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WSTĘP 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego z serii „Ekonomiczne 

Problemy Turystyki” prezentują wyniki prac badawczych oraz dorobek nauko-

wy polskich i zagranicznych badaczy, których zainteresowania naukowe zwią-

zane są z turystyką, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów ekonomicz-

nych. Turystyka ze względu na swój interdyscyplinarny charakter pozostaje  

w spektrum zainteresowań badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauko-

we, w tym ekonomię, prawo, geografię czy kulturę fizyczną.  

Rynek usług turystycznych jest fragmentem rynku, na którym głównym 

przedmiotem wymiany są usługi turystyczne, a rozważany w ujęciu przedmio-

towym oznacza proces, w którym nabywcy i wytwórcy usług turystycznych 

określają, co chcą kupić i sprzedać oraz na jakich warunkach. Specyfika rynku 

usług turystycznych wiąże się z faktem, że w odróżnieniu od innych rynków to 

nie produkt przemieszcza się do klienta, a klient/turysta do produktu. Współ-

czesny rynek turystyczny stale się rozwija, ulegając równocześnie przekształce-

niom wewnętrznym. Zmieniające się oczekiwania turystów, wynikające m.in. 

ze zmian w preferowanym stylu życia, oraz nowe możliwości kreowania oferty 

produktowej przez podmioty gospodarki turystycznej powodują stałe przeobra-

żenia rynku turystycznego. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania rynku 

turystycznego mają nowe trendy modyfikujące zarówno jego stronę popytową, 

jak i podażową, stanowiąc często wyzwanie dla podmiotów zaangażowanych  

w kształtowanie produktów turystycznych i obsługę ruchu turystycznego.  

Aktualny numer ZN US „Ekonomiczne Problemy Turystyki” prezentuje 

zagadnienia dotyczące p o d s t a w  f u n k c j o n o w a n i a  r y n k u  t u r y -

s t y c z n e g o  w trzech obszarach:  

a) a s p e k t ó w  t e o r e t y c z n y c h ,  gdzie znalazły się rozważania dotyczą-

ce m.in. relacji na rynku turystycznym, produktów systemowych czy inno-

wacji w funkcjonowaniu sektora turystycznego;  

b) k s z t a ł t o w a n i a  p o d a ż y  n a  r y n k u  t u r y s t y c z n y m ,  w tym 

np. znaczenia obiektów sportowych w kształtowaniu specjalistycznej oferty 

turystycznej czy współpracy podmiotów w tym procesie;  

c) p o p y t u  t u r y s t y c z n e g o  obejmującego refleksje na temat m.in. ak-

tywności turystycznej osób starszych czy dopasowania produktów tury-

stycznych do oczekiwań turystów. 
Beata Meyer 

redaktor naukowy
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KONKURENCJA I POLITYKA KONKURENCJI  

NA RYNKU TURYSTYCZNYM  

Streszczenie 

Rynek turystyczny ma wbudowany mechanizm samoregulacji – mechanizm ryn-

kowy, który wymaga określonej sytuacji wyjściowej: zapotrzebowania, oferty sprzeda-

ży, praw własności i konkurencji. Problematyka konkurencji w naturalny sposób pro-

wadzi do pytania o politykę konkurencji stanowiącą drugi regulator funkcjonowania 

rynku turystycznego. 

Celem artykułu jest przedstawienie rozważań teoretycznych na temat istoty kon-

kurencji i polityki konkurencji w turystyce, praktycznej identyfikacji związków, jakie 

zachodzą między tymi zjawiskami na rynku turystycznym z uwzględnieniem efektyw-

ności alokacji zasobów. 

Słowa kluczowe: konkurencja, polityka konkurencji, efektywność 

Wprowadzenie 

Konkurencja rozumiana jest jako ciąg zdarzeń, gdzie kupujący i sprzedają-

cy starają się w celu zrealizowania transakcji przedstawić partnerom lepszą 

                                                   

 Adres e-mail: malgorzata.januszewska@ue.wroc.pl. 

 Adres e-mail: elzbieta.nawrocka@ue.wroc.pl. 
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propozycję od innych uczestników rynku
1
. Przegląd podstawowych koncepcji 

konkurencji
2
 przedstawiających ją w aspekcie struktur rynkowych i zachowań 

podmiotów, które wpływają na „układ sił” na rynku
3
, pokazuje, że konkurencja 

jest określonym mechanizmem. Obecnie mechanizm konkurencji nie decyduje 

jedynie o tradycyjnej efektywności alokacyjnej, lecz współcześnie rozstrzygają-

cej efektywności adaptacyjnej i innowacyjnej. Z drugiej strony występujące 

niesprawności mechanizmu konkurencji powodują konieczność tworzenia poli-

tyki konkurencji jako czynnika komplementarnego. Efektywność adaptacyjna to 

zdolność stopniowego dostosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu. 

Oznacza ona również umiejętność rozpoznawania natury pojawiających się 

problemów oraz ich właściwego rozwiązania. Oznacza zdolność systemową 

instytucji do dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia i rozwiązywa-

nia problemów
4
. Efektywność innowacyjna natomiast to zdolność do wprowa-

dzania innowacji, czyli metod usprawniających proces świadczenia usług bądź 

też zmniejszających jego koszty, np. poprzez zastosowanie nowych technolo-

gii
5
.  

Artykuł jest wynikiem analizy literatury, kwerendy dokumentów admini-

stracji centralnej i obserwacji własnych. 

1. Konkurencja na rynku turystycznym  

Do zaistnienia konkurencji niezbędne są określone warunki (np. ochrona 

własności prywatnej, mnogość przedsiębiorstw, swoboda prowadzenia działal-

ności gospodarczej – wolność gospodarcza, ograniczanie biurokracji), które 

                                                   
1 Ekonomia dla prawników, red. M. Bednarski, J. Wilkin, LexisNexis, Warszawa 2003, 

s. 47. 

2 W literaturze konkurencję ujmuje się najczęściej w perspektywie behawioralnej (klasy-
cy), procesowej (klasycy, K. Marks, szkoła austriacka, teoria gier) i strukturalnej (neoklasycy, 

ekonomia branży). 

3 M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2012, s. 125. 

4 A. Alchian, Uncertainty, Evolution and Economic Theory, „Journal of Political Econo-

my” 1950, t. 68, s. 57. 

5 Na podstawie: N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 74–76. 
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przede wszystkim związane są z podstawami prawnymi umożliwiającymi wy-

zwolenie mechanizmu rynkowego, którego trwałym elementem jest mechanizm 

konkurencji. 

Mechanizm konkurencji jest postrzegany m.in. jako czynnik efektywnej 

alokacji zasobów, głównie w teorii ekonomii klasycznej i nowej ekonomii in-

stytucjonalnej. Traktowany jest także jako mechanizm porządkujący w gospo-

darce i regulujący zachowanie podmiotów na rynku, wpływający na poziom  

i strukturę produkcji, strukturę producentów oraz postęp technologiczny. We-

dług koncepcji J.A. Schumpetera konkurencja powoduje tendencje zanikowe  

w osiąganiu zysku dla przedsiębiorcy, ale z drugiej strony, wyzwalając procesy 

innowacyjne, przyczynia się do odradzania tego zysku
6
. Według niego ważna 

jest nie tyle konkurencja za pomocą cen, ale konkurencja wynikająca z wpro-

wadzenia nowych towarów, nowej technologii, nowych źródeł zaopatrzenia  

i nowych form organizacji
7
. Oznacza to, że mechanizm konkurencji jest czynni-

kiem innowacyjności przedsiębiorstw przyczyniającym się do efektywnej alo-

kacji zasobów podmiotów. Badania PENTOR w dziedzinie innowacyjności 

polskich przedsiębiorstw sektora MŚP (w tym w sektorze HORECA) potwier-

dzają, że najbardziej istotnym stymulatorem transferu technologii jest „konku-

rencja i wyczerpanie prostych rezerw poprawy konkurencyjności”. Inaczej 

rzecz ujmując, za najważniejszy stymulator procesów transferu technologii 

uznano mechanizmy konkurencji, które skłaniają przedsiębiorców do inicjowa-

nia działalności inwestycyjnej lub o charakterze innowacyjnym w celu utrzy-

mania się na rynku
8
. 

Rozpatrując konkurencję przez pryzmat cen, należy zauważyć, że pozycja 

polskich przedsiębiorstw turystycznych w stosunku do podmiotów z innych 

krajów jest korzystna
9
. Polska znajduje się w strefie niskich i średnich cen. Je-

dynie za wysokie – w porównaniu z ofertami konkurentów (Czechy, Węgry, 

                                                   
6 Na podstawie: S. Żurawicki, Współczesna myśl ekonomiczna, Zakład Narodowy  

im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1969, s. 130. Choć początkowo J.A. Schumpeter twierdził, 
iż z punktu widzenia tworzenia innowacji właściwą strukturą rynku jest monopol. Więcej:  
J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie, PWE, Warszawa 1991, s. 195. 

7 P.A. Baran, P.M. Sweezy, Kapitał monopolistyczny, PWE, Warszawa 1968, s. 122. 
8 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–

2007, PRPR, Warszawa 2008, s. 216–217.  

9 T. Skalska, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do 
ofert głównych konkurentów, POT, Warszawa 2009, s. 45–46. 
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Niemcy, Słowacja, kraje nadbałtyckie) – są ceny hoteli klasy średniej (3*), co 

może wynikać z wciąż niewystarczającej liczby hoteli oraz dużego popytu na 

ich usługi.  

W obszarze małych i średnich przedsiębiorstw rynek turystyczny uchodzi 

za rynek konkurencji monopolistycznej o wysokim stopniu zatomizowania po-

daży, co sprzyja rozwojowi konkurencji i jest pozytywnie odbierane przez tury-

stów. Dużej liczbie dostawców towarzyszy duże zróżnicowanie produktów przy 

jednoczesnym braku barier wejścia
10

. Konkurencja charakterystyczna dla struk-

tur oligopolistycznych występuje w działalności touroperatorów, sieci hotelo-

wych i podmiotów uzdrowiskowych. Osiągnięcie korzyści skali w tych bran-

żach, a dzięki niej obniżenie kosztów, przejawia się w tendencji do koncentracji 

i tworzenia barier wejścia. Te z kolei ograniczają potencjalną konkurencję.  

W ekonomii wyjaśnia to teoria rynków spornych. Jeżeli rynek jest mniej spor-

ny, czyli im wyższe ma koszty zatopione (sunk cost)
11

, tym wyższe są bariery 

wejścia na rynek. Konieczność poniesienia kosztów, których nie będzie można 

odzyskać przy opuszczeniu rynku, powstrzymuje potencjalnych konkurentów
12

. 

Na rynkach spornych wyjście z rynku jest wprawdzie wolne, ale nie darmowe. 

Przykładem rynku spornego są uzdrowiska. Ich liczba jest względnie stała 

(44), jedne miejscowości tracą status uzdrowiska (Kowary, Bolków, Trzebnica), 

inne tworzą uzdrowiska (Uniejów). Nakłady ponoszone przez uzdrowiska  

w pokonywaniu barier wejścia mają charakter kosztów zatopionych (np. koszty 

operatu uzdrowiskowego, koszty uznawania klimatu za leczniczy, koszty badań 

wpływu czynników leczniczych na stan zdrowia ludzi, koszty utrzymania ziele-

ni na 75% obszaru miejscowości uzdrowiskowej, koszty ograniczania prowa-

dzenia działalności gospodarczej innej niż lecznicza), gdyż uzdrowisko nigdy 

ich nie odzyska. Również przedsiębiorstwa uzdrowiskowe działają na rynku 

spornym. Ich wysokie koszty wejścia w porównaniu z innymi przedsiębior-

                                                   
10 M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny...,  

s. 128–129. 

11 Koszt zatopiony jest to koszt, który ponosi przedsiębiorstwo wchodzące do branży, jeśli 

nie może on być odzyskany przy opuszczaniu branży. Za: B. Klimczak, Mikroekonomia, Wyd. 
AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 334. 

12 A. Fornalska, Nowe podejście w stosowaniu prawa konkurencji, w: Strategie przedsię-

biorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Wyd. SGH, Warszawa 
2008, s. 90. 



 Konkurencja i polityka konkurencji na rynku turystycznym 13 

stwami turystycznymi wynikają z potrzeby spełniania wymogów stawianych 

zakładom opieki zdrowotnej (np. koszty utrzymywania personelu medycznego, 

koszty akredytacji, koszty utrzymywania sal i sprzętu reanimacyjnego). Na 

rynku o niskim stopniu sporności jest możliwe działanie mało efektywnego 

przedsiębiorstwa, ponieważ nie będzie ono zastąpione innym o niższych kosz-

tach i cenach. Podmioty działające na rynku mało spornym nie obawiają się 

wysokiej rywalizacji. Problemem dla nich pozostaje konkurencja substytucyjna 

(dla miejscowości uzdrowiskowych inne miejscowości o właściwościach lecz-

niczych, dla przedsiębiorstw uzdrowiskowych – hotele spa i wellness).  

2. Efekty zewnętrzne konkurencji na rynku turystycznym 

Ogólnie można stwierdzić, iż konkurencja motywuje przedsiębiorców do 

systematycznego zwiększania efektywności ekonomicznej, a przyczyniając się 

do racjonalizacji działań gospodarczych, staje się czynnikiem zmian rynkowych 

i organizacyjnych o charakterze mikroekonomicznym, natomiast w skali ma-

kroekonomicznej – do rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zaznaczyć należy, 

że mechanizm konkurencji jako regulator procesów rynkowych odznacza się 

określonymi efektami zewnętrznymi. Można wskazać pozytywne i negatywne 

efekty zewnętrzne konkurencji. Korzystnymi efektami zewnętrznymi konkuren-

cji (tworzonymi w sposób niezależny przez rywalizujące podmioty i osiąganymi 

poza nimi) są: wykreowane nowe potrzeby, wysokojakościowe miejsca pracy, 

nowa jakość stosunków rynkowych, wyższa produktywność regionów tury-

stycznych. Konkurencja nie zawsze jest pozytywnie postrzegana. Walczący ze 

sobą konkurenci wykorzystują niekiedy działania przestępcze czy nieetyczne 

(przekupstwo, korupcję, przestępstwa podatkowe, nieuczciwą promocję dyskre-

dytującą przeciwnika, rozpowszechniają informację wprowadzającą w błąd 

klienta itp.) w celu osiągania wyższych korzyści. Konkurencja oceniana jest 

negatywnie także w innych przypadkach, m.in. takich, jak:  

a) nadmierna konkurencja wytwarza niekorzystne stosunki społeczne  

– zanikanie dialogu, słabnący poziom zaufania; 

b) często nie zapewnia sprawiedliwego (w ocenie społecznej) podziału do-

chodów; 

c) stwarza możliwość obciążenia otoczenia kosztami produkcji; 
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d) może prowadzić do poliferacji produktu, która wiąże się z nadprodukcją 

(np. zbyt duża pojemność infrastruktury turystycznej w stosunku do za-

potrzebowania czy też chłonności naturalnej obszaru prowadzącej do 

degradacji m.in. środowiska przyrodniczego). 

W celu spowolnienia negatywnych efektów zewnętrznych i budowania 

odpowiedniej konkurencji tworzona jest polityka konkurencji. 

3. Polityka konkurencji na rynku turystycznym 

Polityka konkurencji ma charakter systemowy i obejmuje zróżnicowane 

cele. W praktyce gospodarczej spotyka się stanowiska, iż podstawowym jej 

celem jest ochrona i promocja konkurencji. Cele polityki konkurencji są zwią-

zane z ochroną ekonomicznej efektywności osiąganej przez optymalne roz-

mieszczenie zasobów dzięki promowaniu, ochronie i utrzymaniu konkurencji, 

czyli efektywnością systemu gospodarczego
13

. W innym ujęciu można wskazać, 

że celem polityki konkurencji powinna być zarówno ochrona konkurencji, jak  

i konsumenta
14

. Innymi słowy, celem polityki konkurencji jest utrzymanie 

i rozwijanie efektywnie funkcjonującej konkurencji na rynku turystycznym 

poprzez wywieranie wpływu na jego strukturę oraz na zachowania uczestników 

gry rynkowej. Rywalizujące ze sobą firmy oferują produkty i usługi konkuren-

cyjne zarówno pod względem ich cen, jak i jakości, a silniejsza konkurencja 

zapewnia konsumentom dostęp do szerszej gamy dóbr materialnych i usług 

(tabela 1). 

