizować inwestycję szybciej, wykorzystać nowocześniejsze 
technologie, co przy wyłącznym wkładzie własnym często byłoby niemożliwe. 
Dzięki temu region może stać się bardziej innowacyjny i konkurencyjny na ryn-
ku. Istotny jest również fakt, że zakres pomocy jest bardzo szeroki, pozwala-
jący na aplikowanie o środki na dofinansowanie projektów z różnych dziedzin 
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– od kupna środków trwałych, przez zakup gruntów czy wartości niematerial-
nych i prawnych, do korzystania z usług doradczych. Można stwierdzić, że inwe-
stycje realizowane w województwie zachodniopomorskim w ramach programu 
INTERREG IV A w latach 2007–2013 mają zróżnicowany charakter i w zakresie 
turystyki pozwalają na:

− kreowanie samodzielnych produktów turystycznych lub ich części,
− zwiększenie dostępności do regionu i atrakcji turystycznych,
− poprawienie jakości produktu turystycznego i ochronę walorów tury-

stycznych,
− zwiększenie atrakcyjności wizualnej obszaru.
Istotne znaczenie w procesie realizacji tego typu inwestycji ma także nawią-

zanie silnej współpracy pomiędzy partnerami projektu. Jej kontynuacja w przy-
szłości może stanowić okazję do wspólnej realizacji różnych inicjatyw służących 
kreowaniu i promocji turystyki transgranicznej.
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PRO-TOURISM INVESTMENT DIFFERENTIATION  
IN THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP  

FINANCED BY INTERREG IV PROGRAMME 2007–2013

Summary

Tourism is perceived as mean to economic growth In regions with certain charac-
teristics. A combination of beautiful landscape with modern infrastructure is that what 
will allow to satisfy every tourists requirements. Difficulties of the fundraising process 
limit the ability investors to develop the infrastructure according to standards set by the 
tourism market. Because of the height of the expenses and low availability of funds Eu-
ropean Union help programmes become the most commonly used financial instrument. 
The EU help programmes are a factor enabling the tourism sector to properly develop. 
The infrastructure is not the only investment. Part of the funds is used to assure tourist 
attractions but also to educate the staff required. 

A significant part of projects funded by the INTERREG IV 2007–2013 programme. 
Has direct and indirect influence on tourism development In the region. The majority of 
those projects are related with creating new tourist attractions and development of road 
infrastructure. There are also projects that increase cooperation and make exchange of 
experience possible what aims to improve cross-boarder tourism.

Keywords: tourism investments, EU help programmes, West Pomeranian Voivodeship

Translated by Marta Bordun
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Streszczenie

W procesie kreowania zintegrowanych produktów turystycznych o charakterze 
przestrzennym spośród wielu uwarunkowań o zróżnicowanym charakterze kluczowe 
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obejmuje przede wszystkim obszary nadmorskie, łącząc blisko sto miejscowości. Baza 
noclegowa w tej części województwa ma zróżnicowany charakter zarówno w aspekcie 
ilościowym, jak i jakościowym. W połączeniu z walorami turystycznymi wytyczonego 
szlaku, mimo miejscowych niedoskonałości, może stanowić podstawę do wykreowania 
zintegrowanego produktu turystycznego. Jednakże ze względu na jej sezonowy charak-
ter może stanowić także barierę w procesie rozwoju produktu turystycznego Pomorska 
Droga św. Jakuba w województwie zachodniopomorskim.

Słowa kluczowe: produkt turystyczny, baza noclegowa, turystyka pielgrzymkowa, wo-
jewództwo zachodniopomorskie

Wprowadzenie

Wśród determinant kreowania zintegrowanych produktów turystycznych 
o charakterze przestrzennym można wyróżnić determinanty o charakterze ze-
wnętrznym oraz wewnętrznym. Determinanty wewnętrzne są bezpośrednio 
związane z zasobami danego obszaru, sprzyjającymi rozwojowi turystyki, wśród 
których można wyróżnić: walory i atrakcje turystyczne, zagospodarowanie tu-
rystyczne, dostępność komunikacyjną oraz determinanty o charakterze funkcjo-
nalnym, obejmujące uwarunkowania ekonomiczne o charakterze lokalnym (np. 
ułatwienia stwarzane dla przedsiębiorców turystycznych w regionie), uwarunko-
wania demograficzne wynikające z cech społeczności lokalnej (wolne zasoby siły 
roboczej, struktury demograficzne, aktywność w zakresie podejmowania dzia-
łalności o charakterze turystycznym), uwarunkowania polityczne i organizacyj-
ne (obejmujące działania podejmowane przez władze samorządowe i organizacje 
różnego typu na rzecz rozwoju produktu turystycznego). Za zasób obszaru można 
także uznać poziom procesu koopetycji, czyli jednoczesnej współpracy i konku-
rencji podmiotów kreujących obszarowy produkt turystyczny. Wśród zróżnico-
wanych determinant kreowania produktów turystycznych podstawowe znaczenie 
mają walory i atrakcje turystyczne, wokół których koncentrują się działania roz-
wojowe. Kluczowym elementem pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby 
turystów pozostaje baza noclegowa, która współcześnie pełni także wiele funkcji 
dodatkowych (np. atrakcji turystycznej). Celem opracowania jest identyfikacja 
i ocena znaczenia bazy noclegowej w procesie kreowania produktu turystyczne-
go Pomorska Droga św. Jakuba w województwie zachodniopomorskim.
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1. Produkt turystyczny

Produkt turystyczny może być interpretowany wąsko, jako usługa turystycz-
na, lub szeroko, jako oferta turystyczna obszaru. Zgodnie z koncepcją J. Stantona 
produkt turystyczny w ujęciu obszarowym to „kompleks materialnych i niemate-
rialnych właściwości, włączając w to jakość, standard, klasę, prestiż, cenę, znak 
firmowy, markę handlową i in., które nabywca może zaakceptować, jeśli są one 
zgodne z jego potrzebami, a poprzez ich zakup odczuwa osobistą satysfakcję”1. 
Według Ph. Kotlera natomiast, produkt turystyczny to wiązka fizycznych, usłu-
gowych i symbolicznych elementów i właściwości składających się na osiągnię-
cie zarówno satysfakcji przez kupującego, jak i korzyści ekonomicznych przez 
sprzedawcę2. Nieco inaczej produkt turystyczny definiuje R. Łazarek, określając 
go jako „jedność walorów turystycznych w miejscu docelowym podróży oraz 
komplementarnych dóbr i usług, które umożliwiają czasową zmianę stałego śro-
dowiska, a także umożliwiają i uprzyjemniają pobyt w miejscu docelowym po-
dróży”3.

Obszarowy produkt turystyczny jest rozpatrywany zatem w ujęciu prze-
strzennym, co oznacza, że jest produktem złożonym, kształtowanym przez wiele 
różnych podmiotów, składającym się z wielu pojedynczych elementów – częś-
ciowo podobnych, częściowo heterogenicznych, ale zawsze komplementarnych4. 
Każdy z tych elementów jest funkcjonalnie związany z innymi, nawet jeśli są 
one wytwarzane przez różne podmioty. Zależność ta wiąże świadczenia różnych 
przedsiębiorstw turystycznych w danym regionie, gdyż żadne z nich nie jest 
w stanie zaspokoić w całości popytu5.

Zgodnie z koncepcją E. Dziedzic, produkt obszaru recepcji turystycznej 
to całość złożona z elementów materialnych i niematerialnych, stanowiących 
podstawę istniejącego w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań związanych 

1 J. Stanton, Fundamentals of Marketing, McGraw-Hill Company, New York 1975, s. 171.
2 Ph. Kotler, Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice Hall Inc., 

Englewood Cliffs, New Jersey 1967, s. 289.
3 R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, WSE, Warszawa 1999, s. 74.
4 B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, „Rynek Turystyczny” 

1998, nr 12, s. 10.
5 M. Żemła, Produkt turystyczny – ujęcie podmiotowe, „Problemy Turystyki 2000”, nr 1–2, 

s. 30–31.
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z pobytem w danym miejscu6. Produktu tego nie należy utożsamiać z podażą 
turystyczną na danym obszarze, gdyż charakterystyczną cechą produktu jest 
podporządkowanie jego elementów wspólnej koncepcji zmierzającej do zaspoko-
jenia określonych potrzeb turystów. Ten sam obszar może zatem oferować kilka 
produktów skierowanych do różnych grup odbiorców, a kluczowym problemem 
staje się właściwy dobór ich asortymentu. 

W ujęciu analitycznym obszarowy produkt turystyczny obejmuje:
‒ walory turystyczne,
‒ zagospodarowanie turystyczne,
‒ usługi turystyczne7.
Wykreowanie określonego produktu turystycznego wymaga skoordyno-

wanych działań podmiotów zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w ten 
proces. Jest to możliwe przy współpracy samorządu lokalnego, który może okre-
ślić dominujący charakter produktu turystycznego, a następnie, wykorzystując 
dostępne narzędzia, w szczególności strategię rozwoju, sterować działaniami 
różnych podmiotów w kierunku wykreowania pożądanego produktu turystycz-
nego.

2. Droga św. Jakuba w województwie zachodniopomorskim

Droga św. Jakuba to jeden ze szlaków tematycznych powstających w Euro-
pie w ramach działań Rady Europy, która w 1986 roku utworzyła program Euro-
pejskich Szlaków Kulturowych, mający na celu pokazanie go poprzez koncepcję 
podróży w czasie i przestrzeni w poszczególnych państwach Europy. Program 
współtworzy wspólne dziedzictwo całego kontynentu8, ma także popularyzować 
podstawowe wartości Rady Europy: prawa człowieka, demokrację, różnorodność 
kulturową oraz dialog międzykulturowy. Europejskim szlakiem kulturowym 
może zostać ogłoszona trasa łącząca skupione wokół danego tematu miejsca 
i obiekty, mające znaczenie dla kultury europejskiej. Tematyka szlaków może do-
tyczyć wybitnych postaci, wydarzeń historycznych, zabytków czy krajobrazów. 
Szlaki kulturowe dzieli się według trzech głównych tematów: ludzie, migracje 

6 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, 
SGH, Warszawa 1998, s. 9.

7 Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2011, s. 212.

8 www.coe.int (15.11.2012).
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oraz rozprzestrzenianie się głównych osiągnięć cywilizacyjnych. Pozwalają one 
na zachowanie i renowację dziedzictwa kulturowego, budowanie europejskiej 
tożsamości oraz rozwój coraz popularniejszej turystyki kulturowej. Obecnie ist-
nieje ponad 20 szlaków przebiegających przez całą Europę. Są to m.in.: Szlak 
Cysterski, Szlak Jedwabny, Szlak Hanzeatycki, Szlak Wikingów, Szlak Mozarta 
czy Szlak Kultury Barokowej.

Pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym była Droga św. Jakuba 
(w 1993 roku hiszpańska część szlaku została wpisana na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO). Historia pielgrzymowania do 
grobu św. Jakuba (Santiago de Compostela) sięga IX wieku, apogeum zaś przy-
pada na okres średniowiecza9. Współczesna rekonstrukcja szlaku rozpoczęła się 
w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku od dróg powstających na terenie Hiszpa-
nii, a w następnych latach m.in. we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Au-
strii i Szwajcarii. W Polsce jako pierwsza powstała Dolnośląska Droga św. Jakuba 
(2005 rok), wiodąca od Głogowa do Zgorzelca, gdzie łączy się z niemieckim szla-
kiem św. Jakuba (Ekumeniczny Szlak Pątniczy – „Ökumenischer Pilgerweg”)10. 
W latach 2005–2010 na terenie Polski powstało ponad 2200 km oznakowanych 
odcinków tras oznakowanych jako Drogi Jakubowe11. 

Pomorska Droga św. Jakuba, reaktywowana w ramach Programu Południo-
wy Bałtyk, biegnie z Kretingi na Litwie, przez Kłajpedę, Kaliningrad, Braniewo, 
Gdańsk, Lębork, Łebę, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Szcze-
cin, Świnoujście, Uznam, Greifswald do Rostocku, gdzie łączy się z drogami ze 
Skandynawii i prowadzi przez Francję do Hiszpanii – włączając się w europejską 
sieć Dróg Jakubowych12. W jej ramach w województwie pomorskim wytyczono 
sześć odcinków lokalnych Dróg św. Jakuba: gdański, żukowski, kartuski, siera-
kowicki, słupski oraz lęborski (do 2012 roku powstał tylko ten ostatni)13. 

W województwie zachodniopomorskim projektowana Droga św. Jakuba 
(o długości ok. 400 km) obejmuje przede wszystkim obszary nadmorskie i bieg-
nie od Bukowa Morskiego (gmina Darłowo), przez Koszalin, Kołobrzeg, Trze-
biatów, Kamień Pomorski, Wolin do Świnoujścia. Jej odnoga poprowadzi z Ka-
mienia Pomorskiego do Szczecina, przez Stepnicę i Goleniów. W sumie szlak 

9 A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 263.
10 www.malopolskadroga.swjakub.pl (15.11.2012).
11 www.re-create.pl (15.11.2012).
12 www.turystyka.wzp.pl (15.11.2012).
13 www.prot.re-create.pl (15.11.2012).
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w województwie zachodniopomorskim łączy blisko sto miejscowości o zróżnico-
wanym potencjale turystycznym.

3.  Baza noclegowa jako kluczowy element kreowania produktu  
turystycznego Pomorska Droga św. Jakuba  
w województwie zachodniopomorskim

Turystyczne walory kulturowe o charakterze religijnym, które posłużyły 
za podstawę wytyczenia przebiegu Pomorskiej Drogi św. Jakuba w wojewódz-
twie zachodniopomorskim (na trasie zinwentaryzowano ponad 300 obiektów, 
w tym 105 obiektów sakralnych, 150 innych obiektów historyczno-kulturowych, 
50 obiektów przyrodniczych14), stanowią podstawę do wykreowania produktu 
turystycznego15. Jednakże poza nimi kluczowe znaczenie należy przypisać do-
stępnej bazie noclegowej, w oparciu o którą świadczone mogą być usługi nocle-
gowe dla turystów (tab. 1). 

Tabela 1 

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w gminach leżących  
na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba oraz na odcinkach trasy alternatywnej  

w 2010 roku (województwo zachodniopomorskie)

Gminy Obiekty noclegowe 
ogółem

Obiekty  
całoroczne

Liczba miejsc  
noclegowych

1 2 3 4

Postomino 21 2 4509
Sławno – miasto 0 0 0
Sławno 1 0 100
Malechowo 0 0 0
Darłowo – miasto 30 9 4473
Darłowo 17 4 3104
Sianów 2 1 150
Polanów 1 1 100

14 www.zachodniopomorskie.re-create.pl/biura/partner2/uploadimages/pliki/inwentaryza-
cja.pdf (30.01.2013). 

15 T. Duda, M. Duda, Inwentaryzacja oraz waloryzacja atrakcyjności i potencjału tury-
styczno-kulturowegoo obiektów sakralnych znajdujących się na projektowanej Pomorskiej Dro-
dze Świętego Jakuba, Agencja Fotograficzno-Redakcyjna Dudowie.pl.
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1 2 3 4

Świeszyno 1 1 125
Biesiekierz 2 2 176
Będzino 2 1 65
Powiat grodzki Koszalin 12 12 594
Ustronie Morskie 31 7 4345
Dygowo 1 0 40
Kołobrzeg – miasto 59 54 12946
Kołobrzeg 37 11 6012
Białogard – miasto 1 1 68
Białogard 0 0 0
Karlino 1 1 92
Trzebiatów 21 8 3909
Karnice 0 0 0
Świerzno 0 0 0
Kamień Pomorski 2 1 74
Wolin 9 1 631
Dziwnów 63 14 9980
Międzyzdroje 42 22 5742
Powiat grodzki Świnoujście 80 62 8510
Stepnica 2 1 32
Goleniów 2 2 110
Powiat grodzki Szczecin 51 42 6811

Źródło:  Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (6.05.2012).

Jak wynika z danych GUS przedstawionych w tabeli 1, największa liczba 
miejsc noclegowych znajduje się kolejno na szlaku w gminach i miastach takich 
jak: Postomino, Darłowo, Koszalin, Kołobrzeg, Trzebiatów, Wolin, Międzyzdro-
je, Świnoujście i Szczecin. Należy jednak dodać, iż wysoki potencjał noclego-
wy tych gmin wynika głównie z ich nadmorskiego położenia bądź bliskości do 
morza, a w związku z tym łączy się z dużym natężeniem ruchu turystycznego 
w miesiącach letnich, co z jednej strony może powodować trudności ze znalezie-
niem zakwaterowania dla grup turystów religijnych, a z drugiej strony stwarza 
możliwość połączenia oferty turystyki religijnej z bogatą ofertą turystyki wypo-
czynkowej, uzdrowiskowej czy, w przypadku Koszalina i Szczecina, turystyki 
miejskiej.
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W przypadku pozostałych gmin leżących na szlaku, w których turysta reli-
gijny mógłby odpocząć w ciszy, należy uznać, iż infrastruktura noclegowa nie jest 
wystarczająca. Funkcjonujące w gminach gospodarstwa agroturystyczne sprzy-
jają również turystyce indywidualnej (np. gminy Malechowo, Sławno), jednakże 
z przyczyn oczywistych ich baza nie sprzyja obsłudze grup. Wskazanie na szla-
ku gmin alternatywnych, takich jak Będzino, Ustronie Morskie czy Dziwnów, 
stanowi zaś szansę na możliwości zakwaterowania turystów religijnych. Należy 
jednak jeszcze raz podkreślić, iż zwłaszcza w sezonie letnim miejscowości te są 
przede wszystkim miejscem destynacji turystyki wypoczynkowej o charakterze 
masowym (zwłaszcza Ustronie Morskie i Dziwnów), co może stać w sprzeczno-
ści z potrzebami turystów religijnych.

Dla kompleksowej oceny bazy noclegowej można wykorzystać wskaźni-
ki: Schneidera (liczba turystów korzystających z noclegów przypadająca na 100 
mieszkańców stałych), Deferta (liczba turystów korzystających z noclegów przy-
padająca na km2 powierzchni całkowitej), Charvata (liczba miejsc noclegowych 
przypadająca na km2 powierzchni całkowitej), Baretje’a i Deferta (liczba miejsc 
noclegowych pomnożoną przez 100, przypadająca na liczbę ludności miejsco-
wej16), rozwoju bazy noclegowej (stosunek liczby turystów do miejsc noclego-
wych17), wykorzystania pojemności noclegowej. Ich wielkość w gminach, przez 
które przebiega zachodniopomorska część Pomorskiej Drogi św. Jakuba, prezen-
tują tabele 2 i 3.

Analiza miernika Schneidera wskazuje, że największa liczba turystów na 
100 mieszkańców przypada w grupie gmin nadmorskich. Z kolei największą licz-
bę turystów korzystających z noclegów przypadającą na km2 powierzchni całko-
witej (wskaźnik Deferta) charakteryzowało się miasto Kołobrzeg, miasto Darło-
wo, Szczecin, gmina Dziwnów, Ustronie Morskie, Międzyzdroje i Świnoujście, 
a więc także poza Szczecinem, miejscowości nadmorskie.

Analizując wskaźnik nasycenia bazą turystyczną (wskaźnik Charvata), na-
leży stwierdzić, iż gminą najlepiej wyposażoną w bazę noclegową spośród anali-
zowanych w 2010 roku była gmina Kołobrzeg, w której na jeden km2 powierzchni 
całkowitej przypada aż 498 miejsc noclegowych. Wysokie nasycenie bazą tury-
styczną obserwuje się również w pozostałych gminach nadmorskich (Dziwnów 

16 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warsza-
wa 2002, s. 24–25. 

17 Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, red. A. Szromek, Proksenia, Kraków 
2012, s. 166.
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Tabela 2 

Wskaźniki Schneidera, Deferta, Charvarta, Baretje’a i Deferta  
oraz wskaźnik skali B–D w skali M. Boyer dla gmin leżących  

na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba oraz na odcinkach trasy alternatywnej  
(województwo zachodniopomorskie)

Gminy Wskaźnik 
Schneidera

Wskaźnik 
Deferta

Wskaźnik 
Charvata

Wskaźnik 
Baretje’a 
i Deferta

Aktywność 
turystyczna
wskaźnik  

B–D w skali 
M. Boyer

Postomino 402 126 20 63 dominująca 
Sławno – miasto 0 0 0 0 brak 
Sławno 0 0 0 1 brak 
Malechowo 0 0 0 0 brak
Darłowo – miasto 293 2056 224 32 istotna 
Darłowo 440 128 12 40 dominująca 
Sianów 10 6 1 1 brak 
Polanów 30 7 0 1 brak 
Świeszyno 6 3 1 2 brak 
Biesiekierz 142 71 2 3 brak 
Będzino 13 6 0 1 brak 
Powiat grodzki Koszalin 39 417 6 1 brak 
Ustronie Morskie 1121 704 76 121 dominująca 
Dygowo 2 1 0 1 brak 
Kołobrzeg – miasto 687 11792 498 29 istotna 
Kołobrzeg 641 439 42 61 dominująca 
Białogard – miasto 13 118 3 0 brak 
Białogard 0 0 0 0 brak 
Karlino 44 29 1 1 brak 
Trzebiatów 199 150 17 23 istotna 
Karnice 0 0 0 0 brak 
Świerzno 0 0 0 0 brak 
Kamień Pomorski 14 10 0 1 brak 
Wolin 21 8 2 5 niewielka 
Dziwnów 1817 1964 263 243 dominująca 
Międzyzdroje 1460 837 50 88 dominująca 
Powiat grodzki Świnoujście 284 587 43 21 istotna 
Stepnica 4 1 0 1 brak 
Goleniów 6 4 0 0 brak 
Powiat grodzki Szczecin 92 1211 23 2 brak 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Uzdrowiska i ich funkcja…, s. 168.
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Tabela 3 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej oraz wskaźnik wykorzystania  
pojemności noclegowej dla gmin leżących na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba  

oraz na odcinkach trasy alternatywnej (województwo zachodniopomorskie)

Gminy Wskaźnik BN Wskaźnik WPN

Postomino 6 65
Sławno – miasto – –
Sławno – 2
Malechowo – –
Darłowo – miasto 9 60
Darłowo 11 122
Sianów 9 17
Polanów 28 89
Świeszyno 3 6
Biesiekierz 47 76
Będzino 17 51
Miasto Koszalin 69 103
Ustronie Morskie 9 75
Dygowo 2 31
Kołobrzeg – miasto 24 188
Kołobrzeg 11 71
Białogard – miasto 45 100
Białogard – –
Karlino 44 80
Trzebiatów 9 69
Karnice – –
Świerzno – –
Kamień Pomorski 28 73
Wolin 4 30
Dziwnów 7 59
Międzyzdroje 17 82
Powiat grodzki Świnoujście 14 110
Stepnica 6 23
Goleniów 18 69
Powiat grodzki Szczecin 54 106
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS (26.05. 2012).
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– 263, miasto Darłowo – 224). Pozostałe miejscowości mają bardzo niską wartość 
tego wskaźnika bądź przyjmuje ona wartość zerową.