                                                   
13 A. Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 20;  

I. Rumianowska, Warunki funkcjonowania konkurencji rynkowej, „Prace Naukowe AE we Wro-
cławiu” 1999, nr 805, s. 168. W Polsce politykę konkurencji określa ustawa z 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2007 r., nr 50, poz. 331). 

14 Nie można mówić o efektywnej konkurencji bez skutecznej polityki ochrony konsu-

mentów. Wyrazem tego jest chociażby dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych (DzUrz. UE 2005, L 149/22). Dyrektywa ma na 
celu zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich UE „w zakresie nieuczciwych praktyk 
handlowych, w tym nieuczciwej reklamy, które bezpośrednio wyrządzają szkodę interesom go-
spodarczym konsumentów, a tym samym pośrednio szkodzą interesom gospodarczym konkuren-
tów działających zgodnie z prawem”. 
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Tabela 1 

Cele polityki konkurencji 

Cele związane z efektywnością alokacji 
zasobów 

Cele związane z innymi aspektami 

Próba zapewnienia jak najefektywniejszej 
alokacji zasobów przy założeniu, iż nie jest to 

możliwe bez konkurencji. Inaczej: 
podtrzymywanie i umacnianie struktur konku-
rencyjnych na rynku, 
zagwarantowanie uczciwej konkurencji przez 
kontrolowanie pomocy udzielanej przez 
państwo. 

Przeciwdziałanie nadmiernemu uzależnieniu 
gospodarki od kilku firm ze względu na 

istniejące obawy przed negatywnymi konse-
kwencjami powstania bardzo dużych firm. 
Inaczej: zapobieganie zbyt dużej koncentracji 
potencjału ekonomicznego. 

Źródło: opracowanie własne.  

W polityce konkurencji wyróżniamy dwa główne nurty opinii na temat roli 

państwa: 

– pierwszy – określający rolę państwa w kształtowaniu mechanizmu ryn-

kowego i jego wpływu na formę rywalizacji rynkowej, 

– drugi – podkreślający funkcje kontrolne w zakresie możliwości „fał-

szowania” mechanizmu konkurencji rynkowej przez różnorodne formy 

działań przedsiębiorstw.  

Polityka konkurencji jest zbudowana z kilku elementów składowych, do 

których zalicza się:  

a) liberalizację (znoszenie prawnych barier wejścia), np. liberalizacja ryn-

ku usług transportu lotniczego – wejście niskokosztowych linii lotni-

czych do Polski zwiększyło międzynarodową konkurencyjność polskich 

miast (głównie Krakowa i Wrocławia) na rynku turystycznym, a liczba 

podróżujących wzrosła w Polsce z 7,1 mln w 2003 r. (przed liberaliza-

cją) do 24,4 mln w 2012 r.
15

; 

b) decentralizację państwa (funkcjonowanie samorządu terytorialnego, 

samorządu gospodarczego i zawodowego), np. działalność izb tury-

                                                   
15 Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku, UOKiK, 

Warszawa 2010, s. 10–14; Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu 
regularnym i czarterowym w polskich portach lotniczych w latach 2010–2012, raport Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl (28.10.2013). 



16 Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka 

stycznych, organizacji przewodników i pilotów, związków i stowarzy-

szeń jednostek samorządu terytorialnego;  

c) restrukturyzację i prywatyzację (obecnie 98% wszystkich podmiotów 

polskiego rynku turystycznego należy do sektora prywatnego) – jedynie 

przekształcenie państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych w spół-

ki Skarbu Państwa, a następnie w przedsiębiorstwa prywatne trwało aż 

14 lat i budziło wiele kontrowersji. Proces ten odbierano jako zagroże-

nie związane z barierą dostępności do usług uzdrowiskowo-leczniczych 

dla kuracjuszy, a z drugiej strony jako ograniczenie praw gmin uzdro-

wiskowych w stosunku do zasobów i infrastruktury turystyczno- 

-leczniczej. Potwierdzeniem zasadności nabywania polskich podmiotów 

uzdrowiskowych okazało się pierwsze sprywatyzowane przedsiębior-

stwo w Nałęczowie. Po 10 latach od prywatyzacji miało ono najzdrow-

szą i najbardziej zróżnicowaną strukturę przychodów wśród polskich 

firm uzdrowiskowych. Warto zaznaczyć, że najważniejszą rolę w pro-

cesie prywatyzacji gospodarki odgrywa tzw. prywatyzacja założyciel-

ska rozumiana jako tworzenie od podstaw nowych firm prywatnych, nie 

zaś prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
16

. Na rynku turystycz-

nym proces prywatyzacji założycielskiej przebiegał bardzo dynamicz-

nie, jedynie podmioty uzdrowiskowe wyłamały się z tego trendu; 

d) deregulację – ostatnio nastąpiła deregulacja zawodów pilota i przewod-

nika turystycznego (z wyjątkiem przewodników górskich), która po-

winna spowodować obniżenie kosztów organizacji imprezy turystycz-

nej (np. dzięki możliwości wykonywania pracy pilota przez kierowcę 

autokaru, pracownika biura podróży czy przewodnika). 

3.1.  Narzędzia polityki konkurencji na rynku turystycznym 

Polityka konkurencji jest prowadzona za pomocą wielu narzędzi wyodręb-

nionych z punktu widzenia zakresu interwencji. Należą do nich: 

– ustawy antymonopolowe i przepisy chroniące konsumentów, 

– znoszenie subwencji i kontrolowanie pomocy publicznej państwa, 

– blokowanie fuzji i przejęć, kontrolowanie koncentracji przedsiębiorstw, 

                                                   
16 Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 38. 
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– nakładanie kar finansowych za praktyki monopolistyczne, eliminowa-

nie porozumień ograniczających konkurencję i praktyk polegających na 

nadużywaniu pozycji dominującej, 

– definiowanie rynku właściwego. 

Instrumentem służącym zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są przepisy 

gwarantujące swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) regularnie monitoruje rynek usług tury-

stycznych. Według raportów z kontroli nad prawidłowością stosowania ustawy 

chroniącej konkurencję i konsumentów
17

 oraz ustawy o usługach turystycz-

nych
18

 na rynku biur podróży dochodzi do wielu naruszeń prawa. 63% przeba-

danych przez UOKiK w 2011 r. biur podróży działa niezgodnie z zasadami 

konkurencji. Najczęstszym nadużyciem było ograniczenie odpowiedzialności 

organizatora imprezy turystycznej (np. w przypadku opóźnienia samolotu, 

zmiany hotelu, zaginięcia przedmiotów osobistych turysty w trakcie trwania 

imprezy biuro nie chciało ponosić odpowiedzialności za takie zdarzenia), utrud-

nienie złożenia reklamacji (ustawa o usługach turystycznych wyznacza czas 30 

dni, zaś organizatorzy skracają go w umowach zawieranych z klientem do na-

wet 7 dni) i zmiana ceny imprezy w przypadkach niewymienionych w ustawie  

o usługach turystycznych. Warto zaznaczyć, że liczba naruszeń systematycznie 

się zmniejsza
19

. Na 2,4 tys. klauzul wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwo-

lonych aż 709 dotyczy turystyki. To najliczniejsza grupa klauzul z jednej bran-

ży. Należy dodać, że według UOKiK wiedza konsumentów na rynku turystycz-

nym jest niewielka. Na przykład tylko 17% badanych wie, gdzie można się 

dowiedzieć, czy biuro podróży działa legalnie
20

. 

W realizacji celów polityki konkurencji na rynku turystycznym stosuje się 

prawo eliminujące porozumienia, których celem jest ograniczenie konkurencji
21

 

                                                   
17 Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 

331 z późn. zm.). 

18 Ustawa z 29 sierpnia 2007 r. o usługach turystycznych (DzU nr 133, poz. 884). 

19 Raport z kontroli działalności organizatorów turystyki, UOKiK, Warszawa–Katowice 

2011, www.uokik.gov.pl (22.10.2013). 

20 Konsument na wakacjach, UOKiK, Warszawa 2012, www.uokik.gov.pl (22.10.2013). 

21 Przez porozumienia ograniczające konkurencję rozumie się praktyki, których celem lub 

skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji na rynku. Zgodne  
z prawem są takie porozumienia, które spełniają jednocześnie cztery warunki: przyczyniają się do 
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i praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej
22

. Jednym z poro-

zumień ograniczających konkurencję są zmowy cenowe polegające na ustalaniu 

cen przez konkurujące ze sobą firmy. Na przykład UOKiK stwierdził stosowa-

nie takiej praktyki przez Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego – związek 

stowarzyszeń zrzeszających przewodników tatrzańskich. Z kontroli UOKiK 

wynika, że od 2000 r. Rada Centrum ustalała minimalne sugerowane stawki za 

usługi przewodników. Przykładowo w 2010 r. czterogodzinna wycieczka na 

terenie Zakopanego i Podtatrza z przewodnikiem nie mogła kosztować mniej 

niż 300 zł, a cena wyprawy na Kasprowy Wierch czy Giewont wynosiła co 

najmniej 550 zł. W efekcie turyści nie mogli płacić taniej za usługi przewodni-

ków, którzy powoływali się na cennik podczas negocjacji stawek. Na Centrum 

nałożono karę w wysokości 10% przychodu i zakaz prowadzenia takich praktyk 

w przyszłości.  

W 2007 r. zarzuty o ograniczanie konkurencji UOKiK wysunął także pod 

adresem Amadeus Polska, ponieważ firma ta ustalała bezpodstawnie niższe 

ceny za dystrybucję własnego program mid-office niż podobnych programów 

innych producentów.  

Pomoc publiczna to środki przyznawane przez państwo, udzielane na wa-

runkach korzystniejszych niż na rynku i uprzywilejowujące określonych przed-

siębiorców. Są to m.in. różnego rodzaju subwencje, dodatki, zwolnienia podat-

kowe służące wsparciu przedsiębiorców z danego sektora (pomoc sektorowa) 

czy mniej rozwiniętych regionów (pomoc regionalna). Pomoc regionalna ma na 

celu wyrównywanie poziomu gospodarczego w poszczególnych regionach. Jest 

to m.in. promowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie 

nowo utworzonych małych przedsiębiorstw i zwiększenie aktywności gospo-

darczej. Przykładem pomocy publicznej udzielonej przez administrację samo-

rządową Wrocławia było zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 5 lat 

tych przedsiębiorstw hotelarskich, które w latach 2011–2012 zbudowały nowe 

obiekty noclegowe służące Euro 2012. Takie zachęty dla inwestorów turystycz-

                                                                 
polepszenia produkcji, dystrybucji lub postępu technicznego; zapewniają nabywcy część korzyści 
z porozumienia; nie nakładają na przedsiębiorców ograniczeń w osiąganiu celu; nie stwarzają 
możliwości wyeliminowania z rynku. Za: art. 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
oraz art. 81 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE); DzUrz. UE 2006,  
C 321E. 

22 Ustawa wprowadza również domniemanie, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, 
jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%. 
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nych w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca 

pracy dla mieszkańców proponują także inne gminy.  

Kontrola fuzji i przejęć ma na celu przeciwdziałanie nadmiernej ich konso-

lidacji i uzyskaniu na rynku pozycji dominującej. Jednak na tym rynku nie każ-

dy alians strategiczny jest niekorzystny dla mechanizmu konkurencji. Z punktu 

widzenia efektywności systemu obszaru recepcji turystycznej bardziej niebez-

pieczne dla ograniczenia konkurencji są powiązania poziome (fuzje i kartele) 

niż koncentracja pionowa. Spod zakazu porozumień ograniczających konkuren-

cję z reguły wyłącza się franchising w usługach gastronomicznych i hotelar-

skich, bowiem obok tych sieci funkcjonują inne konkurencyjne grupy podmio-

tów, a także obiekty pozasieciowe, które dają klientom możliwość wyboru 

miejsca zakupu. Franchising jako przykład pionowego systemu powiązań może 

być dodatkowo uznany za proefektywnościowy z uwagi na standaryzację ope-

racji gospodarczych, np. wynika to z zawierania kontraktów z autoryzowanymi 

dostawcami. Wprowadzanie standardów w opinii Barzela zbliża rynek do sytua-

cji konkurencji doskonałej
23

. Standardy są niejako odzwierciedleniem doskona-

łej informacji. 

Następnym instrumentem polityki konkurencji na rynku turystycznym jest 

definiowanie rynku właściwego (relevant market), który jest określany w wy-

miarze produktowym, geograficznym i czasowym. W orzecznictwie Komisji 

Europejskiej można spotkać wiele przykładów wyznaczania rynku właściwego, 

np. na rynku biur podróży występuje podział na wyjazdy zorganizowane i sa-

modzielnie spędzane przez konsumentów wakacje, także rozgraniczenie na 

rynek wyjazdów dalekiego (lot samolotem przekraczający trzy godziny) i krót-

kiego zasięgu
24

. Innym przykładem właściwego rynku produktowego jest 

świadczenie usług w zakresie infrastruktury portu lotniczego na geograficznym 

rynku południowo-zachodniej Anglii. Komisja Europejska przyznała, że przeję-

cie niektórych portów, np. w Exeter, wpłynęłoby zasadniczo na osłabienie kon-

kurencji
25

.  

                                                   
23 Y. Barzel, Standards and the Form of Agreement, „Economic Inquiry” 2004, no. 42 (1), 

s. 2. 

24 Więcej na ten temat można znaleźć w: A. Fornalczyk, Biznes... 

25 Sprawa COMP/M.3823, Macquarie/Ferrovial/port lotniczy Exeter, www.ec.europa.en 
(2.04.2009). 
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Swoje zasługi w tym zakresie ma również Europejski Trybunał Sprawie-

dliwości, który interpretując prawo europejskie, uznał przypadek uzyskiwania 

licencji przewodnika turystycznego w Grecji przez osoby pochodzące z innych 

państw członkowskich, które chciały świadczyć swoje usługi na zasadzie samo-

zatrudnienia (po uzyskania stosownego pozwolenia w kraju pochodzenia), za 

niezgodny z traktatem o TWE
26

. Można też przytoczyć przykład orzeczenia ws. 

Komisji przeciw Hiszpanii. Hiszpańskie prawo stwierdzało, że osoby, które 

chciały zostać przewodnikami, musiały przejść przez egzaminy zarezerwowane 

jedynie dla obywateli hiszpańskich. Również i w tym przypadku trybunał uznał 

takie procedury za niezgodne z TWE
27

. 

Nie tylko mechanizm konkurencji nie jest doskonały i wymaga korekty ze 

strony państwa. Od lat podnoszona jest w literaturze przedmiotu kwestia nie-

sprawności państwa. Źródłami zawodności według Buchanana są m.in. asyme-

tria informacji, brak mechanizmu konkurencji w funkcjonowaniu demokracji 

(wypieranie z rynku politycznego bezpośredniej konkurencji sprzyja działaniu 

grup interesu o zróżnicowanej sile politycznej) i niedoskonałe prawo. Zawod-

ność państwa ma wpływ na politykę konkurencji, powodując często jej nie-

sprawność
28

 przejawiającą się w sferze alokacji czynników produkcji, stabiliza-

cji i podziału, czyli w tych samych sferach, co niesprawności rynku. Jak instru-

menty polityki konkurencji wyodrębnione z punktu widzenia rodzaju interwen-

cji zniekształcają mechanizm rynkowy i zakłócają konkurencję, przedstawiono 

w tabeli 2. 

W celu ograniczania zawodności polityki w zakresie konkurencji należy: 

a) koncentrować się na osiąganiu celów długookresowych; 

b) zastąpić środki typu uznaniowego trwałymi regułami postępowania 

i automatycznie działającymi rozwiązaniami instytucjonalnymi; 

c) interweniować tylko w tych dziedzinach, gdzie istnieją wyraźne dowo-

dy na to, że mechanizm rynkowy stanowi droższe rozwiązanie, a zasto-

                                                   
26 I.L. Woicka, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawie swobody świadczenia 

usług, „Wspólnoty Europejskie” 2002, nr 6, s. 35–36. 

27 A. Zawidzka, Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, Wyd. 

Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002, s. 137. 