Analizując wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości (wskaźnik Baretje’a 
i Deferta), zaliczany do grupy mierników zagospodarowania turystycznego, 
stwierdzono, iż największą liczbą turystycznych miejsc noclegowych przypada-
jącą na 100 mieszkańców stałych, charakteryzowały się gminy nadmorskie. Naj-
wyższa wartość wskaźnika występuje w gminie Dziwnów oraz w gminie Ustro-
nie Morskie. Najmniej miejsc noclegowych na 100 mieszkańców przypada na te 
same gminy, co w przypadku wskaźnika Charvarta.

Mając na uwadze wskaźnik rozwoju bazy noclegowej z grupy wskaźników 
zagospodarowania turystycznego za najlepiej wykorzystujące swoją bazę nocle-
gową należy uznać miasto Koszalin, Szczecin, Białogard, Biesiekierz, Karlino. 
Z kolei wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej (WWPN) najwyższy jest 
w mieście Kołobrzeg, gminie Darłowo i w Świnoujściu.

Analiza powyższych wskaźników zdecydowanie wskazuje, że gminy nad-
morskie oraz miasta takie jak Szczecin i Koszalin charakteryzują się najbardziej 
rozwiniętą funkcją turystyczną i wysokim poziomem zagospodarowania tury-
stycznego. 

Do oceny potencjału usługowego analizowanych gmin można wykorzystać 
również informację według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) o udziale 
podmiotów z sekcji I, a więc świadczących usługi związane z zakwaterowaniem 
i gastronomią, w ogólnej liczbie podmiotów gospodarujących w gminie, co zosta-
ło przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4 

Udział podmiotów w PKD z sekcji I w ogólnej liczbie podmiotów  
gospodarujących w gminach leżących na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba  
oraz na odcinkach trasy alternatywnej (województwo zachodniopomorskie)

Gminy Udział podmiotów sekcji I  
w liczbie podmiotów ogółem (%)

1 2

Postomino 21,60
Sławno – miasto 4,89
Sławno 4,09
Malechowo 4,42
Darłowo – miasto 25,03
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1 2

Darłowo 23,21
Sianów 4,17
Polanów 3,10
Świeszyno 2,88
Biesiekierz 5,76
Będzino 8,41
Powiat grodzki Koszalin 4,88
Ustronie Morskie 48,67
Dygowo 5,89
Kołobrzeg – miasto 15,35
Kołobrzeg 32,85
Białogard – miasto 3,56
Białogard 2,23
Karlino 3,36
Trzebiatów 13,41
Karnice 12,14
Świerzno 5,54
Kamień Pomorski 7,41
Wolin 9,69
Dziwnów 35,54
Międzyzdroje 40,00
Powiat grodzki Świnoujście 9,30
Stepnica 4,57
Goleniów 3,10
Powiat grodzki Szczecin 21,60

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS (26.05.2012).

Zaprezentowana analiza pozwala na stwierdzenie, że gminy położone w za-
chodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi św. Jakuba charakteryzują się:

− rozwiniętą i zdywersyfikowaną infrastrukturą usługową na szlaku, a baza 
jest dopasowana do potrzeb różnych grup konsumentów i różnych moty-
wów uprawiania turystyki, 

− wysokim poziomem ruchu turystycznego, związanym zwłaszcza z upra-
wianiem turystyki wypoczynkowej i aktywnej w miejscowościach na 
przebiegu szlaku; wielkość ruchu jest czynnikiem decydującym o podaży 
turystycznej, 



143Baza noclegowa jako determinanta kreowania produktu…

− możliwością łączenia pielgrzymkowych motywów przyjazdów do obsza-
ru przebiegu szlaku z innymi motywami uprawiania turystyki: wypo-
czynkowymi, zdrowotnymi, kulturowymi czy biznesowymi.

Podsumowanie 

Zaprezentowana analiza wskazuje, że baza noclegowa w zachodniopomor-
skiej części Pomorskiej Drogi św. Jakuba ma zróżnicowany charakter zarówno 
w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. W połączeniu z walorami turystycz-
nymi wytyczonego szlaku, mimo miejscowych niedoskonałości, może stanowić 
podstawę do wykreowania zintegrowanego produktu turystycznego Pomorska 
Droga św. Jakuba w Zachodniopomorskiem. Za miejscowości wiodące należy 
uznać: Darłowo, Koszalin, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Szczecin oraz, ze wzglę-
du na duży potencjał ekonomiczny, Świnoujście i Goleniów. W miejscowościach 
tych znajdują się obiekty o największym znaczeniu dla pielgrzymkowego ruchu 
turystycznego oraz dla turystyki religijnej i kulturowej na projektowanym szla-
ku. Reprezentują one dużą lub bardzo dużą wartość historyczną. Posiadają włas-
ną bazę noclegową albo bazę w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie. Obiekty 
charakteryzują się wysoką dostępnością turystyczną oraz komunikacyjną.

Równocześnie należy zwrócić uwagę na pewne dysfunkcje związane z kre-
owaniem produktu turystycznego Pomorska Droga św. Jakuba w województwie 
zachodniopomorskim, związane przede wszystkim z wysoką sezonowością ruchu 
turystycznego w pasie Wybrzeża (zwłaszcza turystyki wypoczynkowej), głównie 
od czerwca do sierpnia, w wyniku czego obszar, przez który przebiega szlak jest 
zatłoczony. Skutkuje to wysokim poziomem wykorzystania bazy turystycznej 
w tym okresie oraz wysokimi cenami za nocleg i pozostałe usługi turystyczne. 
W związku z powyższym w tym okresie szczytu sezonowego należy mieć na 
uwadze ograniczenia korzystania z bazy. Ponadto obszar zachodniopomorskiego 
Wybrzeża posiada nieukształtowany wizerunek turystyczny związany z tury-
styką pielgrzymkową, stąd istnieje niebezpieczeństwo konfliktów wynikających 
z uprawiania różnych form turystyki.
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ACCOMMODATION AS A DETERMINANT OF THE CREATION  
OF THE „THE POMERANIAN WAY OF ST. JAMES” TOURIST PRODUCT  

IN THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP

Summary

In the process of creating integrated spatial tourist products between many various 
determinants the internal factors in the form of the region’s resources are of key impor-
tance. Among them, next to tourist values and attractions, accommodation is the most 
significant. It’s quantity, quality and nature can stimulate the creation of tourist products 
– or make it harder. The Way of St. James is one of Europe’s theme trails, part of which 
is The Pomeranian Way of St. James. It runs along the southern shore of the Baltic Sea, 
from Lithuania to Germany (through Poland), where it is integrated in the trails from 
Scandinavia. It then leads through France to Spain and joins the European network of the 
Ways of St. James. In the West Pomeranian Voivodeship the designed Way of St. James 
(about 400 km long) covers mainly seaside areas, connecting almost a hundred towns. 
Accommodation in this part of the voivodeship is diversified in both the quantity and 
quality aspects. In combination with tourist values of the marked out trail, in spite of 
the local imperfections, it can be a base for the creation of an integrated tourist product. 
However, due to its seasonal character, it can also become a barrier in the development of 
the Pomeranian Way of St. James tourist product in the West Pomeranian Voivodeship.

Keywords: tourist product, accommodation, pilgrim tourism, West Pomeranian Voivode-
ship 

Translated by Aleksandra Meyer





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 785 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 4 (24) 2013

Adam Pawlicz*

Uniwersytet Szczeciński

IDENTYFIKACJA INSTYTUCJONALNYCH BARIER APLIKACJI  
O FUNDUSZE POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ  

NA ROZWÓJ TURYSTYKI  
NA PODSTAWIE BADAŃ GMIN I PRZEDSIĘBIORCÓW  

W WOJEWÓDZTWACH ZACHODNIOPOMORSKIM I LUBUSKIM1

Streszczenie 

Dostępność funduszy pomocowych Unii Europejskiej ułatwia prowadzenie inwe-
stycji w infrastrukturę turystyczną oraz utrzymanie i rozwój atrakcji turystycznych na 
poziomie zarówno regionalnym, jak i lokalnym. Zainteresowanie funduszami pomoco-
wymi przez sektor prywatny i publiczny jest jednak ciągle niższe od oczekiwanego ze 
względu na liczne bariery aplikacyjne. 

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja oraz 
gradacja barier aplikacji o fundusze UE. W badaniu, które przeprowadzono w 31 celowo 
dobranych gminach województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, zapytano przed-
stawicieli gmin oraz przedsiębiorców turystycznych o najważniejsze bariery aplikacji 
o środki UE. W grupie przedstawicieli gmin za najistotniejsze uznano: konieczność za-
pewnienia wkładu własnego, biurokrację oraz procedury związane z refundowalnością 
wydatków (zapewnieniem płynności finansowej projektu). W grupie przedsiębiorców 

* Adam Pawlicz – dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Katedra Zarządzania Turystyką. E-mail: adam.pawlicz@wzieu.pl.

1 Badania prezentowane w artykule zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pt. Stan i kierunki wykorzystania środków Unii Eu-
ropejskiej w rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej (na przykładzie województw 
zachodniopomorskiego i lubuskiego), N114 333740.
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najistotniejsze bariery to: skomplikowana procedura, konieczność zapewnienia wkładu 
własnego i brak odpowiednio przygotowanej kadry. 

W artykule policzono również współczynnik korelacji rang Spearmana w celu zba-
dania korelacji pomiędzy wskazaniami obu grup. Wynik –0,06 można zinterpretować 
jako brak korelacji pomiędzy wskazaniami obu grup. 

Słowa kluczowe: fundusze UE, bariery aplikacji, województwo zachodniopomorskie, 
województwo lubuskie, turystyka

Wprowadzenie

Fundusze spójności zostały utworzone w celu wyrównywania warunków 
ekonomicznych funkcjonowania we wszystkich regionach Unii Europejskiej. 
W szczególności Unia Europejska dąży do likwidacji zacofania najmniej uprzy-
wilejowanych regionów, zwłaszcza w państwach Europy Wschodniej oraz na ob-
szarach wyspowych. Instrumentami, za pomocą których Unia Europejska dąży 
do osiągnięcia założonych celów są, kierowane do najbiedniejszych regionów, 
fundusze pomocowe. Budżet Unii Europejskiej w 2012 roku wyniósł 147,2 mld 
euro2 [dla porównania budżet (wydatki) Polski na 2012 rok wyniósł około 78 mld 
euro], z czego na fundusze strukturalne i spójności przeznaczono 52,8 mld euro. 
Tak duże kwoty wymagają odpowiedniej kontroli oraz procedur minimalizują-
cych nadużycia. Z tego względu około 5,6% budżetu przeznaczone zostało na 
wydatki administracyjne. Biurokracja z jednej strony zapewnia prawidłowość 
wydatkowania funduszy oraz uprawdopodabnia osiągnięcie założonych celów, 
z drugiej jednak strony jest czynnikiem, który również powoduje znaczne koszty 
po stronie potencjalnych beneficjentów. Celem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie wyników badań wskazujących na najważniejsze instytucjonalne barie-
ry w aplikacji o środki UE na rozwój turystyki. Badania przeprowadzono wśród 
gmin i przedsiębiorców w dwóch województwach: zachodniopomorskim i lubu-
skim.

2 www.ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2012/budget_folder/budget_2012_
pl.pdf (30.01.2013).
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1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na rozwój turystyki

Jednym z głównych celów polityki spójności jest wyrównywanie różnic 
gospodarczych pomiędzy poszczególnymi regionami. W sektorze turystycznym 
zatrudnienie znajdują głównie ludzie młodzi, stosunkowo słabo wykształceni, 
którzy rozpoczynają karierę zawodową3. Z tego względu w wielu krajach rozwi-
jających się turystyka jest postrzegana jako panaceum na wszelkie problemy gos-
podarcze4. Również w krajach rozwiniętych wspieranie turystyki w obszarach 
peryferyjnych jest wskazywane jako sposób na zmniejszanie się różnic w pozio-
mie rozwoju5. Fundusze wspierania rozwoju turystyki powstają zarówno na po-
ziomie państw narodowych, jak i organizacji ponadnarodowych, takich jak Unia 
Europejska. 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter turystyki6 trudno jest jedno-
znacznie określić zakres gospodarki turystycznej lub nawet zdefiniować przed-
siębiorstwo turystyczne. Implikuje to znaczną różnorodność podmiotów oraz 
trudność w kwantyfikacji gospodarczego zjawiska turystyki en bloc. Jako rozwią-
zanie tego problemu Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO) wprowadziła 
Rachunek Satelitarny Turystyki – metodologię oceny wpływu turystyki na gos-
podarkę. Podobne problemy występują również w przypadku wsparcia ze środ-
ków publicznych przedsięwzięć związanych z turystyką. Bardzo trudno byłoby 
zbudować jednolity program wsparcia wszystkich przedsięwzięć związanych ze 
wsparciem turystyki. Z tego względu fundusze pomocowe (czy na poziomie UE, 
czy na poziomie krajowym) z reguły umiejscowione są w różnych programach 
skierowanych na wzrost innowacyjności, ochronę środowiska, wsparcia działań 
z zakresu kultury i sportu itp. Programy Unii Europejskiej ukierunkowane stricte 

3 Por. Human Resources Development, Employment and Globalization in the Hotel, Ca-
tering and Tourism Sector, International Labour Organization, Geneva 2001.

4 Por. A. Pawlicz, Rola zasobów ludzkich w rozwoju zrównoważonym turystyki w krajach 
rozwijających się, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, „Ekonomiczne Prob-
lemy Usług” 2008, nr 19, s. 149–158; idem, Dobrobyt a turystyka. Analiza instytucjonalna wybra-
nych problemów rozwoju turystyki w krajach Trzeciego Świata, „Prace i Materiały Podwiślańskiej 
Wyższej Szkoły w Kwidzynie” red. S. Angielski, K. Strzała, 2011, nr 2 s. 49–58.

5 Por. F. Williams, M. MacLeod, The Peripherality, Tourism and Competitiveness Mix: 
Contradictory or Confirmed?, w: Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitive-
ness, red. E. Jones, C. Haven-Tang, CABI, Wallingford 2005, s. 39–58.

6 Por. X. Li, J. Petric, Tourism Marketing in an Era of Paradigm Shift, „Journal of Travel 
Research” 2008, Vol. 46, s. 235–244; M. Kachniewka, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, 
Rynek turystyczny, Wolters Kluvier, Warszawa 2012, s. 15–20.
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na rozwój turystyki od strony popytu (np. wśród grup defaworyzowanych, np. 
seniorów lub osób niepełnosprawnych) lub podaży (np. rozwój infrastruktury tu-
rystycznej) stanowią jedynie niewielki fragment ogółu środków, o które mogą 
się ubiegać przedsiębiorstwa turystyczne oraz regiony wskazujące turystykę jako 
kierunek rozwoju. W perspektywie finansowej 2014–2020 najprawdopodobniej 
zostaną zlikwidowane programy ukierunkowane jedynie na rozwój turystyki, 
a przedsiębiorcy, organizacje non-profit i jednostki samorządowe będą musiały 
szukać środków w programach dostępnych dla wszystkich branż. 

Dystrybucja funduszy UE jest zadaniem trudnym i kosztownym. Koszty 
dystrybucji funduszy UE obejmują nie tylko funkcjonowanie aparatu admini-
stracyjnego, ale również promocję programów oraz kontrolę prawidłowości wy-
datkowania środków. Elementy związane z kontrolą z punktu widzenia jednostki 
aplikującej o fundusze UE stanowią niewątpliwie barierę w dostępie do środków. 
Identyfikacja i minimalizacja tych barier mogą przyczynić się do optymalizacji 
polityki turystycznej na poziomie zarówno regionalnym, jak i ponadregional-
nym.

2. Bariery aplikacji o fundusze Unii Europejskiej na rozwój turystyki 
w gminach

Badania przeprowadzono w 31 urzędach gmin w województwach zachodnio-
pomorskim i lubuskim. Liczba gmin objętych badaniem była ograniczona przez 
budżet przeznaczony na badania. Badania przeprowadzono w 21 gminach woje-
wództwa zachodniopomorskiego i 10 lubuskiego. W tabeli 1 przedstawiono pod-
stawowe informacje na temat obu województw.

Ze względu na wieloaspektowy charakter przedmiotu badań jako metodę 
badawczą wybrano wywiad pogłębiony. Badania przeprowadzane były w siedzi-
bach urzędów gmin. Respondentami były osoby zajmujące się budową wniosków 
oraz nadzorem nad realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków 
UE. Ze względu na bardzo różne struktury organizacyjne gmin były to osoby na 
różnych stanowiskach, pracujące w różnych departamentach. Właściwe badania 
zostały poprzedzone pilotażem w czterech gminach województwa zachodnio-
pomorskiego. Badania przeprowadzono w czerwcu 2012 roku.
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Tabela 1 

Podstawowe informacje dotyczące województw zachodniopomorskiego i lubuskiego

Wyszczególnienie Zachodnio-
pomorskie Lubuskie  Zachodnio-

pomorskie (%) Lubuskie (%)

Ludność 1 693 072 1 011 024 63 37
Obszar (km2) 22892 13 987 62 38
Liczba turystów* 1,8 0,433333 81 19
Liczba gmin 114 80 58 42
Liczba badanych gmin 21 10 65 35

* Średnia liczba krajowych podróży Polaków w latach 2005–2010. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki. 

Jednym z głównych celów prowadzonych badań była identyfikacja barier 
w aplikacji o środki UE. W trakcie badań pilotażowych zidentyfikowano nastę-
pujące bariery:

‒ skomplikowana procedura,
‒ konieczność zapewnienia wkładu własnego,
‒ brak odpowiednio przygotowanej kadry do aplikowania o środki UE i ich 

rozliczania,
‒ brak chęci współpracy między JST a przedsiębiorcami,
‒ subiektywizm oceny,
‒ procedury zamówień publicznych,
‒ refundowalność wydatków,
‒ ograniczenie liczby projektów składanych w ramach jednego konkursu,
‒ fluktuacja kadr urzędu marszałkowskiego,
‒ konieczność zapewnienia partnera,
‒ konieczność przygotowania zbędnych dokumentów,
‒ inne.
Respondenci oceniali wyżej wymienione bariery jako „duża bariera”, „śred-

nia bariera”, „mała bariera”, „nie stanowi bariery” lub „nie dotyczy”. Ostatnia 
odpowiedź była wymieniana np. w przypadku „współpracy między JST a przed-
siębiorcami”, gdy w projektach realizowanych przez gminę nie brały udziału 
podmioty prywatne itp. 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki ankiet w zakresie barier w korzystaniu ze 
środków UE na rozwój turystyki.
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Tabela 2

 Bariery w korzystaniu ze środków UE na rozwój turystyki w badanych gminach

Wyszczególnienie Nie stanowi 
bariery

Mała 
bariera

Średnia 
bariera

Duża 
bariera

Nie 
dotyczy

1 2 3 4
Skomplikowana procedura 7 5 11 8
Konieczność zapewnienia wkładu włas-
nego 3 4 7 17

Brak odpowiednio przygotowanej kadry 
do aplikowania o środki UE i ich rozli-
czania

16 6 7 2

Brak chęci współpracy między JST 
a przedsiębiorcami 4 5 5 17

Subiektywizm oceny 10 7 7 5 2
Procedury zamówień publicznych 10 2 9 10
Refundowalność wydatków 5 3 7 15 1
Ograniczenie liczby projektów składanych 
w ramach jednego konkursu 8 1 9 9 4

Fluktuacja kadr urzędu marszałkowskiego 9 9 8 5
Konieczność zapewnienia partnera 11 5 2 9 4
Konieczność przygotowania zbędnych 
dokumentów 4 3 9 14 1

Źródło:  opracowanie własne.

Trzy najważniejsze bariery korzystania ze środków UE na rozwój turystyki 
to konieczność zapewnienia wkładu własnego, biurokracja oraz procedury zwią-
zane z refundowalnością wydatków (zapewnieniem płynności finansowej projek-
tu). Stosunkowo najmniej istotne bariery to brak kadry, trudności we współpracy 
z przedsiębiorcami oraz subiektywizm oceniających. 