28 Za teorią public choice w niniejszym artykule niesprawności polityki w zakresie konku-

rencji uznaje się za tożsame z niesprawnościami państwa. Zob. J.M. Buchanan, Finanse publiczne 
w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. 
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sowane instrumenty polityki w zakresie konkurencji będą mniej kosz-

towne od mechanizmu rynkowego;  

d) poprawiać jakość informacji. 

Tabela 2 

Wykorzystanie narzędzi polityki konkurencji wobec podmiotów konkurencji  

na rynku turystycznym 

Narzędzia i środki polityki konkurencji 
Niesprawności w polityce 

Narzędzia Środki 

Podatki i opłaty Podatek dochodowy Wyłącznie gospodarstwa agroturystyczne  

pod pewnymi warunkami są zwolnione. 

Podatek od nieruchomo-
ści 

Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe płacą niższą 
stawkę niż pozostałe przedsiębiorstwa tury-
styczne. 

Opłaty miejscowe (w tym 
uzdrowiskowa) 

Miejscowości spełniające określone kryteria 
mogą je pobierać. 

Regulacje prawne Dodatkowe wymagania 
formalne zakładania 
przedsiębiorstwa 

Wysokie bariery wejścia, np. w działalności 
touroperatorów wobec ich braku dla agentów 
turystycznych. 

Zabezpieczenia organizatorów z tytułu umów 
 z klientami, podczas gdy od innych podmio-
tów rynku turystycznego gwarancje nie są 
wymagane. 

Kosztowne wymogi 
kategoryzacyjne  

Określone standardy obiektów hotelarskich 
przy braku dla podobnych nieujętych w usta-
wie, np. dla hosteli (międzynarodowa nazwa 
obiektu noclegowego). 

Informacyjno- 
-promocyjne 

System informacji  Nieodpowiednia polityka powoduje asymetrię 
informacji rynkowej. 

System promocji mix Nierówność w traktowaniu członków i innych 

podmiotów przez regionalne organizacje tury-
styczne w opłatach targowych. 

Administracyjne Zwyczaj administracyjny Zwyczajowo NFZ kupuje usługi uzdrowiskowe 
w zakładach funkcjonujących na obszarze 
uzdrowisk, dyskryminując inne o podobnym 
charakterze, działające poza uzdrowiskiem. 

Koncepcyjne Plan zagospodarowania 

przestrzennego 

Brak wyznaczonych terenów pod inwestycje 

turystyczne hamuje możliwości wejścia  
na rynek w danej miejscowości. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować kilka wnio-

sków:  

1. Konkurencja na rynku turystycznym jest określonym mechanizmem, 

który nie tylko decyduje o tradycyjnej efektywności alokacyjnej, lecz 

współcześnie rozstrzygającej efektywności adaptacyjnej i innowacyjnej. 

Konkurencja nie jest mechanizmem doskonałym. W celu ograniczenia 

jej niesprawności tworzona jest polityka konkurencji. 

2. Budowanie polityki konkurencji powinno być poprzedzone zidentyfi-

kowaniem czynników wpływających na konkurencję.  

3. Polityka konkurencji jako „prawo przymuszania” podmiotów do odpo-

wiedniego zachowania powinna być dynamiczna, aktywna, z odpo-

wiednią siłą reagująca na zmiany sytuacji na rynku turystycznym, stąd 

niezbędne jest monitorowanie stosowania zasad ochrony i wspierania 

konkurencji. 

4. Polityka konkurencji powinna mieć na uwadze przede wszystkim inte-

res konsumentów i starać się o zapewnienie im łatwego dostępu do dóbr 

i usług oferowanych przez podmioty rynku turystycznego. 

5. Podmioty administracji rządowej w Polsce powinny obserwować dzia-

łania w sąsiednich krajach, aby zapewnić odpowiednie reguły rynkowe 

krajowej gospodarce turystycznej
29

.  

6. Polityka konkurencji w Polsce powinna przyczyniać się do budowania 

szerokiego oligopolu na rynku turystycznym, czyli wspierania rozwoju 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, a także kształ-

towania równowagi między dużymi podmiotami, przeciwdziałając 

praktykom monopolistycznym i wykorzystywaniu pozycji dominującej. 

7. Polityka konkurencji przyczynia się do poprawy warunków konkuro-

wania na rynku turystycznym w Polsce, ale jednocześnie musi 

uwzględniać wymiar globalny, w którym instrumenty tej polityki „nie 

                                                   
29 Przykładowo Rosja zamierza obniżyć stawki (które obecnie są nieznacznie niższe niż  

w Polsce) podatku dochodowego i VAT dla przedsiębiorstw (w tym turystycznych), co może 
spowodować odpływ turystycznego kapitału krajowego do Rosji, a także spadek w napływie BIZ 
do Polski (według danych PAIiIZ BIZ w sektorze hoteli i restauracji stanowią ok. 1,2% wszyst-
kich, jakie napłynęły do Polski od 1993 r.; największy udział ma Accor, który zainwestował  
ok. 400 mln USD) lub ich odpływ do Rosji. 
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działają”. Stąd wydaje się zasadne systematyczne monitorowanie fuzji 

przedsiębiorstw turystycznych w ramach światowych strategii lub na 

innych rynkach narodowych. 
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COMPETITION AND COMPETITION POLICY ON THE TOURIST MARKET  

Summary 

The objective of the article is to present the theoretical discussion regarding the 

essence of competition and the competition policy in tourism, as well as the to identify 

the relations occurring between these phenomena on the tourist market, having consid-

ered the efficiency and the allocation of resources. The article results form analysing the 

available reference sources, studying the documents issued by the central administration 

and the author’s individual observations.  

The conducted research allows for drawing two basic conclusions:  

1. Competition represents a particular mechanism which not only decides about the 

traditional allocative efficiency, but also the currently decisive adaptation and in-

novation efficiency. Competition does not represent the perfect mechanism. In or-

der to reduce its negative influences the competition policy is created. 
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2. The competition policy as the “right to impose” adequate behaviours on entities 

should be dynamic, active, present proper strength for reacting to the changing sit-

uations on the tourist market. Therefore it is necessary to monitor the application 

of regulations referring to protecting and supporting competition in tourist enter-

prises, having also considered the interest of tourists.  

Keywords: competition, competition policy, efficiency 

Translated by Hanna Fujak 
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POLARYZACJA PODAŻY TURYSTYCZNEJ JAKO STYMULANTA 

ROZWOJU SIECIOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 

Streszczenie 

Korporacje transnarodowe wykazują większe zdolności innowacyjne i organiza-

cyjne niż małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne, wywierają wpływ na wielkość  

i kierunek strumieni ruchu turystycznego, skutecznie kreują potrzeby turystyczne, wy-

znaczają globalne standardy jakości obsługi, wyposażenia, organizacji i zarządzania. 

Świadomość takiej konkurencji mobilizuje niezależnych usługodawców turystycznych 

do poszukiwania możliwości wyróżnienia się i obniżenia kosztów działania. Wśród 

licznych prób wzmocnienia konkurencyjności MŚP turystycznych jednym z najsku-

teczniejszych sposobów wydaje się ich aktywny udział w kreowaniu oferty obszaru 

turystycznego, w szczególności tworzenie produktów sieciowych. Celem artykułu jest 

uzasadnienie i egzemplifikacja tego zjawiska. 

Słowa kluczowe: podaż turystyczna, sieciowy produkt turystyczny, globalizacja, korpo-

racje transnarodowe 

Wprowadzenie 

Celem przedstawionego artykułu jest uzasadnienie i egzemplifikacja zja-

wiska tworzenia produktów sieciowych jako nowej formy konkurowania ma-

łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na globalnym rynku turystycznym  

                                                   
 Adres e-mail: magdalena.kachniewska@sgh.waw.pl. 
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w warunkach rosnącej konkurencji ze strony korporacji transnarodowych 

(KTN). Realizacji tego celu służy m.in. analiza wpływu polaryzacji podaży 

turystycznej na zachowania rynkowe przedsiębiorstw lokalnych.  

Wśród licznych źródeł przewagi konkurencyjnej KTN wyróżnia się moż-

liwość wywierania wpływu na otoczenie oraz zajmowania najdogodniejszych 

miejsc w globalnym łańcuchu wartości. Odpowiedzią lokalnych przedsiębiorstw 

turystycznych nie może być jedynie próba tworzenia nowych produktów, gdyż 

ich imitacja jest wyłącznie kwestią czasu. Nie wystarcza także próba poszuki-

wania miejsca w strukturze łańcucha wartości KTN, ponieważ takie rozwiąza-

nie pogłębia zależność przedsiębiorcy od korporacji, a w przypadku internaliza-

cji danego działania przez KTN naraża go na utratę pozycji i dotychczasowych 

klientów. 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zachowania niezależności  

i wzmocnienia konkurencyjności MŚP w warunkach globalizacji rynku tury-

stycznego wydaje się być ich aktywny udział w kreowaniu oferty obszaru tury-

stycznego, a w szczególności tworzenie produktów sieciowych. Obszar stanowi 

swoistą arenę funkcjonowania obiektu, a jego walory nie pozostają bez wpływu 

na sukces lub porażkę przedsiębiorstwa. Jest to zgodne z koncepcją postrzega-

nia produktu turystycznego w sposób zintegrowany w odniesieniu do szeroko 

rozumianych uwarunkowań przestrzennych i społecznych. Niemożność rozdzie-

lenia interesów przedsiębiorstw lokalnych i obszarów turystycznych mimo wie-

lu niedogodności może stanowić źródło synergicznych korzyści. Przykładem 

takich działań są produkty sieciowe tworzone z inicjatywy członków regional-

nych organizacji turystycznych. 

1. Wpływ polaryzacji podaży turystycznej na zmianę warunków 

konkurowania na globalnym rynku turystycznym 

Charakter konkurencji na współczesnym rynku turystycznym warunkują 

przemiany występujące po stronie popytu oraz nowe możliwości technologiczne 

i organizacyjne stwarzające perspektywy dostosowania oferty do zmieniających 

się oczekiwań turystów. Jak w każdym innym rodzaju działalności gospodarczej 

konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych jest pochodną określonej kon-

figuracji wielkości i organizacji procesów, umiejętności osiągania korzyści skali 
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lub koncentracji, innowacyjności i zdolności uczenia się, ewentualnie dostępu 

do unikatowych czynników produkcji (szczególna lokalizacja).  

Główne wymiary globalizacji rynku turystycznego obejmują zjawiska 

przestrzenne, sferę produktową, aspekty finansowania rozwoju tej branży, za-

gadnienia rynku pracy i innych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem,  

a także wymiar kulturowy, prawny i polityczny. Wśród przejawów globalizacji 

sektora turystycznego wymienić należy:  

– powstanie światowej konkurencji między podmiotami gospodarczymi, 

– powszechną tendencję przedsiębiorstw turystycznych do łączenia kapi-

tałów, 

– funkcjonowanie w skali globalnej sieci franczyzowych, 

– liberalizację rynku turystycznego, 

– standaryzację (unifikację) oferty przedsiębiorstw turystycznych, 

– wirtualizację podmiotów turystycznych i budowanie organizacji sie-

ciowych, 

– tworzenie podwalin globalnej polityki turystycznej i koncepcji rozwoju 

zrównoważonego turystyki (w tym postulaty społecznej odpowiedzial-

ności biznesu). 

W globalizującym się świecie tradycyjne (głównie europejskie) obszary 

turystyczne i działające w ich obrębie przedsiębiorstwa nie zawsze radzą sobie  

z nowymi wyzwaniami, nie potrafią organizować działalności na szeroką skalę 

ani zadbać o właściwy (globalny) zakres promocji i poziom konkurencyjności. 

Niski poziom integracji i specjalizacji regionów, a także niedostateczny stopień 

współpracy między samymi przedsiębiorcami oraz między firmami i admini-

stracją lokalną, jak również niechęć lub brak umiejętności włączenia się w glo-

balne turystyczne łańcuchy wartości prowadzą w konsekwencji do spadku obro-

tów i udziału w rynku. „Stare” obszary koncentracji ruchu turystycznego  

i obecne w nich przedsiębiorstwa z trudem konkurują z wyłaniającymi się „no-

wymi” obszarami turystycznymi, nie potrafiąc odnaleźć swojego miejsca  

w nowych strukturach konsumpcji i wykorzystać szans, jakie stwarza globaliza-

cja (pozyskanie nowych konsumentów i zaspokajanie nowych rodzajów potrzeb 

turystycznych związanych z charakterem współczesnego popytu)
1
. 

                                                   
1 A. Alcouffe, F. Coulomb, Small and Medium-sized Business in European Tourism Sec-

tor, OECD, Touluse–Paris 1993. 



30 Magdalena Kachniewska 

Małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne, dominujące na rynku w okre-

sie powojennym, dość późno uzmysłowiły sobie nowe zasady konkurowania, co 

sprawiło, że zmiany strukturalne rynku turystycznego (zmiany struktury popytu, 

przełom technologiczny, internacjonalizacja i globalizacja, dostępność nowych 

czynników produkcji) nastąpiły szybciej niż przeobrażenia i restrukturyzacja 

małych firm. W efekcie w połowie lat 80. XX w. zaspokojenie nowych rodza-

jów popytu i rozwój przedsiębiorstw turystycznych „na miarę czasów” stały się 

domeną nowych graczy rynkowych, którzy przyczynili się do marginalizacji 

przedsiębiorców i przedsiębiorstw wyrosłych na gruncie koniunktury z począt-

ku lat 60. XX w. Korporacje transnarodowe – mniej liczne niż MŚP turystycz-

ne, ale za to lepiej wyposażone pod względem kapitałowym – wykazują więk-

sze zdolności innowacyjne, posiadają dostęp do nowoczesnych systemów za-

rządzania, tworzą nowe rynki i nowe produkty, wywierają zasadniczy wpływ na 

wielkość i kierunek strumieni ruchu turystycznego, skutecznie kształtują i kreu-

ją potrzeby turystyczne, wyznaczają globalne standardy jakości oferty, obsługi, 

wyposażenia, organizacji i zarządzania, a stosowane przez nie strategie konku-

rencji pozwalają maksymalnie, na poziomie globalnym wykorzystać lokalny 

potencjał i innowacje
2
. 

Przez pojęcie polaryzacji podaży turystycznej należy rozumieć pogłębiają-

cą się rozpiętość występującą między zasobami kapitałowymi i kompetencjami 

marketingowymi KTN a możliwościami MŚP turystycznych w tym obszarze. 

Polaryzacji tej nie towarzyszy rozgraniczenie obszaru działań KTN i przedsię-

biorstw lokalnych – wręcz przeciwnie: globalizacja sprzyja narastaniu bezpo-

średniej rywalizacji firm lokalnych i ponadnarodowych, gdyż w wyniku zasto-

sowania nowoczesnych technologii świat stał się relatywnie mniejszy, a grono 

potencjalnych konkurentów wzrasta wraz z dostępem kolejnych obszarów globu 

do światowego systemu informacji. Największą przewagę daje korporacjom 

możliwość wywierania wpływu na otoczenie oraz zajmowanie najdogodniej-

szych miejsc w globalnym łańcuchu wartości, czyli działania całkowicie niedo-

stępne dla przedsiębiorców lokalnych.  

Świadomość nasilającej się konkurencji, w której zapewnienie dostępu do 

istniejących walorów turystycznych nie stanowi gwarancji utrzymania się na 

                                                   
2 Por. M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, 

Wyd. SGH, Warszawa 2009. 
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rynku, mobilizuje usługodawców turystycznych do poszukiwania możliwości 

wyróżnienia się, pozyskania lojalności klientów, obniżenia kosztów działania 

itd. Najczęściej podejmowane próby wzmocnienia konkurencyjności obejmują 

dobór poziomu internalizacji działań (dążenie do integracji lub wysoki poziom 

specjalizacji przedsiębiorstwa), dywersyfikację zasobową lub produktową, do-

bór najkorzystniejszej struktury organizacyjno-własnościowej albo włączenie 

się do łańcucha wartości KTN (np. drogą umowy franczyzowej lub długotermi-

nowych umów o współpracy), które z czasem może oznaczać pełną internaliza-

cję funkcji przez KTN, utratę niezależności przedsiębiorcy, a w efekcie przeję-

cie jego zadań i klientów przez korporację.  