Do pozostałych barier sporadycznie wskazywanych przez respondentów na-
leży zaliczyć: 

‒ uproszczenie procedury w przypadku niewielkich projektów,
‒ wprowadzenie kontroli jeszcze w trakcie trwania projektów, a nie jedynie 

na zakończenie,
‒ zbyt długi okres rozliczania projektów,
‒ zmiany przepisów w trakcie realizacji projektu,
‒ duże koszty przygotowania wniosku.
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3. Bariery aplikacji o fundusze Unii Europejskiej na rozwój turystyki 
w przedsiębiorstwach turystycznych

Badania przeprowadzone wśród przedstawicieli gmin zostały uzupełnione 
badaniami wśród przedsiębiorców. W badanych gminach utworzono bazę danych 
przedsiębiorstw zawierającą nazwę przedsiębiorstwa, jego profil działalności oraz 
dane teleadresowe. Za pomocą platformy LimeSurvey (Wersja 1.87+ Build 8518), 
umieszczonej na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług www.wzieu.
pl, przesłano zaproszenie do wypełnienia ankiety do ponad 270 przedsiębiorców. 
Otrzymano 36 odpowiedzi (tj. 13,3%), co w przypadku ankiety wysłanej za pomo-
cą narzędzi internetowych należy uznać za wynik zadowalający. 30% odpowiedzi 
(11) otrzymano z województwa lubuskiego, a 70% z województwa zachodniopo-
morskiego. Badania wykonano na przełomie grudnia i stycznia 2012/2013.

Przedsiębiorców poproszono o wskazanie maksymalnie trzech najistotniej-
szych barier aplikacji o środki UE. Wyniki przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1.  Bariery w korzystaniu ze środków UE na rozwój turystyki w opinii przedsię-
biorców

Źródło:  opracowanie własne.
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W opinii przedsiębiorców najistotniejsze bariery w procesie aplikacji o środ-
ki UE na rozwój turystyki to skomplikowana procedura, konieczność zapewnie-
nia wkładu własnego i brak odpowiednio przygotowanej kadry. 

Pojawia się pytanie, na ile zestaw barier wskazanych przez grupę przedsta-
wicieli gmin i przedsiębiorców jest tożsamy. Aby ocenić korelację pomiędzy oce-
ną barier w korzystaniu ze środków UE na rozwój turystyki w opinii obu grup, 
policzono współczynnik korelacji rang Spearmana. Dane do obliczeń prezentuje 
tabela 4.

Tabela 4 

Rangi barier w aplikowaniu o środki UE na rozwój turystyki wśród przedsiębiorców 
oraz przedstawicieli gmin

Zidentyfikowane bariery

Liczba przedstawicieli 
gmin wskazujących  

na daną barierę  
jako „bardzo ważna”

Ranga

Ocena  
przedsiębiorców  
(liczba wskazań  

danej cechy)

Ranga

Konieczność zapewnienia 
wkładu własnego 17 1 15 2

Konieczność przygotowania 
zbędnych dokumentów 14 3 4 7,5

Refundowalność wydatków 15 2 4 7,5
Ograniczenie liczby projektów 
składanych w ramach jednego 
konkursu

9 5 2 10

Skomplikowana procedura 8 7 22 1
Procedury zamówień publicznych 10 4 6 5
Konieczność zapewnienia 
partnera 9 6* 2 10

Fluktuacja kadr urzędu 
marszałkowskiego 5 8 2 10

Subiektywizm oceny 5 9* 7 4
Brak chęci współpracy między 
JST a przedsiębiorcami 0 11 5 6

Brak odpowiednio przygotowanej 
kadry do aplikowania o środki 
UE i ich rozliczania

2 10 9 3

* W przypadku dwóch tych samych wartości liczby odpowiedzi „bardzo ważne” o randze decydo-
wała liczba odpowiedzi „ważne”.

Źródło:  opracowanie własne.
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Współczynnik korelacji rang Spearmana przyjmuje wartości w przedziale 
<–1;1>. Jeżeli dwa uporządkowania są w pełni zgodne, współczynnik przyjmu-
je wartość 1, jeżeli przeciwne –1, a jeżeli zbieżność uporządkowań jest losowa, 
to wartość współczynnika korelacji rangowej jest bliska zeru7. Współczynnik 
Spearmana określony jest wzorem:

,

gdzie:
i   – numer obserwacji,
n   – liczba obserwacji,
xi

*  – ranga przyporządkowana i-tej realizacji zmiennej X,
yi

*  – ranga przyporządkowana i-tej realizacji zmiennej Y.

Obliczenia dla analizowanego przykładu wykazały, że:

A zatem bariery wskazywane przez przedstawicieli samorządu gminnego 
oraz badanych przedsiębiorców nie są wzajemnie zbieżne (wartość krytyczna dla 
współczynnika korelacji rangowej Spearmana dla n = 1 i α = 0,05 wynosi 0,618)8. 
Ponieważ wartość współczynnika jest bliska zeru, można stwierdzić, że zbież-
ność uporządkowań jest losowa.

Podsumowanie

Obie grupy badanych respondentów wskazały na różne bariery aplikacji 
o środki UE na rozwój turystyki. Jedynie konieczność zapewnienia wkładu włas-
nego jest wymieniana przez obie grupy respondentów w grupie najistotniejszych 
barier. Refundowalność wydatków oraz konieczność przygotowania zbędnych 
dokumentów, które były istotnymi barierami z punktu widzenia przedstawi-
cieli gmin, były zupełnie nieistotne w opinii przedsiębiorców. Przedsiębiorcy 

7 Por. S. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski, Statystyka, Difin, Warszawa 2011, s. 299–301.
8 Por. ibidem, s. 300.
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wskazywali na procedury i brak kadry, które nie były barierami z punktu wi-
dzenia jednostek samorządu terytorialnego. Symptomatyczne jest, że obie grupy 
respondentów nie wskazały na brak chęci współpracy między JST a przedsiębior-
cami w grupie najistotniejszych barier. 

Likwidacja barier w aplikacji o fundusze UE na rozwój turystyki powinna 
zatem uwzględniać grupę docelową. W przypadku projektów skierowanych do 
przedsiębiorców w pierwszej kolejności powinny być likwidowane bariery zwią-
zane z procedurami oraz brakiem kadr. Być może należałoby wprowadzić więcej 
szkoleń (skierowanych do przedsiębiorców), podczas gdy w przypadku projek-
tów skierowanych do sektora publicznego istotny jest większy nacisk na terminy 
przepływu gotówki oraz procedury związane z przygotowaniem licznych doku-
mentów. Trudno jednoznacznie wskazać sposób likwidacji problemu zapewnie-
nia wkładu własnego. Brak wymagalności wkładu własnego mógłby skutkować 
pojawieniem się licznych projektów, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, 
powstając jedynie w celu transferu środków z UE. 

Literatura

Human Resources Development, Employment and Globalization in the Hotel, Catering 
and Tourism Sector, International Labour Organization, Geneva 2001.

Kachniewka M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny, Wolters Klu-
vier, Warszawa 2012.

Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2011.
Li X., Petric J., Tourism Marketing in an Era of Paradigm Shift, „Journal of Travel Re-

search” 2008, Vol. 46.
Pawlicz A., Dobrobyt a turystyka. Analiza instytucjonalna wybranych problemów roz-

woju turystyki w krajach trzeciego świata, „Prace i Materiały Podwiślańskiej Wyż-
szej Szkoły w Kwidzynie” red. S. Angielski, K. Strzała, 2011, nr 2.

Pawlicz A., Rola zasobów ludzkich w rozwoju zrównoważonym turystyki w krajach roz-
wijających się, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, „Ekono-
miczne Problemy Usług” 2008, nr 19. 

Williams F., MacLeod M., The Peripherality, Tourism and Competitiveness Mix: Contra-
dictory or Confirmed?, w: Tourism SMEs, Service Quality and Destination Compe-
titiveness, red. E. Jones, C. Haven-Tang, CABI, Wallingford 2005.



157Instytucjonalne bariery aplikacji o fundusze pomocowe…

Źródła internetowe
www.ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2012/budget_folder/budget_

2012_pl.pdf.

INSTITUTIONAL BARRIERS  
IN APPLICATION FOR EU TOURISM RELATED FUNDS  

THE CASE OF WEST POMERANIA AND LUBUSKIE PROVINCE, POLAND

Summary

The paper presents results of the survey conducted among both representatives of 
communes and tourism industry entrepreneurs. The aim of the survey was identifica-
tion of potential barriers to application for EU funds in the field of tourism. Paper shows 
that potential barriers among those two groups are not correlated. Public administration 
stresses the problem of a cash flow and bureaucracy while entrepreneurs underline the 
paucity of qualified human resources and complicated procedures. Both groups agree 
only that the necessity of assuring own share in the project hinders seriously the applica-
tion process for EU tourism funds.

Keywords: EU funds, application barrier, West Pomerania, Lubuskie, tourism
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ANALIZA POTRZEB ZATRUDNIENIA  
W SEKTORZE TURYSTYCZNYM  

W REGIONIE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ 

Streszczenie

Sektor turystyczny jest uważany za istotną dziedzinę działalności w zaspokajaniu 
potrzeb rynku pracy. Nie zawsze jednak dane statystyczne przedstawiające tendencje 
światowe lub krajowe są tożsame z sytuacją panującą w poszczególnych województwach. 
W artykule przedstawiono sytuację na międzynarodowym rynku pracy oraz przeprowa-
dzono analizę możliwości zatrudniania nowych pracowników przez przedsiębiorców tu-
rystycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski północno-wschod-
niej. W tym celu wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone wśród pracodawców 
turystycznych, organizacji otoczenia biznesu i w powiatowych urzędach pracy. 

Słowa kluczowe: zatrudnienie w turystyce, rynek pracy, turystyka, bezrobocie

Wprowadzenie

Współczesna gospodarka cechuje się różnorodnością form, wysokim stop-
niem złożoności oraz dużą liczbą konkurujących ze sobą podmiotów gospodar-
czych. Wiedza odgrywa w niej decydującą rolę. Wśród czynników rozwoju gos-

* Romuald Ziółkowski – dr inż., Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra 
Turystyki i Rekreacji. E-mail: r.ziolkowski@pb.edu.pl.
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podarki opartej na wiedzy, oprócz działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju 
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz usług, wymienia się 
przede wszystkim edukację oraz jakość kapitału ludzkiego. W związku z tym 
wymagania kwalifikacyjne dotyczące kadr będą się koncentrować w coraz więk-
szym stopniu na kompetencjach kluczowych: umiejętności uczenia się, rozwią-
zywania problemów, analizy i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 
doskonalenia się, komunikowania, organizowania pracy, opanowania technik 
i narzędzi pracy, projektowania działań oraz przyjmowania odpowiedzialności 
za wyniki1. Aby być konkurencyjnym na takim rynku pracy, należy wiedzieć, 
jakich pracowników i o jakich kwalifikacjach będą poszukiwali pracodawcy, za-
równo w wymiarze krajowym, jak i regionalnym. 

W województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim jednym z ważniej-
szych był, i w dalszym ciągu pozostaje, rozwój turystyki. Jednak racjonalne 
podejście do zagadnień turystyki wymaga zwrócenia uwagi, że jej rozwój jest 
uzależniony od szeregu uwarunkowań, m.in. ekonomicznych. Są one istotne 
w oddziaływaniu na lokalne rynki pracy, co powoduje, że oczekiwania wzglę-
dem sektora turystycznego i jego możliwości generowania miejsc pracy bywają 
często wyolbrzymiane. 

Powyższe przesłanki skłoniły do przeprowadzenia pogłębionej analizy, któ-
ra pozwoliłaby lepiej poznać potrzeby pracodawców turystycznych w regionie 
północno-wschodniej Polski oraz umożliwiałaby ocenę możliwości zaspokojenia 
popytu na pracę w sektorze turystycznym na terenie sześciu powiatów w pół-
nocno-wschodniej części Polski2. W artykule przedstawiono także sytuację na 
międzynarodowym rynku pracy, do czego wykorzystano badania i analizy wy-
branych źródeł krajowych i zagranicznych. 

1. Cel, zakres i metodologia 

Głównym celem opracowania jest analiza potrzeb zatrudnienia w sektorze 
turystycznym na obszarze sześciu powiatów na terenie województwa podlaskie-

1 S. Łobejko, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym, w: Innowacyjność, red. 
A. Żołnierski, PARP 2008, s. 58; M. Matusiak, Gospodarka oparta na wiedzy, w: Innowacyjność 
i transfer technologii – słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.

2 Szerzej te zagadnienia opisano w: R. Ziółkowski, Analiza potrzeb zatrudnienia w turysty-
ce i usługach okołoturystycznych w regionie północno-wschodniej Polski. Raport z badań prze-
prowadzonych dla Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, Suwałki 2011.
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go i warmińsko-mazurskiego. W ramach celu głównego można wyróżnić trzy 
cele pomocnicze:

‒ ocena potrzeb kadrowych podmiotów branży turystycznej, 
‒ ocena sytuacji kadrowej wśród podmiotów otoczenia biznesu turystycz-

nego, 
‒ ocena sytuacji na rynku pracy przez powiatowe urzędy pracy.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w pierwszym półroczu 2011 

roku wśród podmiotów prowadzących własną działalność i mających siedzibę 
w północnej części województwa podlaskiego (powiaty: suwalski, sejneński i au-
gustowski) oraz wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (po-
wiaty: ełcki, gołdapski i olecki). Cała próba badawcza liczyła 300 podmiotów, 
z tego 86 to organizacje otoczenia biznesu, natomiast 214 to przedsiębiorstwa 
sektora turystycznego. W przypadku powiatowych urzędów pracy do badań wy-
brano wszystkie podmioty z tego obszaru – łącznie 6. W każdym z nich przepro-
wadzono wywiad pogłębiony z pracownikami specjalizującymi się w analizie 
lokalnego rynku pracy. W rozmowach wykorzystano kwestionariusze wywiadu.

W grupie przedsiębiorstw turystycznych najliczniej reprezentowana była 
branża hotelarska, która stanowiła około 41% wszystkich ankietyzowanych 
przedsiębiorstw. Przy czym 22,9% to obiekty zbiorowego zakwaterowania, 
wśród których znajdują się m.in. hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe. Licznie 
reprezentowany był również sektor żywieniowy, więcej niż co czwarte przedsię-
biorstwo należy do branży gastronomicznej. Ponadto w badaniach uczestniczyli 

Tabela 1

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw – rodzaj działalności

Rodzaj działalności Liczba przedsiębiorstw  
udzielających odpowiedzi

Procent udziału  
w próbie

Obiekt gastronomiczny   58   27,1
Obiekt zbiorowego zakwaterowania   49   22,9
Indywidualne noclegi   38   17,8
Sektor atrakcji   28   13,1
Biura podróży   17     7,9
Sektor rzemieślniczy   13     6,1
Sektor transportowy   11     5,1
Razem 214 100,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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przedstawiciele sektora atrakcji turystycznych (ośrodki sportowo-rekreacyj-
ne, muzea, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kręgielnie itp.), biur podróży 
i branży transportowej. Część badanych przedsiębiorstw reprezentowała także 
sektor rzemieślniczy (ok. 6%). Szczegółowe dane zamieszczono w tabeli 1.

W grupie organizacji otoczenia biznesu turystycznego (OOB) znalazły się: 
jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe kształcące kadry dla tu-
rystyki, fundacje, stowarzyszenia branżowe, lokalne grupy działania, izby gos-
podarcze, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorców, instytucje kul-
tury, inne jednostki budżetowe (tab. 2). Licznie reprezentowane były jednostki 
budżetowe (głównie samorząd gminny i szkolnictwo), które mają istotne oddzia-
ływanie informacyjne, szkoleniowe, ale także organizacyjno-prawne w zakresie 
tworzenia warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych.

Tabela 2 

Charakterystyka badanych OOB – charakter działalności

Kategoria Liczba podmiotów  
udzielających odpowiedzi

Procent udziału  
w próbie

Jednostki budżetowe 49 57,0
NGO 28 32,5
Przedsiębiorstwa okołoturystyczne   9 10,5
Razem 86 100

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ważną grupą dla rozwoju turystyki w regionie są również organizacje po-
zarządowe (NGO – takie jak fundacje, stowarzyszenia, lokalne grupy działania 
i inne). Ich wiedza w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z prowadze-
niem i rozwojem przedsiębiorstwa jest istotna na etapie badania potencjału tej 
grupy, jak również w fazie kreowania współpracy i świadczenia usług dla sektora 
turystycznego (np. szkoleniowych, doradczych).

Badaniem objęte zostały również oferty pracy z tego obszaru (z wyklu-
czeniem staży i praktyk dla studentów i uczniów). Do analizy zostały wybrane 
wszystkie ogłoszenia z grudnia 2011 roku. Kwerendą objęto Centralną Bazę Ofert 
Pracy (CBOP) na stronie www.psz.praca.gov.pl oraz strony internetowe urzędów 
pracy. Znajdowały się tam oferty zgłoszone do powiatowych urzędów pracy 
w całym kraju. Analizując je, stosowano kryteria wyszukiwania według bran-
ży oraz wpisywano frazy: zakwaterowanie, turystyka, gastronomia. Korzystając 
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z wyszukiwarki według zawodów, wpisywano: kucharz, barman, recepcjonista 
hotelowy, pokojówka, pomoc kuchenna, specjalista do spraw organizacji usług 
gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, technik hotelarstwa, technik 
turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej, pracownik biura podróży, pra-
cownik informacji turystycznej. 

Przedmiotem analiz były również ogłoszenia o pracy, które zostały zgro-
madzone na niepublicznych portalach internetowych zajmujących się pośredni-
ctwem pracy. Mając na uwadze różnorodność portali internetowych specjalizu-
jących się w pośrednictwie pracy na terenie Polski, w badaniu zdecydowano się 
skorzystać z ogólnopolskiej wyszukiwarki ofert pracy zamieszczonej na portalu 
Careerjet.pl. Wybrane źródło danych, ze względu na swoją specyfikę (zbieranie 
linków z innych portali pośredniczących w poszukiwaniu pracy), umożliwiło ze-
branie ogłoszeń także z innych portali tematycznych, które są charakterystyczne 
dla danej branży. Dodatkowo analizie poddano serwis praca.gratka.pl. 

2. Sytuacja na rynku pracy 

Rynek pracy ulega transformacji, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. 
Można zaobserwować kilka charakterystycznych dla niego cech. Coraz więcej 
osób ma dostęp do wykształcenia, w tym wyższego. Rozwija się sektor usług, 
a zapotrzebowanie na pracowników w długim okresie będzie wzrastało3. Więk-
szość stanowisk niezwiązanych z wykonywaniem pracy fizycznej będzie wyma-
gała wysoko wykwalifikowanych kadr, a pracownicy z wykształceniem średnim 
będą wymagani na większej liczbie stanowisk. Ze względu na fakt, że wzrost 
poziomu edukacji jest szybszy niż zmiany na rynku pracy, tylko połowa podsta-
wowych prac będzie wykonywana przez pracowników o najniższym wykształ-
ceniu4.

Wzrost wymagań i kwalifikacji prognozowany jest na wszystkich pozio-
mach zatrudnienia, łącznie ze stanowiskami najniższymi. Oczekiwania dotyczą-
ce coraz wyższych kwalifikacji na każdym stanowisku wynikają także z podaży 
pracowników o takich kwalifikacjach, wzrasta bowiem poziom wykształcenia. 

3 Skill needs in Europe, Europe Centre for the Development of Vacational Training, Lux-
embourg 2008; Imputation, Estimation and Prediction Using the Key Indicators of the Labour 
Market, ILO, 2004, www.ilo.org.

4 Skill needs in Europe, Focus on 2020, CEDEFOP, Luxembourg 2008, s. 12.
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Zakres prac wykonywanych na określonych stanowiskach oraz wymagania z tym 
związane ciągle ulegają zmianom i ewoluują. Wzrasta poziom kwalifikacji nie-
zależnie od stanowiska5.

Sektor usługowy nieustannie się rozwija, a zapotrzebowanie na pracowni-
ków jest coraz większe. Przewiduje się, że do 2015 roku liczba wakatów w sekto-
rze usługowym wzrośnie o co najmniej 500 milionów. Zdecydowana większość 
tych stanowisk powstanie w Azji, ale także dziesiątki milionów w Europie, obu 
Amerykach oraz na Bliskim Wschodzie6.

W Europie można zauważyć odchodzenie od sektorów rolnictwa i trady-
cyjnego przemysłu w stronę usług. Przewiduje się, że najwięcej miejsc pracy (do 
2015 roku) powstanie w branży usług dla biznesu (szczególnie w sektorze infor-
matyki i telekomunikacji, ubezpieczeniach i konsultingu), w ochronie zdrowia, 
pracy społecznej, dystrybucji, usługach osobistych, hotelarstwie i cateringu oraz 
w mniejszym stopniu w edukacji7. 

Z kolei według prognoz do 2020 roku8 w sektorach: dystrybucyjnym, trans-
portu, turystycznym i hotelarskim przewidywany jest wzrost liczby stanowisk 
o 4,5 miliona. W sektorze publicznym (administracja, edukacja, opieka zdrowot-
na) prognozuje się wzrost liczby miejsc pracy o 4,9 miliona. W biznesie i różnego 
rodzaju usługach nastąpi najszybszy rozwój w kontekście przyrostu liczby stano-
wisk – do 2020 roku ma ich powstać 14 milionów.

Nie bez znaczenia dla sytuacji na rynku pracy jest wpływ światowego kry-
zysu gospodarczego. Kryzys oznacza zmniejszenie PKB, zwiększenie bezrobo-
cia, zmniejszenie popytu na różnorodne dobra i usługi oznacza także spadek cen 
na wiele dóbr i usług oraz zmniejszenie się popytu na usługi turystyczne. Recesja 
na rynku turystycznym może jednak trwać krócej niż na innych rynkach, a ozna-
ki ożywienia w tej branży mogą pojawić się wcześniej niż w innych. Według 

5 Ibidem.
6 Imputation, Estimation… 
7 A. Gyzik, Tendencje zatrudnienia i rozwój rynku pracy w Polsce i na świecie, w: Fore-

sight kadr nowoczesnej gospodarki, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, PARP, Warszawa 
2009, s. 48.