Znacznie skuteczniejsze wydają się działania ukierunkowane na zachowa-

nie własnej niezależności, w tym tworzenie aliansów rynkowych, strategie ko-

operencji lub tworzenia produktów sieciowych. Ostatnio największe zaintere-

sowanie praktyków budzi ta ostatnia forma działalności, która oznacza zarazem 

aktywny udział w kreowaniu oferty obszaru turystycznego, ponieważ uwzględ-

nia skomplikowany układ relacji między przedsiębiorstwem i obszarem recepcji 

turystycznej (ORT), w którym to przedsiębiorstwo działa.  

2. Zmiany popytu i trendów konsumenckich 

jako czynnik zmian po stronie podaży 

Szczególny wpływ na kształt współczesnego rynku turystycznego wywarły 

lata 1985–1990 (średni roczny przyrost liczby podróży w tym okresie wyniósł 

5,6%)
3
. Okres ten obfitował w istotne zmiany w zakresie form działania i struk-

tury przedsiębiorstw turystycznych i ich oferty. Charakteryzował się wprowa-

dzeniem do masowej sprzedaży rozbudowanych pakietów turystycznych bazu-

jących na kombinacji oferty usługowej wybranych obszarów docelowych i ad-

resowanych do ściśle określonych segmentów turystów. Stanowił on apogeum 

popularności kompleksowych pakietów turystycznych, wywierając jednocześ-

nie wielki wpływ na późniejszy odwrót od turystyki masowej i zapotrzebowanie 

na tzw. ofertę alternatywną, która odpowiadała przemianom i zagrożeniom ob-

serwowanym w obrębie obszarów recepcji turystycznej. Turyści w tym okresie 

                                                   
3 UNWTO World Tourism Barometr, http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm 

(23.07.2013). 
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nabierali doświadczenia, wzrastał poziom ich oczekiwań. Szczególnego zna-

czenia zaczęły nabierać: komfort, dostępność, liczba opcji i bogactwo asorty-

mentu, jakość doświadczeń (experience quality) oraz zdolność przedsiębiorstw 

do rozwoju nowych produktów
4
.  

W omawianym okresie zmieniły się znaczenie i umiejętność wykorzysty-

wania czynników produkcji w turystyce – wciąż ważne walory naturalne i an-

tropogeniczne oraz lokalizacja względem nich przestały niepodzielnie decydo-

wać o charakterze (i cenie) produktu. Turyści zaczęli poszukiwać takich cech, 

jak emocje i przeżycia (doświadczenie), których kreowanie wymaga nowego 

podejścia do kwestii projektowania i sprzedaży usług turystycznych
5
.  

Po stronie popytu należy wskazać wzrost wymagań turystów, bardziej 

wnikliwy sposób podejmowania przez nich decyzji o zakupach, wzrost świa-

domości praw chroniących interesy konsumentów oraz oczekiwanie na ela-

styczne zachowanie podmiotów podaży (zróżnicowany pakiet usług, negocjacje 

cenowe, programy lojalnościowe). Silna polaryzacja wyborów sprawia, że  

z jednej strony poszukiwana jest tania baza turystyczna, z drugiej zaś turyści 

nastawieni są na coraz większy komfort, mniej wrażliwi na cenę, oczekują inte-

resujących programów imprez zwiększających atrakcyjność pobytu w miejsco-

wościach turystycznych. 

Tradycyjny sposób poznawania świata polegający na bezrefleksyjnym „za-

liczaniu” kolejnych miejsc ustępuje trendowi określanemu jako „3xE” (ang. 

entertainment, excitement, education – rozrywka, ekscytacja, nauka) i poszuki-

waniu oferty turystycznej nawiązującej do czterech form doświadczeń: rozryw-

ka, edukacja, ucieczka od codzienności i estetyka. Na popularności zyskują 

produkty typu ACE (ang. adventure, cultural, ecotourism) i ASI (activities  

& special interests). O wyborze miejsca i formy podróży turystycznych coraz 

częściej decydują takie powody, jak: rozwijanie zainteresowań, poznawanie 

odmiennych kultur, wyzwanie, chęć przeżycia ekscytującej przygody spowo-

dowana rutyną i monotonią codziennego życia.  

W odpowiedzi na te oczekiwania profesjonalnie projektowane trasy tury-

styczne obfitują w doznania estetyczne, kulturowe, elementy przygody, kontak-

                                                   
4 Por. K. Weiermair, M. Peters, Tourism Attractions and Attracted Tourists: How to Sat-

isfy Today’s Fickle Tourism Klientele?, „Journal of Tourism Studies” 2000, no. 1. 

5 Por. J.B. Pine, J.H. Gilmore, The Experience Economy, Harvard Business School Press, 
Boston 1999; M.J. Wolf, The Entertainment Economy, Time Books, New York 1999. 
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tu z historią, a także lokalnymi mieszkańcami, dają możliwość sprawdzenia się 

w kontekście wyzwań, jakie stawia turystyka kwalifikowana i różnorodne dys-

cypliny sportowe. Na gruncie innowacyjnego podejścia do oferty turystycznej  

i kulturalnej rozwijają się nowe formy turystyki i aktywności rekreacyjnej de-

cydujące o atmosferze miejsca/regionu oraz szeroko rozumianej atrakcyjności
6
. 

W tym kontekście warto zaznaczyć, że większość tradycyjnych strategii 

konkurowania MŚP turystycznych ukierunkowana jest na podniesienie rentow-

ności przedsiębiorstwa poprzez wzrost obrotów lub obniżenie kosztów działal-

ności, natomiast znacznie rzadziej punktem wyjścia jest klient i jego oczekiwa-

nia. Koncepcja produktów sieciowych stanowi pod tym względem wyjątek, 

ponieważ z jednej strony pozwala wyszukać nisze nie zawsze atrakcyjne lub 

niedostępne dla korporacji transnarodowych (przeważnie skoncentrowanych na 

rynkach masowych), a z drugiej strony daje możliwość włączenia w fazie pro-

jektowania oferty z punktu widzenia odbiorcy (klienta), którego oczekiwania  

w dużej mierze podlegają oddziaływaniu trendów społecznych i konsumenc-

kich. Zgodnie z główną tezą referatu tworzenie produktów sieciowych w tury-

styce stanowi największą szansę dla MŚP turystycznych, przeciwwagę dla ma-

sowej oferty KTN, szansę na poprawę kreatywności i innowacyjności podmio-

tów zaangażowanych w kreowanie oferty sieciowej oraz możliwość powiązania 

działań marketingowych przedsiębiorstw z marketingiem miejsca (np. regionu 

turystycznego). 

3. Istota i przesłanki tworzenia sieciowych produktów turystycznych 

Zgodnie z definicją opracowaną przez POT przez pojęcie sieciowego pro-

duktu turystycznego rozumieć należy „gotową do sprzedaży, spakietowaną 

ofertę opierającą się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punk-

tów obsługi i obiektów, funkcjonującą jako jedna spójna koncepcja, posiadającą 

wspólny, wiodący silny wyróżnik (markę)”
7
. Zrozumienie przesłanek tworzenia 

                                                   
6 H. Hughes stwierdza, że do często wymienianych przez autorów zajmujących się atrak-

cyjnością turystyczną „4 A” (attractions, amenities, accomodation, access, czyli atrakcje, usługi, 
zakwaterowanie oraz dostępność) należy dodać jeszcze atmosferę (atmosphere). Por. H. Hughes, 
Arts, Entertainment and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford–Burlington 2003, s. 125–126. 

7 www.pot.gov.pl/slownik/sieciowy-produkt-turystyczny/ (12.10.2013). 
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produktów sieciowych wymaga jednak zrozumienia pojęcia samego produktu 

turystycznego oraz charakteru podaży turystycznej i jej najważniejszych  

z punktu widzenia usługobiorców (turystów) cech. 

Podaż turystyczna jest względnie sztywna w układzie przestrzennym, co 

wynika z ograniczoności zasobów walorów turystycznych decydujących o loka-

lizacji pozostałych elementów podaży turystycznej. Stąd często spotykaną tezą 

jest twierdzenie, że konkurencja na rynku turystycznym jest przede wszystkim 

konkurencją między obszarami
8
, a dopiero w drugim rzędzie dotyczy samych 

przedsiębiorstw. Mimo że nie zawsze można zgodzić się z tą opinią, nie ulega 

wątpliwości, że aktywne współdziałanie przedsiębiorców lokalnych na rzecz 

rozwoju funkcji turystycznej obszaru wpływa pozytywnie na ich własną konku-

rencyjność poprzez podnoszenie poziomu wartości wytwarzanej w turystycz-

nym łańcuchu wartości. Turyści często najpierw określają kierunek wyjazdu  

i dopiero w ramach danej lokalizacji dokonują wyboru usługodawców. Dzieje 

się tak głównie wtedy, gdy obszar turystyczny jest dobrze rozpoznawalny. 

Wówczas usługodawcy turystyczni nadal konkurują lokalnie, mając jednak 

pewność istnienia strumienia ruchu turystycznego kierującego się do danego 

obszaru.  

Należy pamiętać, że duży wpływ na wizerunek obszaru recepcji turystycz-

nej mają podmioty funkcjonujące poza tym obszarem (np. agencje turystyczne). 

Wynika to z cechy kompleksowości produktu turystycznego, który stanowi nie 

tylko pakiet dóbr i usług dostępnych w miejscu docelowym, ale także usług 

umożliwiających przygotowanie wyjazdu turystycznego. Zważywszy na ten 

aspekt, pojęcie regionalnego produktu turystycznego należy rozumieć węziej: 

jest to produkt kompleksowy (taki, jakim widzi go turysta) pomniejszony  

o usługi pośrednictwa oraz informacji (w miejscu stałego zamieszkania turysty) 

i transportu (z i do miejsca stałego zamieszkania)
9
. Ostateczna opinia (i satys-

fakcja) turysty kształtowana jest jednak pod wpływem całokształtu doświadczeń 

(dotyczących wszystkich etapów podróży i pobytu). Co więcej, wizerunek ob-

szaru jest często kształtowany (w sensie profesjonalnych działań promocyjnych) 

tylko przez pośredników turystycznych, a niski poziom kooperacji w regionach 

                                                   
8 Por. np. Conference on Global Tourism Growth: A Challenge for SMEs – Draft Sum-

mary of the Discussion (OECD/CFE/TOU/2005/4). 

9 Por. Ł. Nawrot, Konkurencyjność regionu turystycznego – ujęcie teoretyczne, w: Go-
spodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Wyd. WSZ, Jelenia Góra 2006, s. 246. 
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turystycznych może sprawić, że kompleksowa promocja obszaru realizowana 

jest wyłącznie przez pośredników nie zawsze po myśli podmiotów działających 

w regionie.  

Brak utrwalonego wizerunku obszaru lub wizerunek negatywny (np. niski 

poziom bezpieczeństwa turystów, zanieczyszczenie środowiska, hałas) wpływa 

na obniżenie wartości dostarczanej turystom. W tym przypadku indywidualne 

działania na rzecz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. obiektu 

hotelowego, nie przynoszą spodziewanych efektów, a przebicie się na rynku 

turystycznym (mimo atrakcyjnej oferty danej firmy) może okazać się niemożli-

we – konieczne są zorganizowane działania kompleksowe. 

Różnorodność i komplementarność usług i towarów niezbędnych do za-

spokojenia potrzeb zgłaszanych przez turystów sprawia, że przedsiębiorstwo 

turystyczne może w różny sposób zakreślić obszar działania, a tym samym re-

alizowany etap tworzenia szeroko rozumianego produktu turystycznego. Cał-

kowita wartość, jakiej poszukuje turysta, definiowana poprzez jego potrzeby 

i oczekiwania, kreowana jest w ramach tzw. turystycznego łańcucha wartości.  

Ogniwami turystycznego łańcucha wartości są m.in.: usługi cząstkowe do-

starczane przez przedsiębiorstwa turystyczne (usługi informacyjne, transportu, 

zakwaterowania, gastronomii itd.), środowisko, infrastruktura turystyczna  

i ogólna (społeczna i techniczna), relacje z miejscową ludnością itd. Część  

z nich może być świadomie wytwarzana (lub kształtowana) np. przez organiza-

cje odpowiedzialne za kreowanie produktu turystycznego obszaru, inne trudniej 

poddają się oddziaływaniu (np. środowisko naturalne czy społeczne). To spra-

wia, że współtwórcą oferty turystycznej regionu jest także sektor publiczny.  

Wielkie potrzeby inwestycyjne wynikające z koniecznego unowocześnia-

nia istniejącej i budowy nowej infrastruktury techniczno-ekonomicznej służącej 

rozwojowi turystyki, promocja tych inwestycji wśród lokalnych mieszkańców, 

rozwiązywanie konfliktów społecznych i ekonomicznych, jakie może powodo-

wać rozwój funkcji turystycznej regionu, wymagają działań z zakresu partner-

stwa publiczno-prywatnego. Daje ono możliwość włączania do wspólnych 

przedsięwzięć szerokiej grupy podmiotów (interesariuszy): lokalnych społecz-

ności, władz samorządowych, stowarzyszeń, jednostek i grup opiniotwórczych 

mających wpływ na dalszy rozwój i promocję turystyki
10

. W każdym przypadku 

                                                   
10 J.P. Piotrowski, B. Tekieli, Tworzyć produkt turystyczny, w: Turystyka w gminie i po-

wiecie, red. A. Gordon, POT, Warszawa 2003, s. 63. 
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nieodzowne jest zaangażowanie licznych podmiotów w tworzenie wartości 

użytkowej kompleksowego produktu turystycznego, które pociąga za sobą 

skomplikowane następstwa w zakresie kształtowania jakości oferty, poziomu 

cen, kształtowania konkurencyjności poszczególnych podmiotów i ich udziału 

w finalnych korzyściach. 

Niektóre elementy turystycznego łańcucha wartości to dobra wolne lub 

publiczne (np. środowisko naturalne, poziom bezpieczeństwa turystów, infra-

struktura techniczna i społeczna). Ich niedostateczna jakość może przesądzić  

o niskim popycie na wyjazdy w danym kierunku lub o niskiej ocenie produktu 

turystycznego (jeżeli zostanie stwierdzona ex post). Szerokie ujęcie produktu 

turystycznego sprawia, że z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy turystyczny 

łańcuch wartości wykracza poza system wartości pojedynczych przedsię-

biorstw. Muszą one zachować świadomość występowania dwóch wymiarów 

konkurencyjności
11

: 

a) konkurencyjność własnego (wąsko rozumianego) produktu turystycz-

nego (np. noclegu czy oferty gastronomicznej), w przypadku którego 

firma zachowuje duży wpływ na poziom zadowolenia turysty. Na tym 

poziomie konkretni przedsiębiorcy rywalizują o miejsce w turystycz-

nym łańcuchu wartości. Im większą wartość mogą zaoferować usługo-

biorcy, tym większe prawdopodobieństwo, że to właśnie ich usługi zo-

staną wybrane; 

b) konkurencyjność szeroko rozumianego produktu turystycznego (pro-

duktu obszaru oraz całego systemu działań służących jego udostępnie-

niu). Na tym poziomie oczekiwania nabywcy dotyczą wartości tworzo-

nej w łańcuchu turystycznym, a wybór dokonuje się np. między okre-

ślonymi obszarami i dopiero w ich ramach dobierani są usługodawcy.  

Przekonanie o nadrzędnym (pierwotnym) charakterze konkurencyjności 

obszaru w stosunku do konkurencyjności przedsiębiorstwa nie neguje wysiłków 

pojedynczych podmiotów na rzecz zwiększenia własnej konkurencyjności. Po 

pierwsze, muszą one rywalizować między sobą w ramach danego łańcucha 

turystycznego. Po drugie, dostarczana przez nie wartość podnosi poziom warto-

ści wytwarzanej w całym łańcuchu. Nie powinno to jednak prowadzić do myl-

nego wniosku, że pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa turystycznego niero-

                                                   
11 M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności..., s. 113. 
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zerwalnie związana jest z produktem turystycznym sensu largo. W praktyce 

zdarza się, że turyści dokonują wyboru usługodawcy niezależnie od innych cech 

kompleksowego produktu turystycznego. Wskazuje to na znaczenie indywidu-

alnej więzi między przedsiębiorstwem i jego klientami, która może zdominować 

nie tylko proces wyboru usługodawcy, ale także kierunku wyjazdu. Takie po-

dejście jest zgodne z faktycznym obrazem rynku turystycznego, na którym  

z powodzeniem rywalizują np. obiekty potrafiące wytworzyć unikatową war-

tość zapewniającą napływ turystów nawet w przypadku niskiej atrakcyjności 

obszaru
12

.  