8 Commission Staff working document accompanying the Communication from the Com-
mission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. New Skills for New Jobs. Anticipating and matching labour 
market and skills needs, Brussels, 16.12.2008, SEC(2008)3058.
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UN WTO9 światowy kryzys stwarza przed turystyką niepowtarzalną szansę za-
jęcia lepszej niż poprzednio pozycji, zarówno w przestrzeni gospodarczej, jak 
i w konfiguracji politycznej. Jest okazją do uznania kluczowej roli, jaką turystyka 
może odegrać w wychodzeniu z kryzysu poprzez: 

‒ generowanie miejsc pracy i dochodów, 
‒ stymulowanie inwestycji, 
‒ wpływanie na ożywienie międzynarodowego handlu usługami, 
‒ wykorzystywanie na masową skalę nowych technologii, 
‒ uczestniczenie w wielu projektach publiczno-prywatnych. 
O znaczeniu sektora turystycznego w polskiej gospodarce, w tym także dla 

rynku pracy, decyduje głównie sekcja H w klasyfikacji PKD. W okresie pierw-
szych czterech lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej liczba pracujących 
w tej sekcji wzrosła z 214 tys. osób w 2003 roku do 235 tys. osób w 2007 roku, 
wobec wzrostu odpowiednio z 12 641 tys. osób do 13 554 tys. w 2007 roku w całej 
gospodarce. W rezultacie udział pracujących w tej sekcji wzrósł z 1,69% w 2003 
roku do 1,74% ogółu pracujących w 2007 roku. Dynamika zmiany liczby pracu-
jących była niewiele wyższa niż w całej gospodarce. Rola tego sektora w gospo-
darce Polski pozostaje więc niewielka, chociaż stale rośnie. 

W przypadku województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego liczba 
pracujących w sektorze turystycznym (sekcja H) od kilku lat się zwiększa. W wo-
jewództwie podlaskim tendencja wzrostowa utrzymuje się od roku 2003 (nastąpił 
wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku 2002). Tempo wzrostu liczby zatrud-
nionych było różne, od 0,8% w latach 2004–2005, do 11,2% w latach 2007–2008. 
Liczba osób zatrudnionych w sektorze turystycznym w województwie warmiń-
sko-mazurskim jest wyższa, jednak tendencja wzrostowa rozpoczęła się dopiero 
w roku 2005, w którym nastąpił przyrost o 5,4% w stosunku do roku poprzednie-
go. Jednak dynamika przyrostu jest wyższa i oscyluje w granicach 6–7% mierzo-
na rok do roku (rys. 1).

W roku 2009 liczba osób pracujących w turystyce spadła o kilka procent. 
Według danych GUS liczba pracujących (faktyczne miejsce pracy) w Sekcji I10 
(PKD 2007) w województwie podlaskim wynosiła 5125 osób (spadek o ok. 7%), 
natomiast w województwo warmińsko-mazurskim 7804 osób (spadek o ok. 9%). 

9 T. Dziedzic, K. Łopaciński A. Saja, J. Szegidewicz, Wpływ światowego kryzysu gospodar-
czego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce, Departament Turystyki Minis-
terstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2009, s. 32 i n.

10 Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
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Rysunek 1.  Pracujący w sekcji H w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 
(według PKD 2004)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych. Kategoria: 
Rynek pracy, Grupa: Pracujący w gospodarce narodowej, Podgrupa: Pracujący (faktycz-
ne miejsce pracy), sektor usługowy, Sekcje wg PKD: Sekcja H (Hotele i restauracje). 

Wśród najczęściej wymienianych czynników utrudniających znalezienie 
pracy występuje brak odpowiednich ofert pracy w okolicy, brak odpowiednich 
kontaktów i znajomości, niedostateczne doświadczenie, brak odpowiednich cer-
tyfikatów i uprawnień oraz posiadany poziom wykształcenia11.

3. Zapotrzebowanie na pracowników branży turystycznej 

Obszar północno-wschodniej Polski należy do obszarów o podwyższonej 
stopie bezrobocia. Brak silnie rozwiniętego przemysłu predysponuje region do 
rozwoju usług, w tym związanych z obsługą ruchu turystycznego. Jednak w obec-
nej sytuacji widać duże niedobory w możliwości zaspokojenia popytu na pracę 
w tym regionie. Oba województwa (warmińsko-mazurskie i podlaskie) mają sto-
pę bezrobocia na poziomie wyższym niż przeciętna w kraju (tab. 3), przy czym 
w województwie warmińsko-mazurskim jest ono największe w kraju. 

Powiaty zlokalizowane w północnej części województwa podlaskiego (sej-
neński i augustowski) mają jedną z najwyższych stóp bezrobocia w wojewódz-
twie, średnio co piąta osoba pozostaje bez pracy. W przypadku powiatu suwal-
skiego odsetek osób bez pracy jest niższy niż średnia dla całego województwa 
i wynosi 11,1% (powiaty ziemski i grodzki razem).

11 S. Czarnik, A. Strzebońska, D. Szklarczyk, K. Keler, Polki i Polacy na rynku pracy, 
PARP, Warszawa 2011, s. 34.
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Tabela 3 

Stopa bezrobocia w listopadzie 2011 roku (stan na 30.11.2011)

Jednostka podziału Liczba bezrobotnych (w tys.) Udział procentowy

POLSKA (ogółem) 1914,9 12,1
Województwo podlaskie 63,9 13,7
Powiat suwalski 4,7 11,1
Powiat sejneński 2,0 21,7
Powiat augustowski 4,0 18,6
Województwo warmińsko-mazurskie 103,2 19,4
Powiat gołdapski 2,1 22,1
Powiat olecki 2,8 20,8
Powiat ełcki 7,6 24,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS (stat.gov.pl/gus). 

W przypadku powiatów położonych we wschodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego (ełcki, olecki i gołdapski) sytuacja na rynku pracy wy-
gląda znacznie gorzej. Stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia dla całego woje-
wództwa, a w powiecie ełckim prawie co piąta osoba pozostaje bez pracy. 

Statystyka bezrobotnych według zawodów na tym terenie odzwierciedla do-
konujące się w gospodarce przemiany i odwzorowuje aktualną strukturę zawodo-
wą na rynku pracy. Znaczny odsetek bezrobotnych stanowią osoby młode (do 25. 
roku życia). W powiatach: oleckim, gołdapskim i augustowskim co czwarta oso-
ba jest w tym przedziale wiekowym (tab. 4). Jednocześnie stosunkowo niewiele 

Tabela 4 

Struktura bezrobotnych

Kategoria 
Powiaty (dane w %)

Ełk Gołdap Olecko Suwałki Augustów Sejny
Do 25. roku życia 21,6 25,5 22,1 22,1 25,5 24,3
Bez doświadczenia zawodowego 30,4 26,0 b.d. 25,6 30,6 37,5
Ukończona szkoła wyższa, do 27. 
roku życia 1,4 1,4 b.d. 2,6 1,5 0,8

Bez kwalifikacji zawodowych 27,0 25,8 28,5 28,4 28,6 39,2
Bez wykształcenia średniego 55,7 62,1 b.d. 52,2 56,1 50,1

Źródło:  opracowanie własne na podstawie statystyk o rynku pracy przygotowanych przez PUP. 
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jest osób młodych, absolwentów uczelni wyższych. Najwięcej jest zarejestrowa-
nych takich osób w powiecie suwalskim (2,6%), najmniej w powiecie sejneń-
skim (0,8%). Może to wynikać z faktu ich większej zaradności, ale również być 
spowodowane tym, że osoby młode i wykształcone nie wracają do rodzinnych 
miejscowości, szukając pracy w większych ośrodkach miejskich, najczęściej tam, 
gdzie zdobywały wykształcenie.

Zwraca uwagę również fakt, że w strukturze bezrobotnych znaczną część 
stanowią osoby bez doświadczenia zawodowego (od 25,6% w powiecie suwal-
skim do 37,5% w powiecie sejneńskim), bez kwalifikacji zawodowych (od 25,8% 
w powiecie gołdapskim do 39,2% w powiecie sejneńskim) i bez wykształcenia 
średniego (od 50,1% w powiecie sejneńskim do 62,1% w powiecie gołdapskim). 
Jest to o tyle istotne, że mogą one zostać szybko przekwalifikowane (po krótkim 
szkoleniu) do świadczenia pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej. 

Tabela 5

Możliwości rozwoju firmy turystycznej

Stan rozwoju przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw 
udzielających odpowiedzi

Procent udziału  
w próbie

Rozwój 139  64,9
Stagnacja   62  29,0
Regres   13    6,1
Razem 214 100,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Sektor turystyczny nie jest w stanie zaspokoić popytu na pracę. Wpraw-
dzie większość badanych przedsiębiorstw turystycznych uważa, że ich firma jest 
w fazie rozwoju. Zdaniem prawie 65% respondentów, niezależnie od sytuacji kra-
jowej i światowej, dla nich jest obecnie dobry czas na rozwijanie firmy. Jedynie 
około 6% przechodzi okres niepokoju, objawiający się regresem rozwoju firmy, 
a 29% nie stwierdza ani regresu, ani rozwoju, uważając, że znajduje się w fazie 
stagnacji i wyczekiwania (tab. 5). 

Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa są przekonane o własnej, silnej pozy-
cji na rynku. Mniej niż co 10. przedsiębiorstwo (8%) określa swoją pozycję jako 
słabszą niż pozycja konkurencji, zaś co trzecie (33%) uważa, że radzi sobie lepiej 
niż inne firmy z branży. Pozostałe 59% badanych podmiotów uważa, że znajduje 
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się obecnie w stanie względnej równowagi konkurencyjnej i radzi sobie co naj-
mniej tak dobrze, jak ich konkurenci. 

Optymistyczne opinie o własnej zaradności nie przekładają się na chęci za-
trudniania nowych pracowników. Deklaracje dotyczące zatrudniania pracowników 
pojawiały się rzadko i były formułowane w sposób ostrożny. Niemniej zauważano 
potrzebę wzmocnienia sektora turystycznego nowymi pracownikami. W opinii 
badanych przedsiębiorców turystycznych obecnie istnieje największe zapotrze-
bowanie na osoby pracujące w branży gastronomicznej (43% uważa, że brakuje 
wykształconych pracowników w tej branży), zajmujące się organizacją czasu wol-
nego turystów (42%) i instruktorów rekreacji (40%). W opinii respondentów OOB 
największe zapotrzebowanie na pracowników w regionie występuje w zawodach 
związanych z organizacją czasu wolnego dla turystów (63% opinii) i instruktorów 
rekreacji (56%). Są to zawody, w których stwierdzono największe możliwości re-
cepcyjne dla nowych kadr. Szczegółowe wyniki przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2.  Deficyt wykształconych pracowników w opinii przedsiębiorstw turystycz-
nych i organizacji otoczenia biznesu turystycznego (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Powiatowe urzędy pracy to wyspecjalizowane instytucje zarówno w zakre-
sie analizy popytu na pracę, jak również jej podaży. Potencjał przedsiębiorstw 
turystycznych obszaru północno-wschodniej Polski, w opinii pracowników tych 
instytucji, jest oceniany na poziomie dostatecznym. Oznacza to, że pozwala on 
na spokojne funkcjonowanie przedsiębiorstw z możliwością powolnego rozwoju, 
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jednak nie daje podstaw do optymistycznych prognoz dotyczących zwiększenia 
zatrudnienia w najbliższej przyszłości. Jednocześnie respondenci sytuują przed-
siębiorstwa turystyczne z tego regionu na słabszej pozycji względem konkuren-
tów spoza regionu.

Ponadto w opinii pracowników urzędów pracy kadra zatrudniona w przed-
siębiorstwach turystycznych nie jest ich mocną stroną. Również przygotowanie 
zawodowe osób poszukujących pracy w turystyce oceniane jest na poziomie nie-
wiele powyżej dostatecznego. Przyczyn tego stanu należy doszukiwać się w źle 
dostosowanym procesie kształcenia kadr turystycznych. W szczególności zwraca 
się uwagę na konieczność zwiększenia liczby zajęć odbywanych jako praktyki 
w przedsiębiorstwach turystycznych. To z kolei dawałoby podstawy do bardziej 
optymistycznych prognoz dotyczących możliwości znalezienia pracy przez osoby 
kształcące się na kierunkach turystycznych. 

Obecnie, a także w ciągu ostatnich kilku lat, nie zauważa się zwiększonego 
zapotrzebowania na pracowników tego sektora. Ma to raczej charakter incyden-
talny bądź sezonowy. W najbliższym okresie nie przewiduje się zmian tej tenden-
cji. Nawet w sytuacji kiedy w regionie powstają duże obiekty noclegowe, urzędy 
pracy nie stwierdzają podwyższonego zainteresowania poszukiwaniem pracow-
ników. W opinii analityków od rynku pracy z powiatowych urzędów pracy naj-
łatwiej zatrudnienie można znaleźć w branży gastronomicznej. Stosunkowo do-
brze powinny radzić sobie osoby wykonujące zawód przewodnika turystycznego 
lub pracę pilota wycieczek turystycznych. Najtrudniej jest instruktorom rekreacji 
oraz osobom specjalizującym się w organizacji czasu wolnego. 

Analiza ofert pracy publikowanych na stronach internetowych również 
nie jest optymistyczna dla osób poszukujących pracy w sektorze turystycznym. 
Łączna liczba wyszukanych ofert pracy na terenie sześciu powiatów wyniosła 2 
(tab. 6). Jedna z nich dotyczyła zawodu barmana druga pomocy kuchennej. 

Podobne efekty wyszukiwania ofert pracy uzyskano na portalu Career-
jet.pl. Obszerna baza danych zawiera linki do ofert pracy dostępnych w Interne-
cie, opublikowanych na portalach pracy oraz stronach firm, agencji zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy. Wyszukiwanie ofert podzielono na dwa etapy. Najpierw 
dokonano wyszukania wszystkich ofert pracy oferujących zatrudnienie na ba-
danym obszarze (w jednym z sześciu powiatów). Łącznie odnaleziono 31 ofert 
pracy. W następnej kolejności szukano ofert przeznaczonych dla osób szuka-
jących pracy w sektorze turystycznym. Najpierw wyszukiwano ofert według 
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branży (gastronomia–katering oraz turystyka–podróże–hotelarstwo), a następnie 
powtórzono wyszukiwanie, wpisując nazwy stanowisk (kucharz, barman, recep-
cjonista hotelowy, pokojówka, pomoc kuchenna, specjalista do spraw organizacji 
usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, technik hotelarstwa, tech-
nik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej, pracownik biura podróży, 
pracownik informacji turystycznej). W wyniku zastosowania obu metod udało 
się odnaleźć jedną ofertę pracy na stanowisku pomoc kuchenna w Augustowie 
(tab. 7).

Tabela 7 

Oferty pracy ogłoszone na portalu Careerjet.pl w dniu 30.12.2011 roku 

Powiaty Liczba wszystkich ofert pracy za-
mieszczonych w grudniu 2011 roku

Oferty pracy dla sektora 
turystycznego

Ełcki 10 0
Gołdapski 1 0
Olecki 0 0
Suwalski 14 0
Augustowski 6 1 (pomoc kuchenna)
Sejneński 0 0
Razem 31 1

Źródło:  opracowano na podstawie www.careerjet.pl.

Tabela 6

Oferty pracy ogłoszone na portalu Psz.praca.gov.pl w dniu 30.12.2011 roku

Urząd Pracy Oferty dla sektora turystycznego

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku 0
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi 0
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku 0
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 2 (barman, pomoc kuchenna)
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 0
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach 0
Razem 2

Źródło:  opracowano na podstawie Centralnej Bazy Ofert Pracy www.psz.praca.gov.pl.
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Dodatkowo przeprowadzono wyszukiwanie ofert pracy na portalu interne-
towym Gratka.pl. Jest to jeden z największych i najpopularniejszych serwisów 
ogłoszeniowych w Polsce. Od wielu lat plasuje się w czołówce na rynku ogłoszeń 
internetowych. Ofert pracy wyszukiwano dla trzech słów kluczowych (turysty-
ka, hotelarstwo, gastronomia). Czasokres analizy był taki sam, jak w przypadku 
dwóch poprzednich portali. Efekty wyszukiwania ofert pracy dla województwa 
podlaskiego nie dały żadnych rezultatów (nie było ofert spełniających zadane 
kryteria). W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego odnalezione zo-
stały cztery oferty pracy, przy czym żadna z tych ofert nie dotyczyła badanych 
powiatów.

Podsumowanie 

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Widoczny jest wzrost oczekiwań 
pracodawców w odniesieniu do kwalifikacji na wszystkich poziomach zatrud-
nienia, łącznie ze stanowiskami najniższymi. Oczekiwania dotyczące coraz wyż-
szych kwalifikacji na każdym stanowisku wynikają także ze zwiększającej się 
podaży pracowników o takich kwalifikacjach. Powoduje to, że mimo iż gospo-
darka turystyczna pozostaje jednym z największych pracodawców na świecie, 
to regionalne rynki pracy odczuwają trudności w generowaniu nowych miejsc 
pracy w usługach turystycznych.

Obszar północno-wschodniej Polski należy do obszarów o podwyższonej 
stopie bezrobocia. Brak silnie rozwiniętego przemysłu predysponuje region do 
rozwoju usług, w tym związanych z obsługą ruchu turystycznego. Jednak w obec-
nej sytuacji widać duże niedobory w możliwości zaspokojenia popytu na pracę 
w tym regionie za pośrednictwem sektora turystycznego. Cechą charakterystycz-
ną przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących w Polsce północno-wschod-
niej jest niedobór pracowników o wykształceniu turystycznym na stanowiskach 
kierowniczych. Jednak mimo stosunkowo dobrej samooceny przedsiębiorstw tu-
rystycznych, nie zamierzają one w najbliższym okresie zwiększać swego zatrud-
nienia. Sytuacja zmniejszonego zapotrzebowania na pracowników w sektorze 
usług turystycznych utrzymuje się na badanym obszarze od kilku lat. 

Podsumowując wyniki badań dotyczące analizy funkcjonowania rynku 
pracy na terenie opisywanych województw (podlaskiego i warmińsko-mazur-
skiego), można sformułować kilka wniosków i zaleceń dla praktyki, które mogą 
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być przydatne dla poprawy sytuacji w tym regionie, a także być pomocne przy 
poszukiwaniu rozwiązań dotyczących dynamizowania rynku pracy w innych 
częściach kraju. Można tu wymienić następujące propozycje: 

1. Organizowanie seminariów poświęconych zagadnieniom kształcenia 
kadr w turystyce. Docelowe grupy odbiorców to przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorstw tu-
rystycznych, stowarzyszeń branżowych. Seminaria powinny dać począ-
tek forum wymiany poglądów i doświadczeń, w ramach którego można 
bezpośrednio i systematycznie sygnalizować potrzeby zmian w procesie 
kształcenia kadr turystycznych oraz dyskutować o sposobach pokony-
wania barier ich wprowadzenia. Płaszczyzna styku biznesu i nauki jest 
potrzebna również z uwagi na istniejące stereotypy we wzajemnym po-
strzeganiu się ich przedstawicieli. 

2. Poprawa współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy i przed-
siębiorcami turystycznymi. Pogłębienie współpracy poprawi wzajemne 
zaufanie i przekonanie, że urzędy pracy są w stanie efektywnie pomóc 
w zaspokajaniu potrzeb kadrowych przedsiębiorstw turystycznych. Obec-
nie zauważalne jest omijanie tych instytucji w pośredniczeniu na rynku 
pracy, co powoduje, że obniża się wiedza na temat potrzeb pracodawców 
w regionie.

3. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, szkołami 
średnimi i przedsiębiorcami turystycznymi. Brak dopasowania systemu 
kształcenia do potrzeb pracodawców jest wynikiem niewystarczających 
kontaktów między tymi środowiskami. 

4. Wprowadzenie stypendiów dla najlepszych studentów w celu wypraco-
wania mechanizmów zatrzymywania absolwentów uczelni wyższych 
w regionie. System stypendiów fundowanych przez przedsiębiorców tu-
rystycznych lub samorządy terytorialne można powiązać z podpisaniem 
porozumienia dotyczącego określenia warunków zatrudnienia po zakoń-
czeniu studiów i świadczenia pracy na rzecz donatorów. 

5. Prowadzenie cyklicznych badań rynku pracy w sektorze usług tury-
stycznych na poziomie regionalnym w celu pozyskania aktualnej wiedzy 
o zmianach w popycie i podaży pracy oraz antycypowania tych zmian. 
Obecnie widoczna jest zróżnicowana ocena tych potrzeb. Według branży 
turystycznej największe zapotrzebowanie jest na osoby pracujące w bran-
ży gastronomicznej i zajmujące się organizacją czasu wolnego turystów. 
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Według pracowników organizacji otoczenia biznesu zauważalny jest de-
ficyt na specjalistów z zakresu organizacji czasu wolnego oraz instruk-
torów rekreacji. Z kolei w opinii analityków od rynku pracy najłatwiej 
zatrudnienie można znaleźć w branży gastronomicznej oraz w zawodzie 
przewodnika turystycznego.

Reasumując, można stwierdzić, że swoboda wchodzenia kolejnych grup absol-
wentów studiów turystycznych na rynek pracy wymaga współdziałania kilku śro-
dowisk. Szczególnie istotne jest poszukiwanie płaszczyzn współpracy pomiędzy 
pracodawcami a środowiskiem kształcącym osoby w zawodach turystycznych. 
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ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR  
IN NORTH-EASTERN POLAND

Summary

Tourism economy at the macro level is seen as an important area of activity espe-
cially when it comes to job searching. However, this does not always mean that the macro 
situation is similar in local area. Therefore, the main objective of the research presented 
in this article is to deepen knowledge about regional labor markets in tourism sector. 
The study was conducted in six districts of North-Eastern Poland. This area, despite its 
location in two provinces: podlaskie and warmińsko-mazurskie, can be considered as 
a coherent in territorial and tourist aspects. The findings can be used to search for solu-
tions to improve the situation on the labor market in any region.

Keywords: employment in tourism, market of work, tourism, unemployment 

Translated by Romuald Ziółkowski
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