Skuteczność indywidualnych działań marketingowych jest jednak ograni-

czona zasobami wiedzy i kapitału, których niedostatek w branży turystycznej 

jest powszechnie odczuwany. W większości przypadków podejmowane przez 

przedsiębiorców działania na rzecz podniesienia własnej konkurencyjności oka-

zują się bezowocne, ponieważ wartość poszukiwana przez klientów rozciąga się 

poza łańcuch korzyści, jakich może samodzielnie dostarczyć przedsiębiorstwo 

turystyczne. Trwałą przewagę konkurencyjną uzyska nie to przedsiębiorstwo, 

które koncentruje się na własnej ofercie, ale to, które podejmie aktywne działa-

nia w możliwie najszerszym wymiarze tworzonej dla klienta wartości.  

4. Tworzenie produktów sieciowych jako przedmiot działalności 

regionalnych organizacji turystycznych 

Z kolei aktywny udział przedsiębiorców turystycznych w działaniach na 

rzecz poprawy konkurencyjności obszaru jest często trudny ze względu na brak 

odpowiedniej inicjatywy, trudności w porozumieniu z innymi przedsiębiorcami, 

niską aktywność samorządu gospodarczego itp. Powstające w Polsce regionalne 

organizacje turystyczne miały po części pomóc w rozwiązaniu tego problemu, 

stanowiąc instytucjonalne wsparcie dla wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju 

i promocji oferty turystycznej regionów. W praktyce w wielu przypadkach po-

wstały wyłącznie struktury organizacyjne o niskim poziomie przedsiębiorczości 

i kreatywności niechętnie wspierane przez przedsiębiorców.  

                                                   
12 Dotyczy w szczególności obiektów oferujących bogaty pakiet usług dodatkowych  

(np. SPA). 
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Idea tworzenia organizacji turystycznych w swej istocie bliska jest kon-

cepcji klastrów turystycznych: w skład organizacji mogą wchodzić podmioty 

publiczne i prywatne o różnej formie organizacyjno-prawnej, niekoniecznie 

identyfikujące się z branżą turystyczną. Celem działania ROT jest raczej rola 

integratora oraz koordynatora wysiłków i koncepcji, które powinny służyć lo-

kalnej społeczności na zasadach zrównoważonego rozwoju. Ten ostatni aspekt 

jest silnie akcentowany w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej i Światowej 

Organizacji Turystyki, ponieważ trwały rozwój turystyki wymaga uwzględnie-

nia możliwych strat i korzyści wszystkich grup interesariuszy i umiejętnego 

powiązania trzech filarów rozwoju: społecznego, gospodarczego i środowiska 

naturalnego. Rozwój przedsiębiorczości nie może odbywać się kosztem zaso-

bów naturalnych ani kosztem społecznym, ponieważ ich niszczenie będzie na-

ruszać podstawy rozwoju turystyki. Z kolei dynamika rozwoju gospodarczego 

może i powinna sprzyjać rozwojowi infrastruktury społecznej, estetyce regionu 

i miejscowości, poprawie jakości życia (m.in. przeciwdziałając różnym formom 

wykluczenia). 

Pozytywne doświadczenia w tworzeniu sieciowych produktów turystycz-

nych mają np. organizacje regionalne: mazowiecka, świętokrzyska i lubelska. 

Już na etapie roboczym proponowane nazwy produktów turystycznych regionu 

lubelskiego sugerowały, jakie najważniejsze walory zamierza rozwijać i akcen-

tować LROT. Oferta „W krainie wielokulturowego pogranicza” odwołuje się do 

historycznie ukształtowanej wielokulturowości i bogactwa tradycji tego regio-

nu, „Smaki Lubelszczyzny” mają charakter trasy kulinarnej, „Rowerowa ósem-

ka”, „Lubelskie w siodle” i „Kajakiem przez Lubelszczyznę” służą promocji 

walorów istotnych z punktu widzenia turystyki kwalifikowanej, a „Lubelskie 

ekopolis” akcentuje walory naturalne i możliwości rozwoju ekoturystyki. Przy-

toczone nazwy stale podlegają zmianom, ponieważ nie wszystkie są wystarcza-

jąco atrakcyjne jako marka czy symbol. „Świętokrzyski Szlak Przygody” od 

początku powiązany był z kolei z rozwojem produktu lojalnościowego łączące-

go ofertę kilkudziesięciu podmiotów.  

Z punktu widzenia niniejszego artykułu ważniejsze wydaje się jednak osa-

dzenie poszczególnych przykładów w koncepcji klastrów turystycznych. Przy-

gotowanie tras i zapewnienie możliwości zaspokojenia bytowych potrzeb po-

tencjalnych turystów oraz oczekiwań w zakresie turystyki kwalifikowanej po-

zwala zdefiniować najbardziej podstawowe typy podmiotów, które powinny 

stać się uczestnikami takich struktur. Jednak porównanie oferty Lubelszczyzny 
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czy Świętokrzyskiego z innymi regionami Polski prowadzi do konkluzji, że 

zmiana nazwy regionu w nazwie poszczególnych produktów pozwoliłaby bez 

trudu zaadaptować ofertę do warunków każdego innego regionu kraju. Aspekt 

unikatowości jest ważnym elementem tworzenia marki, chroni przed zbyt ła-

twym kopiowaniem i zmusza do poszukiwania partnerów, którzy zapewnią 

możliwość wyrazistego odróżnienia oferty od propozycji rynkowych pozosta-

łych regionów Polski. 

Wydaje się, że nieco dojrzalsze koncepcje przedstawiła Mazowiecka Re-

gionalna Organizacja Turystyczna (MROT) znacznie mocniej odwołująca się do 

historii regionu i poszukująca partnerów poza właściwym rynkiem turystycz-

nym. Koncepcje takich produktów, jak „Mazowiecki Szlak Literacki”, „Ma-

zowsze Chopina”, „Szlak Książąt Mazowieckich”, „Skarbiec Mazowiecki”, 

wymagają ścisłej kooperacji przedsiębiorców turystycznych z szeroko rozumia-

nymi instytucjami kultury, a odwołanie się do konkretnych wydarzeń i postaci  

z historii Mazowsza silnie osadza możliwość realizacji poszczególnych tras 

turystycznych w tym właśnie regionie. Słabiej na tym tle wypada nazwa  

„W kręgu żydowskiego dziedzictwa na Mazowszu”, która bez trudu może być 

przeniesiona na grunt Małopolski, czy „Kajakowe Szlaki Mazowsza” znajdują-

ce niewątpliwe odpowiedniki w innych regionach kraju. W kontekście turystyki 

doświadczeń i innych trendów wspomnianych w podrozdz. 2 lepiej bronią się 

takie oferty, jak „Szlak Cudu nad Wisłą”, „W Krainie Mistrza Twardowskiego” 

czy „Wielki Gościniec Litewski”. 

Wymienione produkty odwołują się do nowoczesnych koncepcji marke-

tingowych, jakimi są wirtualizacja oferty (rozszerzenie jej poza fizyczne aspek-

ty szlaku) oraz tzw. content marketing i storytelling marketing. Przekaz rynko-

wy i przedstawienie idei tych produktów wymaga wprowadzenia turystów  

w świat opowieści. Nie chodzi o typowe wykłady przewodników, lecz o wraże-

nie uczestnictwa w baśniowych lub historycznych wydarzeniach, udział w grach 

(zagadki historyczne, poszukiwanie odpowiedzi). Nieodzownym uzupełnieniem 

oferty stają się w związku z tym planowane aplikacje mobilne, które pozwolą 

„rozciągnąć” rzeczywistość turystyczną z wymiaru geograficznego i historycz-

nego na świat wirtualny, a ponadto sprawią, że turysta nie ograniczy swojej roli 

do doświadczeń widza, lecz będzie w nich aktywnie uczestniczył drogą rywali-

zacji (np. geocaching), współpracy (zadania do wykonania), pogłębiania wie-

dzy, odgrywania scen itd. 
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Takie podejście wymaga oczywiście nakładów organizacyjnych i czaso-

wych: począwszy od kosztu przygotowania informacji (także wirtualnych)  

i aplikacji mobilnych, poprzez włączenie poszczególnych podmiotów (np. insty-

tucji kultury, Kościoła) i przekonanie ich do możliwie dużej otwartości na 

oczekiwania i potrzeby zwiedzających (swoboda w zwiedzaniu obiektów, doty-

kania eksponatów, poszukiwania odpowiedzi na pytanie).  

Projektowanie takich produktów powinno też akcentować nadawanie 

szczególnych cech tym elementom oferty turystycznej, które odnoszą się do 

potrzeb bytowych turystów (transport, wyżywienie, nocleg). Temat wiodący 

produktu (np. historia związana z czarnoksiężnikiem Twardowskim) powinien 

narzucać styl i charakter wszystkich elementów cząstkowych. W tym zakresie 

odczuwalne są jeszcze niedostatki oferty mazowieckiej: o ile w restauracjach 

zaczynają pojawiać się kluseczki i ciasta Pani Twardowskiej, o tyle nie powsta-

ła jeszcze Karczma Rzym, choć pomysł ten wydaje się dość oczywisty. Nie-

mniej jednak przywołanie legendy jako osi oferty, która w przyszłości (pod 

warunkiem zachowania spójności działań) może stać się podłożem dla kolej-

nych pomysłów (nowych usług, wydarzeń lokalnych o charakterze cyklicznym) 

i włączenia kolejnych podmiotów, wskazuje ciekawy kierunek rozwoju turysty-

ki na poziomie lokalnym i regionalnym.  

W kontekście zmian rynkowych (chodzi tu głównie o tytułową polaryzację 

podaży) tego typu koncepcje stanowią znakomity sposób ucieczki od zasad gry 

narzuconych przez korporacje transnarodowe, ich kompetencje marketingowe 

nie znajdują bowiem zastosowania w skutecznym integrowaniu podmiotów 

lokalnych, a globalny poziom działalności w naturalny sposób separuje je od 

kolorytu lokalnego i znajomości perełek lokalnej kultury i historii. Same zasoby 

kapitałowe prawdopodobnie długo jeszcze nie pozwolą zbyt łatwo przeskoczyć 

tych niedostatków, choć zakup toskańskiej miejscowości Tenuta de Castelfalfi 

przez niemiecką korporację TUI pokazuje, że przedmiotem transakcji rynko-

wych mogą się stać współcześnie całe miejscowości wraz z ich atrakcyjnością 

historyczną i kulturalną.  

Przypadek ten, który wzbudził wiele emocji w 2007 r., powinien służyć 

jako swoista lekcja: przystosowanie miasteczka na potrzeby turystów przed 

dokonaniem transakcji było praktycznie niemożliwe ze względu na konieczność 

nieustannych pertraktacji z władzami miasta i różnorodnymi organizacjami. 

Korporacja przecięła ten węzeł gordyjski w najprostszy możliwy sposób – fi-

nansowo kosztowny, ale nie tak czasochłonny, jak tworzenie klastra turystycz-



 Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów… 41 

nego, który pozwoliłby skutecznie zrealizować koncepcję oferty sieciowej. 

Warto więc – dopóki jest to możliwe – tworzyć przeciwwagę dla standardowej 

oferty korporacji transnarodowych drogą lokalnej współpracy podmiotów zaan-

gażowanych w pielęgnowanie lokalnych tradycji historycznych i kulturowych, 

związanych emocjonalnie z regionem, zainteresowanych jego trwałym rozwo-

jem, jakością życia lokalnych mieszkańców i odwiedzających region. 

Podsumowanie 

Pierwsze doświadczenia w tworzeniu sieciowych produktów turystycz-

nych w Polsce potwierdzają tezę, iż konsolidacja wysiłków licznych przedsię-

biorców i organizacji wokół wspólnej oferty pozwala na osiąganie efektów po-

dobnych jak w przypadku internalizacji działalności i zawłaszczania ogniw 

łańcucha wartości (wzrost kompetencji marketingowych, obniżenie kosztu 

funkcjonowania, dostarczanie kompleksowej wartości nabywcom itp.) przy 

zachowaniu niezależności poszczególnych podmiotów.  

Wspomniane próby nie zawsze są profesjonalne i nie zawsze mogą stano-

wić poważną przeciwwagę dla oferty KTN. Ich niewątpliwą zaletą pozostaje 

jednak zdolność do wpisania się w zasady zrównoważonego rozwoju (uwzględ-

niającego aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy) oraz odpowiedzi na 

potrzeby współczesnego popytu turystycznego i nowych trendów konsumenc-

kich. 
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THE INFLUENCE OF TOURISM SUPPLY POLARIZATION  

ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM NETWORK PRODUCTS  

Summary 

Transnational corporations demonstrate much better innovation and organisational 

competence then tourism SMEs. They influence the amount and directions of interna-

tional tourism flows, efficiently create tourism needs and appoint the global quality 

standards. The awareness of such competition makes the local tourism entrepreneurs 

look for any possibilities of differentiation, acquire tourists’ loyalty, lower the cost of 

activity etc. Among many other efforts to strengthen their competitiveness the SMEs try 

to practice one of the most promising tools which is the active participation in the pro-

cess of tourism destination area development, namely the tourism network and theme 

products. The aim of the paper is to present the reason and exemplification of the phe-

nomena. 

Keywords: tourism supply, tourism network, theme products, globalization, transna-

tional corporations 
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KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO MIASTA  

– ZARYS KONCEPCJI 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta. W pierwszej 

części opracowania scharakteryzowano etapy procesu segmentacji na podstawie dorob-

ku literatury marketingowej traktującej o segmentacji rynku przedsiębiorstw. Wskazano 

na specyfikę niniejszego procesu w odniesieniu do rynku turystycznego miasta. Kolejno 

zwrócono uwagę na przykładowe kryteria mające zastosowanie na wyszczególnionym 

rynku. Zaprezentowane przykłady nie stanowią zamkniętej listy oraz nie wyczerpują 

wszystkich ujęć znanych w literaturze przedmiotu. Są one najczęściej używane przez 

praktyków działających na rynku turystycznym, jak również im najwięcej poświęca się 

uwagi we współczesnych źródłach literaturowych. 

Słowa kluczowe: rynek turystyczny miasta, segmentacja rynku, strategia STP, kryteria 

segmentacji 

Wprowadzenie 

Segmentację rynku uznaje się za jeden z podstawowych obszarów badań 

marketingowych. Mimo że termin został wprowadzony do literatury przedmiotu 

w II poł. XX w., to jednak nadal poświęca mu się wiele uwagi w źródłach litera-

turowych. Niewątpliwie takie traktowanie omawianej koncepcji wynika z wie-
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lowymiarowości rynku, jak również z dynamiki zmian o charakterze gospodar-

czym, społecznym czy też kulturowym wywierających istotny wpływ na za-

chowania konsumentów.  

Celem artykułu jest zdiagnozowanie kryteriów segmentacji rynku tury-

stycznego miasta. Wspomniane kryteria opracowano na kanwie dorobku litera-

tury marketingowej traktującej o segmentacji rynku przedsiębiorstwa. Rozwa-

żania oparto na tezie, iż kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta po-

winny korespondować z kryteriami mającymi zastosowanie w działalności 

przedsiębiorstw, ale także uwzględniać specyfikę miejskiego rynku turystycz-

nego. 

1. Miasto jako produkt turystyczny 

Współczesne miasta funkcjonują na konkurencyjnym rynku turystycznym, 

oferują zróżnicowane produkty turystyczne, ale też traktowane są w kategoriach 

produktowych. Produkt miasta rozumiany jako produkt terytorialny definiuje 

się jako „skumulowaną użyteczność społeczno-ekonomiczną miejsca (obszaru) 

oferowaną klientom wewnętrznym i zewnętrznym dla zaspokojenia ich potrzeb 

bieżących i rozwojowych o charakterze konsumpcyjnym i inwestycyjnym,  

w tym także potrzeb materialnych i duchowych”
1
. Tworzyć go będą subproduk-

ty terytorialne
2
. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują takie, jak m.in. in-

westycyjny, turystyczny, mieszkaniowy oraz usługowy
3
.  

Traktowanie miejsca jako produktu nabiera w szczególności znaczenia  

w turystyce, w której rola środowiska przestrzennego jest ważniejsza niż  

w wielu innych dziedzinach. Jest to spowodowane tym, iż walory naturalne 

obszaru stanowią ważny składnik produktu turystycznego, ponadto decydują 

                                                   
1 A. Szromnik, Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym. Możliwości aplikacji, 

kierunki rozwoju, w: Marketing terytorialny, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. AE w Poznaniu, 
Poznań 2006, s. 205. 

2 Zob. M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 

2007. 

3 A. Szromnik, Koncepcja produktu..., s. 207. 
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o jego odrębności i/lub wyjątkowości
4
. W przypadku miast produkt turystyczny 

przybiera bardziej złożoną formę, gdyż składają się na niego: naturalne  

i sztuczne dobra turystyczne, określone dobra materialne i usługi świadczone 

przez wytwórców, a także udogodnienia umożliwiające korzystanie z walorów 

turystycznych oraz nabywanie dóbr i usług
5
. A. Panasiuk proponuje określenie 

„całkowity produkt turystyczny”
6
. Cechuje go zmienność, dlatego istnieje ko-

nieczność różnicowania produktów w turystyce. Wynika to z takich przyczyn, 

jak
7
: 

a) rosnąca konkurencja, która zmusza przedsiębiorstwa, miejscowości  

i regiony turystyczne do wzbogacania swej oferty; 

b) dążenie do ekspansji rynkowej i zdobycia nowych segmentów rynku tu-

rystycznego, do wypełnienia pojawiających się luk w dotychczasowej 

ofercie pozwalających wyprzedzać konkurencję; 

c) rosnące znaczenie zindywidualizowanego zaspokajania potrzeb uczest-

ników ruchu turystycznego odpowiadającego indywidualnym lub gru-

powym gustom i preferencjom. 

W literaturze przedmiotu istnieje formalny podział na produkty turystycz-

ne kreowane przez przedsiębiorstwa i przez obszary turystyczne. Według  

B. Meyer taki podział nie ma charakteru rozłącznego, gdyż te produkty są ze 

sobą silnie powiązane przez czynniki zewnętrzne oddziałujące na proces two-

rzenia produktów zarówno przez przedsiębiorców, jak i regiony oraz czynniki 

wewnętrzne związane z procesem wzajemnej interakcji między przedsiębior-

cami a obszarami turystycznymi w procesie kreowania produktu turystyczne-

go
8
.  

                                                   
4 A. Niezgoda, Możliwości aplikacji marketingu terytorialnego na obszarze recepcji tury-

stycznej, w: Marketing terytorialny..., s. 387. 
5 R. Seweryn, Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wyd. UE w Krako-

wie, Kraków 2008, s. 17. 

6 A. Panasiuk, Jakość produktu turystycznego jako instrument kształtowania konkuren-
cyjności miast, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red.  
J. Sala, PWE, Warszawa 2010, s. 220. 

7 S.A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i re-

gionie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 132–133. 

8 B. Meyer, Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych, „Acta Scientarium 
Polonorum, Oeconomia” 2010, nr 9 (4), s. 316. 
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G. Gołembski zauważa, iż stymulowanie turystyki w mieście jest zada-

niem kompleksowym i wieloetapowym. Zakłada ono formułowanie strategii jej 

rozwoju i realizację przez tzw. zadania własne oraz próby oddziaływania na 

otoczenie
9
. Jednak o rozwoju turystyki na pewnym obszarze można mówić do-

piero z chwilą pojawienia się pomysłu na produkt. W dzisiejszych czasach pro-

dukt turystyczny miast jest przede wszystkim efektem marketingowego zarzą-

dzania zasobami turystycznymi obszaru
10

. Podstawowy zakres działań tworze-

nia miejskiego produktu turystycznego wiąże się z zaangażowaniem władz lo-

kalnych (miejskich) działających na rynku samodzielnie lub we współpracy  

z oferentami usług, wspólnie kształtując lokalny produkt turystyczny
11

. Oznacza 

to, iż działania podejmowane przez różne podmioty lokalne ostatecznie wpły-

wają na kształt i jakość produktów turystycznych miasta. Samorząd terytorialny 

najniższego szczebla jest nieraz aktywnym inicjatorem i koordynatorem rozwo-

ju turystycznego oraz głównym podmiotem dokonywanych przemian w skali 

lokalnej, w szczególności z wykorzystaniem funkcji turystycznej miasta (gmi-

ny); zarządza obszarami podlegającymi procesom ciągłych zmian – także pod 

wpływem dynamicznych zjawisk turystycznych
12

. 

W świetle wcześniej przytoczonych uwag stwierdzić należy, iż odbiorcami 

miejskich produktów turystycznych coraz częściej są wymagający konsumenci. 

Często nazywani są oni homo consumens
13

. Wspomniany konsument nie jest 

już wyłącznie biernym adresatem oferty kreowanej przez miasto, ale coraz czę-

ściej pełni rolę aktywnego uczestnika rynku, jak również występuje jako jej 

recenzent. Zatem w interesie miejskich jednostek terytorialnych jest rozpozna-

nie jego cech i zachowań, jak również potrzeb. W tym celu przeprowadza się 

                                                   
9 G. Gołembski, Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego 

miasta, w: Konkurencyjność miast..., s. 596. 

10 A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Miejsce, „Turyzm” 2003, nr 13 (1),  
s. 67. 

11 A. Panasiuk, Jakość produktu..., s. 220. 

12 J. Majewska, Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miasta w ostatnich dzie-

sięcioleciu – Poznań na tle największych miast w Polsce, w: Sposoby mierzenia i uwarunkowania 
funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania, red. G. Gołembski, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 
2011, s. 37. 

13 Określenie homo consumens zostało zaczerpnięte z pracy B. Mróz, Nowe trendy konsu-

menckie – szansa czy wyzwanie dla marketingu, w: Marketing w realiach współczesnego rynku, 
red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010. 
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segmentację rynku. Dopiero na podstawie zgromadzonej wiedzy mogą być 

komponowane odmienne produkty, a także dopasowane do potrzeb konsu-

menckich. 

2. Etapy procesu segmentacji 

Zazwyczaj w literaturze fachowej proces segmentacji rynku omawiany jest 

w kilku etapach. Przyjmuje się, iż rozpoczyna się on od identyfikacji potencjal-

nych nabywców, na których zostanie skupiona uwaga przedsiębiorstwa (rysu-

nek 1). Przedsiębiorstwo zainteresowane jest nie tylko ustaleniem segmentów 

rynków, ale także reakcją nabywców w stosunku do produktów, gdyż to one 

najpełniej wyrażają potrzeby i preferencje oraz wiążą się z możliwością stoso-

wania instrumentów marketingowych
14

. Przeprowadzenie segmentacji rynku 

wymaga od przedsiębiorstwa alokacji zasobów organizacyjnych w postaci osób 

odpowiedzialnych za działania mające na celu wyodrębnienie segmentów. Po-

nadto, z racji wykonywanych funkcji osoby te powinny mieć bezpośredni kon-

takt z klientem oraz dobrze znać produkty i rynki przedsiębiorstwa
15

. 

Według E. Kąciaka, zadaniem teoretycznie poprawnej segmentacji rynku,  

a jednocześnie skutecznej praktycznie powinno być udzielenie odpowiedzi na 

przynajmniej trzy podstawowe pytania: kto? (tzn. jakie są charakterystyki na-

bywców, np. cechy socjodemograficzne), w jakiej liczbie? (tzn. jaki jest rozmiar 

segmentu rynku charakteryzującego się owymi charakterystykami) i dlaczego? 

(tzn. jakie są wymiary struktur poznawczo-motywacyjnych nabywców w tym 

segmencie)
16

. Wyszczególnione pytania dotyczą identyfikacji, pomiaru oraz 

analizy segmentów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa sprawdzianem uży-

teczności procesu segmentacji rynku jest określenie, czy doprowadził on do 

                                                   
14 K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 

2002, s. 36. 

15 I. Dunbar, M. McDonald, Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003,  

s. 46. 

16 E. Kąciak, Teoria środków – celów w segmentacji rynku, Wolters Kluwer, Warszawa 
2011, s. 32. 
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konkretnych działań marketingowych zapewniających osiągnięcie założonej 

skali produkcji i sprzedaży oraz zysku
17

. 

 

 

 

Rys. 1. Interpretacja procesu segmentacji rynku w ujęciu W. Smitha (1956) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Bennison, T. Hines, L. Quinn, Making 
Sense of Market Segmentation: A Fashion Retailing Case, „European Journal 

of Marketing” 2007, vol. 41 (5/6), s. 4. 

W literaturze przedmiotu segmentacja rynku umiejscawiana jest w ukła-

dzie strategii STP (segmentation – targeting – positioning) nawiązującej do 

marketingu docelowego. Koncepcja ta zakłada obsługiwanie jednej lub kilku 

grup klientów mających takie same potrzeby lub cechy
18

 (rysunek 2). Działając 

na podstawie przedstawionego schematu, przedsiębiorstwo jest w stanie dopa-

sować ceny, kanały dystrybucji oraz reklamę do nabywców w najefektywniej-

                                                   
17 A. Kusińska, Segmentacja rynku i typologia konsumentów, IBRKK, Warszawa 2009, 

 s. 11. 

18 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, 
PWE, Warszawa 2002, s. 412. 
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szy sposób, a tym samym może uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.  

W kontekście prowadzonych rozważań należy także podkreślić, iż za skuteczną 

segmentację można uznać taką, w wyniku której wytypowana grupa nabywców 

na skutek ukierunkowanych działań marketingowych zostanie faktycznym od-

biorcą oferty handlowej przedsiębiorstwa. 

Należy także zauważyć, iż wyodrębniając segmenty rynku, przedsiębior-

stwo dąży do uniknięcia sytuacji, w której produkt czy usługa jest oferowany 

wszystkim potencjalnym nabywcom, a tym samym akcentuje, iż dostrzega 

zróżnicowanie klientów pod względem potrzeb, sposobów postrzegania oferty 

handlowej oraz zachowań konsumenckich. Ponadto, na bazie segmentacji rynku 

dopasowywane są nie tylko produkty i usługi na potrzeby nabywców zaintere-

sowanych ofertą, ale także przygotowuje się ukierunkowane programy marke-

tingowe. Tym samym przedsiębiorstwo może działać na rynku nie tylko wydaj-

niej, ale przede wszystkim efektywniej w porównaniu z konkurentami. Warto 

nadmienić, iż przedstawiona koncepcja będzie mieć zastosowanie na rynku 

turystycznym miasta. 

 

 

Rys. 2. Sześć etapów w procesie planowania i realizacji marketingu docelowego 

Źródło: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik euro-

pejski, PWE, Warszawa 2002, s. 421. 

3. Segmentacja rynku turystycznego miasta 

Segmentacja rynku turystycznego miasta polega na wyodrębnieniu spośród 

wszystkich aktualnych i potencjalnych turystów grup nabywców charakteryzu-
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jących się podobnymi cechami i wymaganiami
19

. Badacze traktują segmentację 

jako działanie porządkujące nabywców oraz zgadzają się co do jego korzystne-

go wpływu na podmioty funkcjonujące na rynku turystycznym. Wytwórcy 

usług uzyskują wiedzę pozwalającą na przygotowanie najbardziej odpowied-

nich narzędzi marketingowych dla danego segmentu, natomiast konsumenci 

mają pewność, że przy analizie i budowie rynku zostaną uwzględnione ich kon-

kretne potrzeby, pragnienia i wymagania
20

. Warto podkreślić, iż dokładne roz-

poznanie rynku ułatwia miastu znalezienie swojej szansy, a więc takich wyma-

gań, których zaspokojenie zapewni mu uzyskanie przewagi konkurencyjnej 

gwarantującej nie tylko przetrwanie, lecz również w perspektywie długofalowej 

osiągnięcie sukcesu na rynku
21

. 

W świetle podjętych rozważań zasadne staje się stwierdzenie, iż procedura 

segmentacji rynku turystycznego miasta nie różni się od procedur charaktery-

stycznych dla wszelkich innych podmiotów rynkowych. W fachowej literaturze 

turystycznej traktowana jest ona w podobny sposób jak w przypadku przedsię-

biorstw. Przystępując do segmentacji rynku, należy przede wszystkim określić 

kryteria segmentacji. Są one definiowane jako cechy pozostające w logicznym 

związku z wyjątkowością potrzeb konsumentów oraz charakteryzujące ich po-

pyt. Określenie kryteriów segmentacji stanowi pierwszy etap badań segmenta-

cyjnych. Każdorazowo, przeprowadzając segmentację, należy zadać sobie pyta-

nie, które cechy konsumentów wpływają na to, iż mogą oni mieć odmienne,  

a zarazem wspólne wewnątrz grupy potrzeby
22

. Kolejnym etapem badań seg-

mentacyjnych jest wybór zmiennych opisujących poszczególne segmenty ryn-

ku. Dopiero w dalszej kolejności możliwe jest pogrupowanie oraz profilowanie 

konsumentów (rysunek 3). 

                                                   
19 D. Jaremen, A. Rapacz, Znaczenie segmentacji rynku w procesie formułowania strategii 

rozwoju produktu turystycznego miasta Zgorzelec, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu” 2005, nr 1067, s. 110. 

20 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 146. 

21 L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, 

Warszawa 2002, s. 33. 

22 H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing: uwarunkowania i instrumenty, Wyd. AE 
w Poznaniu, Poznań 2005, s. 69. 
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Rys. 3. Etapy badań segmentacyjnych w ujęciu Y. Winda23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Sagan, Badania marketingowe. Podsta-

wowe kierunki, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 169. 

4. Typologia kryteriów  

Przegląd literatury przedmiotu pokazuje, iż najczęściej uniwersalne kryte-

ria segmentacji rynku uwzględniają konsumenta lub produkt. Podstawą wyod-

rębnienia kryteriów podziału rynku turystycznego miasta jest segmentacja pod-

miotowa. W tym przypadku za punkt wyjścia przyjmuje się potrzeby konsu-

menta, a rynek dzielony jest na jednorodne grupy nabywców. Przeciwwagę tego 

rozróżnienia stanowi segmentacja przedmiotowa. Zakłada ona, iż punktem wyj-

ścia dla podziału rynku na segmenty jest produkt. Wtedy rynek jest dzielony 

według określonych dóbr i usług
24

.  

Najczęściej wyróżnia się dwa podejścia do podziału rynku na segmenty
25

: 

a) pierwsze podejście polega na przyjęciu z góry celowo wybranych kryte-

riów segmentacji (a priori); 

b) drugie podejście opiera się na określaniu kryteriów segmentacji dopiero 

po uprzednim przeprowadzeniu badań wśród konsumentów (post hoc). 

Zasadność posługiwania się jednym wynikającym z tych podejść sposo-

bem zależy od stopnia znajomości nabywców, do których jest kierowana ofer-

                                                   
23 Y. Wind (1978) w pracy Issues and Advances in Segmentation Research opowiedział 

się za tym, aby segmentację rynku traktować jako strategiczną część procesu decyzyjnego przed-
siębiorstwa. 

24 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny..., s. 149. 

25 K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja..., s. 50–51. 
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ta
26

. W sytuacji, gdy rynek odbiorców usług turystycznych miasta jest rozpo-

znany, a podmioty kreujące składniki miejskiej oferty turystycznej posiadają 

wystarczający zbiór informacji na temat nabywców, możliwe jest zastosowanie 

pierwszego sposobu. W segmentacji a priori kryteria określane są przed bada-

niami segmentacyjnymi, a same badania polegają na klasyfikacji respondentów 

na podstawie wyodrębnionych z góry wartości zmiennych segmentacyjnych.  

W podejściu post hoc za punkt wyjścia przyjmuje się wprowadzenie kryte-

riów segmentacji na podstawie danych o klientach, które zazwyczaj gromadzi 

się w trakcie badań marketingowych lub pozyskuje z banku danych. Najczęściej 

dotyczy to zmiennych psychograficznych oraz wartości poszukiwanych przez 

nabywców. Takie postępowanie wynika z braku możliwości określenia wartości 

lub poziomów zmiennych segmentacyjnych
27

. Ponadto, podjęcie decyzji o wy-

jeździe do konkretnego miasta jest procesem złożonym. Stopień jego trudności 

uzależniony jest od wielu uwarunkowań, które można pogrupować na czynniki 

związane z podróżą (np. forma turystyki) i z turystą (np. jego doświadczenie). 

W literaturze turystycznej przyjmuje się, iż proces podejmowania decyzji doty-

czącej podróży obejmuje kilka etapów. Przede wszystkim należy podkreślić, iż 

już samo uczestnictwo w turystyce należy traktować jako wynik zaspokojenia 

potrzeby turystycznej. Dopiero później dochodzi do rozstrzygnięcia kwestii 

związanych z wyborem konkretnej formy turystyki oraz dóbr i usług o określo-

nych cenach czy też jakości
28

.  

W źródłach literaturowych podejmowane są próby tworzenia segmentów 

na podstawie cech konsumentów: geograficznych, demograficznych i psycho-

graficznych. W dalszej kolejności sprawdza się, czy segmenty wykazują zróżni-

cowane potrzeby lub reakcje na produkty albo usługi. Identyfikowanie segmen-

tów może się także odbywać poprzez oszacowanie reakcji konsumentów na 

korzyści oferowane przez produkt lub usługę. Po wydzieleniu segmentów  

                                                   
26 S. Michalak, Od segmentacji statycznej do segmentacji dynamicznej, „Marketing i Ry-

nek” 2005, nr 4, s. 12–15. 

27 A. Sagan, Podejście modelowe w segmentacji rynku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 800, s. 22. 

28 A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wyd. UE w Krakowie, 
Kraków 2010, s. 52–53. 
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w taki sposób należałoby sprawdzić, czy każdy segment wyróżniony na pod-

stawie reakcji konsumenta ma inne cechy
29

. 

Konkretne szczegółowe kryteria segmentacji pochodzą głównie z trzech 

źródeł
30

: 

a) od cech konsumenta, zwłaszcza gdy celem jest określenie pojemności  

i chłonności rynku towarów jednorodnych; 

b) od cech produktu, gdy występuje duże zróżnicowanie produktu i dąży 

się do określenia cech i wartości użytkowych preferowanych przez kon-

sumentów; 

c) od instrumentów polityki handlowej, środków strategii marketingowej 

w przypadku, gdy produkt jest kształtowany i zmierzamy do określenia 

struktury jego elementów marketingowych najbardziej skutecznej w in-

tensyfikacji sprzedaży. 

W literaturze przedmiotu istnieje także wiele klasyfikacji kryteriów seg-

mentacji. Dowodzi to tego, że nie istnieją uniwersalne sposoby segmentacji, 

które można byłoby zastosować na rynku turystycznym miasta. Warto nadmie-

nić, iż niezależnie od odmiennych sposobów porządkowania w większości kon-

cepcji brane są pod uwagę podobne czynniki. Najczęściej w badaniach segmen-

tacyjnych przyjmuje się kombinację kilku kryteriów, które pozwalają scharakte-

ryzować nabywców usług miejskiej oferty turystycznej. Podstawową trudnością 

przy klasyfikacji oraz charakterystyce kryteriów jest ich rozmaita wymierność. 

Oznacza to, że nie wszystkie zmienne popytu dają się wyrazić ilościowo, dlate-

go konieczne jest prowadzenie profilowanych badań marketingowych
31

.  

Według A. Sagana, określając kryteria segmentacji niezbędne do wyod-

rębnienia segmentów rynku, należałoby zbudować odpowiedni model pomia-

rowy. W tym modelu następuje powiązanie zmiennych zależnych stanowiących 

podstawę segmentacji (kryteriów) i zmiennych niezależnych identyfikujących 

dany segment (zmiennych profilowych)
32

. Wynikiem analizy powiązań zacho-

                                                   
29 Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 287. 

30 A. Kusińska, Segmentacja rynku..., s. 33. 

31 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,  

s. 75. 

32 A. Sagan, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. AE w Krakowie, Kra-
ków 2004, s. 169. 
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dzących pomiędzy zmiennymi jest oszacowanie, które zmienne segmentacyjne 

oraz w jakim stopniu reagują na zmiany instrumentów marketingowych. 

Tabela 1 porządkuje kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta. Ze-

stawienie kryteriów opiera się na dwóch grupach zmiennych: obiektywnych  

i subiektywnych. Zmienne obiektywne są zazwyczaj przedstawiane za pomocą 

jednoznacznych wymiernych charakterystyk, a pozyskiwanie opisujących je 

danych jest stosunkowo łatwe. Kryteria oparte na cechach konsumentów okre-

ślane są jako kryteria podmiotowe. Są one opisywane głównie za pomocą takich 

zmiennych, jak płeć i wiek (kryterium demograficzne), region zamieszkania  

i klimat (kryterium geograficzne) czy też dochody (kryterium ekonomiczne). 

Badacze zaliczają do grupy kryteriów opierających się na zmiennych 

obiektywnych również kryterium geodemograficzne
33

. Powstaje ono w wyniku 

połączenia zmiennych demograficznych i geograficznych. Kryterium geodemo-

graficzne opiera się na założeniu, iż ludzie żyjący w określonej sytuacji ekono-

micznej i przestrzeni społecznej legitymują się podobnym poziomem i stylem 

życia, dlatego ujawniają także podobną siłę nabywczą i strukturę popytu
34

. Po-

nadto, jego zaletą jest to, że pozwala na zidentyfikowanie segmentów na pod-

stawie zestawu wielu wymiarów podobieństw i różnic, które można określić, 

analizując opisowe cechy konsumentów
35

. Należy nadmienić, iż to kryterium 

nie do końca spełnia warunki zmiennych obiektywnych, gdyż zawiera również 

elementy psychograficzne. Warto jednak podkreślić, iż dzięki zastosowaniu 

kryterium geodemograficznego możliwe jest precyzyjne dotarcie do określo-

nych grup odbiorców charakteryzujących się pewnymi cechami pożądanymi  

z punktu widzenia podmiotu przeprowadzającego segmentację. Uproszczeniu 

ulega więc nie tylko identyfikacja segmentów rynku, ale powstaje też możli-

wość skutecznej komunikacji między podmiotem a konsumentem
36

. 

                                                   
33 Znanymi przykładami tego typu podziału są klasyfikacje TGI (Target Group Index), 

MOSAIC, PINPOINT czy ACORN (A classification of residental neighbourhoods).  

34 J.  Altkorn, Marketing..., s. 85. 

35 A. Kusińska, Segmentacja rynku..., s. 51. 

36 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny..., s. 155. 
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Tabela 1 

Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta 

Kryteria segmentacji 

Zmienne obiektywne: odnoszą się do czynników charakterystycznych dla wszystkich konsu-
mentów niezależnie od osobowości turysty 

a) kryterium geograficzne: obszar geograficzny, odległość między miejscem zamiesz-

kania a miejscem docelowym, typ miejsca zamieszkania; 
b) kryterium demograficzne: wiek, faza cyklu życia rodziny, płeć, wielkość gospodar-

stwa domowego; 
c) kryterium społeczno-ekonomiczne: dochód, zawód, wykształcenie, narodowość; 
d) kryterium geodemograficzne. 

Zmienne subiektywne: charakteryzują zachowanie poszczególnych konsumentów na rynku 
turystycznym 

a) cel podróży; 
b) poszukiwane korzyści; 
c) kryterium psychograficzne: osobowość, postawy, styl życia, zainteresowania, przy-

zwyczajenia, sposoby spędzania czasu wolnego; 
d) kryterium behawioralne: postawy wobec produktów, zamiary zakupu, percepcje  

i preferencje. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystycz-
ny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 

2006, s. 150–151; A. Kusińska, Segmentacja rynku i typologia konsumentów, 

IBRKK, Warszawa 2009, s. 66–78; F. van Raaij, T.M.M. Verhallen, Domain  

– Specific Market Segmentation, „European Journal of Marketing” 1994, vol. 

28 (10), s. 51. 

Obszernej wiedzy na temat zachowań nabywców dostarczają kryteria na-

leżące do grupy zmiennych subiektywnych. W kontekście prowadzonych roz-

ważań warto podkreślić, iż na zachowania nabywców mają ogromny wpływ 

czynniki o podłożu psychologiczno-społecznym. W procesie identyfikacji seg-

mentów rynku za pomocą kryteriów geograficznych czy demograficznych nie 

jest brana pod uwagę specyfika zachowań poszczególnych konsumentów. Tę 

lukę można wypełnić dopiero dzięki zastosowaniu kryteriów opartych na 

zmiennych subiektywnych.  

Wśród zmiennych subiektywnych szczególne miejsce przypada kryterium 

celu podróży, gdyż ukazuje ono przyczyny uczestnictwa w turystyce. Do grupy 

motywów partycypacji w turystyce najczęściej zalicza się wypoczynek, lecze-
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nie, sport czy też udział w imprezach kulturalnych
37

. Decydując się na wyjazd 

do konkretnego miasta, turysta poszukuje głównie korzyści związanych z za-

spokajaniem potrzeb wyższego rzędu, takich jak chęć poznania nowych miejsc, 

ludzi, kultury, udział w imprezach tematycznych (np. festiwalach, zawodach 

sportowych), realizacja celów związanych z zainteresowaniami intelektualnymi 

(np. zwiedzanie muzeów, udział w przedstawieniach teatralnych). Należy nad-

mienić, iż kryterium dotyczące wyznawanych wartości i poszukiwanych korzy-

ści określa się jako kryterium latentne. Jego identyfikacja jest możliwa w wyni-

ku zastosowania procedury statystycznej pozwalającej na jego oszacowanie na 

podstawie licznego zbioru cech diagnostycznych
38

. 

Ważnym kryterium segmentacji jest również kryterium psychograficzne, 

gdyż pozwala ono podzielić nabywców na grupy o różnym stylu życia, osobo-

wości lub wartościach. W wyniku badań segmentacyjnych okazuje się, iż kon-

sumenci w obrębie tej samej grupy demograficznej mogą reprezentować bardzo 

różne profile psychograficzne
39

. W tej grupie ważnym czynnikiem wyróżniają-

cym nabywców jest motywacja, gdyż między pojawieniem się potrzeby a za-

chowaniem konsumenta występuje przekształcenie potrzeby w motyw, który 

inspiruje i ukierunkowuje na działanie
40

. Stąd też w przypadku wyjazdów do 

miast historycznych identyfikowane są szczególne powody oraz motywy zwią-

zane głównie z potrzebami wyższego rzędu. Z kolei ten stan obrazuje charakte-

rystyczny rodzaj zachowań oraz konsumpcji
41

. 

Do grupy kryteriów opartych na zmiennych subiektywnych zalicza się też 

kryteria pozwalające oszacować korzyści związane z zakupem produktu oraz 

wzorcami konsumpcji. Określane są one mianem kryteriów behawioralnych. Do 

najważniejszych spośród nich można zaliczyć częstość dokonywanych zaku-

                                                   
37 A. Niemczyk, Zachowania konsumentów..., s. 22. 

38 M. Chrząszcz, Segmentacja rynku jako podstawowe badanie marketingowe, „Marketing 
i Rynek” 2006, nr 4, s. 27. 

39 Ph. Kotler, Marketing..., s. 292. 

40 M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 

2008, s. 72. 

41 M.A. Gomez-Borja, C. Romero, A.M. Descals, J.A.M. Jimenez, Building a Tourist Ty-

pology Based on Motivations for Visiting a Cultural City, w: Advances in Tourism Destination 
Marketing, red. M. Kozak, J. Gnoth, L.L.A. Andreu, Routledge Taylor & Francis Group, Lon-
don–New York 2010, s. 232–243. 
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pów, warunki zakupu, wiedzę konsumentów o produkcie, lojalność wobec mar-

ki, oczekiwane przez konsumentów korzyści
42

. 

Podsumowanie 

Konkludując, należy podkreślić, iż omówione kryteria segmentacji rynku 

turystycznego miasta nie stanowią zamkniętej listy oraz nie wyczerpują wszyst-

kich ujęć znanych w literaturze przedmiotu. Zaprezentowane podziały są naj-

częściej używane przez praktyków działających na rynku turystycznym, jak 

również im najwięcej poświęca się uwagi w źródłach literaturowych. Przepro-

wadzenie skutecznej segmentacji każdego rynku niewątpliwie wymaga zasto-

sowania kilku kryteriów równocześnie. Jest to podyktowane tym, iż w wyniku 

zastosowania kryteriów obiektywnych nie jest brana pod uwagę specyfika za-

chowań konsumentów, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji na 

temat nabywców usług turystycznych konieczne jest zastosowanie kryteriów 

subiektywnych. Przykładowo kryteria psychograficzne i behawioralne, choć 

niejednokrotnie bardzo trudne w opisie, stosowaniu i interpretacji, pozwalają na 

wychwycenie bardzo subtelnych więzi łączących pozornie odległych konsu-

mentów
43

. Podkreślenia wymaga fakt, iż przy doborze kryteriów należy wybie-

rać te, które skutecznie pozwolą zidentyfikować segmenty rynku oraz przybliżą 

preferowany przez nie wzorzec konsumpcji.  

Kompozycja kryteriów w dużej mierze powinna być zdeterminowana 

wielkością oraz zróżnicowaniem rynku, jak również specyfiką badań segmenta-

cyjnych. W przypadku segmentacji predykcyjnej zachowania nabywców są 

najczęściej wyjaśniane za pomocą kryteriów obiektywnych, takich jak np. kry-

teria demograficzne czy też geograficzne. W modelach predykcyjnych rozgra-

nicza się zmienne zależne i niezależne w trakcie analizy danych. Z kolei  

w przypadku segmentacji opisowej najpierw wykorzystuje się kryteria charakte-

ryzujące poszukiwane korzyści przez nabywców, a dopiero po wyodrębnieniu 

segmentów dokonuje się ich profilowania przy użyciu kryteriów obiektywnych. 

W tym podejściu nie wyróżnia się zmiennych zależnych i niezależnych. Ponad-

                                                   
42 Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011,  

s. 163. 

43 H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing..., s. 70. 
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to, dobór kryteriów segmentacji nie przesądza jeszcze o sukcesie badań seg-

mentacyjnych, jednak stanowi punkt odniesienia w działaniach związanych  

z wyodrębnieniem segmentów każdego rynku. 
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SEGMENTATION CRITERIA PF THE CITY TOURISM MARKET  

– OUTLINE OF CONCEPT 

Summary 

The article presents the segmentation criteria using in the city tourism market.  

In the first part it was characterized the stages of segmentation process. For this pur-

pose, it was used the marketing literature regarding the market segmentation of enter-

prise. The further part discussed the specifics of the city tourism market segmentation. 

Subsequently it was highlighted the exemplary criteria using in the city tourism market. 

The presented examples are not exhaustive list and don’t cover all known approaches in 

the literature, but they are the most commonly used by practitioners in the tourism mar-

ket, as well as the most attention is paid them in the professional literature. 

Keywords: tourist city market, market segmentation, strategy STP, criteria segmenta-

tion 
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SPECYFIKA I ZNACZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH 

 NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU TURYSTYCZNYM 

Streszczenie 

Na rynku turystycznym, podobnie jak na innych rynkach, wiele przedsiębiorstw 

prowadzi działalność także poza granicami własnego kraju, co wiąże się z dużym ryzy-

kiem i niepewnością. Dynamicznie rozwija się również turystyka przyjazdowa, dzięki 

czemu nawet podmioty działające na rynku krajowym często oferują swoje usługi tury-

stom zagranicznym. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie informacji pomaga-

jących ograniczyć ryzyko działalności, a także lepiej rozpoznać potrzeby i oczekiwania 

turystów. 

W niniejszym artykule na podstawie literatury z omawianego zakresu spróbowano 

zaprezentować obszary wykorzystania badań marketingowych w turystyce oraz przybli-

żyć ich specyfikę na rynku międzynarodowym, zwracając uwagę na problemy związane 

z ich prowadzeniem. 

Słowa kluczowe: rynek turystyczny, międzynarodowy rynek turystyczny, badania mar-

ketingowe, międzynarodowe badania marketingowe, badania marketingowe w turysty-

ce, badania rynku turystycznego 

Wprowadzenie 

W ostatnich dekadach na rynku międzynarodowym obserwowany jest 

wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dynamiczne przemiany polityczne, 

                                                   
 Adres e-mail: mirekj@uek.krakow.pl. 
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społeczno-kulturowe, technologiczne, komunikacyjne i inne mające miejsce  

w otoczeniu międzynarodowym z jednej strony stwarzają nowe szanse, z dru-

giej jednak – są źródłem trudnych wyzwań konkurencyjnych dla przedsię-

biorstw
1
. Na płaszczyźnie przedsiębiorstwa internacjonalizacja stała się prze-

słanką powstania i rozwoju marketingu międzynarodowego będącego według 

J.W. Wiktora sztuką i umiejętnością aktywnego działania firmy w coraz bar-

dziej złożonym i wielowymiarowym otoczeniu rynku międzynarodowego  

i globalnego
2
. Sytuacja taka dotyczy także przedsiębiorstw funkcjonujących na 

rynku turystycznym, które często prowadzą działalność za granicą albo obsłu-

gują turystów zagranicznych we własnym kraju. Coraz częściej dotyczy to także 

małych i średnich firm. 

Podejmowanie trafnych decyzji na rynku międzynarodowym wymaga po-

siadania odpowiednich informacji, których źródłem mogą stać się badania mar-

ketingowe. W polskiej literaturze naukowej istnieje stosunkowo niewiele pozy-

cji dotyczących teoretycznych aspektów wykorzystania badań marketingowych 

w turystyce, a szczególnie międzynarodowej. 

Często badania marketingowe utożsamiane są z badaniami rynkowymi, 

jednak niektórzy autorzy, pomimo że zauważają obszary wspólne obu rodzajów 

badań, zdecydowanie je rozdzielają. W literaturze występują różne podejścia do 

kryteriów podziału, a także samego zakresu obu rodzajów badań
3
. 

Celem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania znaczenia ba-

dań marketingowych w turystyce, a także ich specyfiki w odniesieniu do mię-

dzynarodowego rynku turystycznego. Artykuł ma charakter teoretyczny i opiera 

się na studiach literatury polskiej i zagranicznej. 

                                                   
1 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 9. 

2 J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys pro-

blematyki, PWE, Warszawa 2008, s. 13. 

3 Por. S. Mynarski, Metody badań rynkowych i marketingowych w układzie hierarchicz-

nym, w: Metody badań marketingowych, red. J. Szumilak, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996, 
s. 11–12; S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995, s. 9; 
idem, Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 5–14 oraz 
Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s. 190–195. 
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1. Rynek turystyczny jako obiekt badań marketingowych 

Istnieją różne definicje i ujęcia rynku, które kładą nacisk na różnorakie 

sfery odniesień transakcji wymiennych. Według S. Mynarskiego najbardziej 

powszechne jest podejście ekonomiczne, według którego rynek jest to „ogół 

stosunków wymiennych (towarowo-pieniężnych) między sprzedającymi, którzy 

oferują do sprzedaży towary i usługi po określonej cenie (czyli zgłaszają po-

daż), a kupującymi, którzy wyrażają chęć zakupu tych towarów i usług popartą 

odpowiednimi środkami płatniczymi (czyli zgłaszają popyt)”
4
. Zgodnie z tą 

definicją możemy mówić nie tylko o stronie podażowej i popytowej rynku, ale 

także jego strukturze podmiotowej i przedmiotowej, gdzie podmiotami są 

sprzedający i kupujący, natomiast przedmiotami towary, usługi i środki płatni-

cze, a także wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi elementami wpływa-

jące na kształtowanie się stosunków wymiennych. 

Jak zauważa J. Altkorn, rynek turystyczny podlega ogólnym prawom ryn-

ku, ale jednocześnie w odróżnieniu od rynków dóbr materialnych posiada wiele 

cech specyficznych. Odmienności te są wynikiem cech popytu turystycznego,  

a także właściwości przedmiotu wymiany określanego jako „produkt tury-

styczny”
5
. 

Według A. Durowicza
6
 w marketingu praktycznym nie stosuje się abstrak-

cyjnego pojęcia rynku. Rynek jest tutaj zawsze konkretny. Każdy segment po-

siada swój zestaw czynników i uwarunkowań określających relację popytu  

i podaży. Dlatego przed przystąpieniem do badań należy określić, na jakim 

rynku działa (albo zamierza działać) przedsiębiorstwo turystyczne. W tym celu 

wskazane jest wydzielenie w strukturze rynku mniejszych rynków, czyli prze-

prowadzenie ich klasyfikacji według różnych kryteriów. Znanych jest wiele 

podejść do klasyfikacji rynków turystyki. Zgodnie z rekomendacjami WTO  

w stosunku do określonego rejonu (np. regionu, kraju czy grupy krajów) autor 

ten wydziela następujące rynki: 

                                                   
4 S. Mynarski, Badania rynkowe..., s. 9. 

5 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, 

 s. 18. 

6 A. Durowicz, Marketingovye issledovaniya v turizme, Piter Press, Sankt Petersburg 
2008, s. 146. 
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a) rynek turystyki wewnętrznej – obejmujący podróże mieszkańców jakie-

goś rejonu po jego obszarze; 

b) rynek turystyki przyjazdowej – zawierający podróże po jakimś rejonie 

turystów niebędących jego mieszkańcami; 

c) rynek turystyki wyjazdowej – obejmujący podróże mieszkańców jakie-

goś rejonu do innego rejonu. 

Jeżeli przez pojęcie rejonu rozumie się kraj, to można w różny sposób ro-

zumieć terminy „turystyka wewnętrzna” i „turystyka przyjazdowa”, otrzymując 

następujące rodzaje rynków turystyki: 

a) rynek turystyki wewnętrznej (w granicach kraju) zawierający turystykę 

wewnętrzną i turystykę przyjazdową; 

b) rynek turystyki krajowej (narodowej) obejmujący turystykę wewnętrzną 

i turystykę wyjazdową; 

c) rynek turystyki międzynarodowej składający się z turystyki przyjazdo-

wej i wyjazdowej. 

Graficzna ilustracja tego podziału znajduje się na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Rodzaje rynków turystyki w odniesieniu do kraju 

Źródło: A. Durowicz, Marketingovye issledovaniya v turizme, Piter Press, Sankt Peters-

burg 2008, s. 147. 
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Zaprezentowany w tym podejściu „rynek turystyki międzynarodowej” mo-

że budzić kontrowersje, gdyż według S. Mynarskiego rynek z punktu widzenia 

danego kraju określany jest jako rynek zagraniczny, natomiast z rynkiem mię-

dzynarodowym mamy do czynienia wówczas, kiedy dochodzi do sieci wymiany 

pomiędzy różnymi krajami
7
. Jednak w literaturze (także z zakresu turystyki) 

pojęcia „zagraniczny” i „międzynarodowy” występują często zamiennie i w taki 

też sposób zostaną potraktowane w niniejszym opracowaniu. 

Podziału rynku turystycznego możemy dokonywać także z punktu widze-

nia innych kryteriów, m.in. geograficznych, opartych o cechy konsumenta  

(np. wiek), motywy uprawiania turystyki (cel podróży) itd.
8
 

2. Rola badań marketingowych na rynku turystycznym 

Metody i narzędzia pomiaru wykorzystywane na rynku turystycznym nie 

różnią się od tych, które są wykorzystywane w ogóle w badaniach marketingo-

wych. Są one dostosowywane jedynie do problemów decyzyjnych i badaw-

czych charakterystycznych dla tego rynku. 

Zdaniem A. Panasiuka newralgicznym elementem funkcjonowania gospo-

darki turystycznej są przedsiębiorstwa turystyczne. Realizując swoje zadania, 

istnieją one w określonym otoczeniu (regulacyjnym, konkurencyjnym i kon-

sumpcyjnym), a ich działania przenikają się z działaniami innych sektorów 

gospodarczych i są przez nie wspomagane
9
. 

Profesjonalne przeprowadzenie badań marketingowych pozwala przedsię-

biorstwu turystycznemu na obiektywną ocenę swoich możliwości rynkowych  

i wybór tych kierunków działalności, w których osiągnięcie postawionych ce-

lów staje się możliwe przy minimalnym ryzyku i dużej pewności. Wykorzysta-

nie posiadających podstawy naukowe metod i narzędzi daje możliwość szybszej 

                                                   
7 S. Mynarski, Analiza rynku. Problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1987, s. 13. 

8 Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 69 oraz J. Altkorn, Marketing..., s. 18–19. 

9 A. Panasiuk, Informacja w marketingowej koncepcji działalności przedsiębiorstwa tury-

stycznego, w: Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, „Zeszyty Naukowe” 2007, nr 429, „Eko-
nomiczne Problemy Turystyki” nr 7, s. 313. 
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adaptacji do dynamicznych zmian sytuacji rynkowej (pogłębienie indywiduali-

zacji popytu konsumenckiego, przejście od masowego standaryzowanego do 

zróżnicowanego oferowania usług turystycznych, procesy koncentracyjne  

w przemyśle turystycznym itd.), a także opracowania wyraźnych perspektyw 

działalności
10

. 

Zastosowanie badań marketingowych i ich odpowiednie wykorzystanie 

może się okazać przydatne w rozwiązaniu problemów decyzyjnych nie tylko 

pojedynczych przedsiębiorstw turystycznych, ale także gmin turystycznych czy 

też całych regionów turystycznych. Z uwagi na szybki rozwój gospodarki świa-

towej, a szczególnie wzrost znaczenia usług turystycznych, rośnie zapotrzebo-

wanie na informacje
11

. 

Informacja jest szczególną kategorią rynkową. Posiada ona kluczowe zna-

czenie we wdrożeniu działań marketingowych w przedsiębiorstwach z różnych 

branż, również z turystycznej. Dostęp do informacji, a także umiejętność ich 

odpowiedniego wykorzystania mają duży wpływ na pozycję rynkową danego 

przedsiębiorstwa turystycznego. Na rynku turystycznym informacja jest trakto-

wana jako
12

: 

a) wiedza, czyli potencjał, którym trzeba odpowiednio zarządzać; 

b) punkt wyjścia do podejmowania decyzji rynkowych za pośrednictwem 

badań konkurencji i konsumentów; 

c) baza danych na temat potencjału turystycznego obszarów (ich walorów 

turystycznych, zagospodarowania turystycznego, oferty usługowej 

podmiotów); 

d) forma kontaktu, pokazania oferty i zawierania transakcji z konsumen-

tami i kooperantami poprzez nowoczesne systemy rezerwacyjne, a tak-

że internet; 

e) przedmiot działalności podmiotów na rynku turystycznym, a szczegól-

nie usług z zakresu informacji turystycznej pojmowanej w szerokim 

znaczeniu. 

                                                   
10 A. Durowicz, Marketingovye..., s. 6. 

11 J. Strumiłło, Badania marketingowe w strategii rozwoju gminy turystycznej, w: Polityka 

samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, red. M. Boruszczak, Wyd. WSTiH w Sopocie  
z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk 2000, s. 240–241. 

12 A. Panasiuk, Informacja..., s. 314. 
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Niektóre z wymienionych podejść do informacji są użyteczne głównie dla 

przedsiębiorstw turystycznych, a inne dla turystów. 

Źródłem informacji potrzebnych do funkcjonowania na rynku turystycz-

nym mogą być badania marketingowe. Podstawowymi czynnikami wpływają-

cymi na wzrost znaczenia i zakres wykorzystywanych badań są
13

: 

a) szybkość zmian ekonomicznych, politycznych i prawnych otoczenia,  

w jakim przychodzi działać przedsiębiorstwom i regionom turystycz-

nym; 

b) wzrost mobilności ludności, a co za tym idzie – wzrost udziału turystów 

zagranicznych w ruchu turystycznym danego regionu; 

c) złożoność zachowań konsumentów, potrzeb i wymagań dotyczących 

zakresu oferty oraz sposobu i jakości świadczonych usług; 

d) wzrost konkurencji oraz kreowanie mody na konkretne regiony tury-

styczne i formy turystyki; 

e) tworzenie od podstaw nowych, atrakcyjnych regionów turystycznych; 

f) potrzeba wyróżniania własnej oferty spośród ofert konkurencyjnych. 

Potrzeby i możliwości przedsiębiorstwa warunkują tematykę, zakres i za-

sięg prowadzonych badań. Wraz ze wzrostem ekspansywności, a także zmien-

ności warunków działania i zagrożenia konkurencyjnego rośnie zapotrzebowa-

nie na dodatkowe informacje, które są konieczne do podjęcia odpowiednich 

decyzji. Konieczność szybkiego przystosowania się do sytuacji rynkowej 

wpływa na to, że w przedsiębiorstwach turystycznych główny nacisk kładzie się 

na badania dotyczące okresów krótkich i infrakrótkich, a zatem badania wyko-

rzystywane w działalności operacyjnej. Z kolei średnio- i długookresowe bada-

nia marketingowe są zazwyczaj związane z prognozowaniem rynku
14

. 

Wiele przedsiębiorstw turystycznych wchodzi na rynki międzynarodowe. 

Działalność na takich rynkach wiąże się z relatywnie wysoką niepewnością  

i ryzykiem, zatem rola badań marketingowych jest tutaj jeszcze większa niż na 

rynku krajowym. Są one ważne również dla podmiotów, których obecnymi 

(bądź potencjalnymi) klientami są turyści zagraniczni. 

                                                   
13 J. Strumiłło, Badania marketingowe..., s. 240–241. 

14 J. Altkorn, Marketing..., s. 171–172. 
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Do podstawowych obszarów badań marketingowych prowadzonych na po-

trzeby przedsiębiorstw turystycznych
15

 można zaliczyć gromadzenie i przetwa-

rzanie informacji dotyczących
16

: 

a) rynku turystycznego i funkcjonujących na nim podmiotów; 

b) pozycji rynkowej przedsiębiorstwa; 

c) konkurencyjności sektora, stopnia rywalizacji podmiotów gospodarki 

turystycznej; 

d) sprzedaży usług turystycznych w przekrojach czasowych i przestrzen-

nych; 

e) zachowań konsumentów w procesie zakupu; 

f) profili konsumentów; 

g) stopnia zadowolenia turystów z produktów przedsiębiorstwa; 

h) instrumentów działania (marketingu mix), czyli informacji o produkcie, 

cenie, dystrybucji, komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. 

Zdaniem J.Ch. Hollowaya i Ch. Robinsona w przemyśle turystycznym 

wykorzystywane są zarówno badania opisowe (mające na celu zdobycie fak-

tycznych danych o tym, co się dzieje na rynku), jak i analityczne (mające za 

zadanie wyjaśnienie relacji pomiędzy zmiennymi), przy czym w przeszłości 

przeważały te pierwsze, natomiast od lat 80. XX w. obserwowany jest wzrost 

zainteresowania tymi drugimi
17

. 

Należy podkreślić, że dzięki badaniom marketingowym możliwe jest do-

konanie segmentacji rynku (zarówno w podejściu a priori, jak i post hoc), która 

jest wykorzystywana przez część przedsiębiorstw turystycznych, a tematyka 

związana z segmentacją rynku turystycznego jest często poruszana w literatu-

rze. 

Usługi turystyczne można zaliczyć do tzw. produktów systemowych, które 

zaspokajają określony zbiór potrzeb i oczekiwań ich nabywców, a nie jedną, 

łatwo identyfikowalną potrzebę i związaną z nią opcję jej zaspokojenia
18

.  

                                                   
15 Dotyczy to przedsiębiorstw funkcjonujących zarówno na rynku krajowym, jak i zagra-

nicznym. 

16 M. Januszewska, Badania marketingowe na rynku usług turystycznych, w: Marketing 

usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 165. 

17 J.Ch. Holloway, Ch. Robinsona, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 64. 

18 Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012, s. 24. 
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L. Żabiński zauważa, że w wypadku tych produktów trudno jest określić, które 

wartości „kardynalne” tworzące ich rdzeń są najważniejsze dla nabywcy. Autor 

ten sugeruje wprowadzenie nowego modelu badań marketingowych zachowań 

konsumenta, jego preferencji, łączącego tzw. wyczucie rynku z systematycz-

nymi analizami wykorzystującymi wiedzę zawartą w bazach danych o konsu-

mencie. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w wypadku produktów usłu-

gowych/usług systemowych, do jakich należą usługi turystyczne. Problemy 

wynikają nie tylko z samej specyfiki i cech usług, ale jeszcze w większym stop-

niu z przewartościowywanej hierarchii potrzeb i oczekiwań konsumentów (tu-

rystów), w której usługi (np. w zakresie ochrony zdrowia, wypoczynku) stają 

się potrzebami pierwszorzędnymi. Ponadto, ten typ produktu (usługa systemo-

wa) może być w większym stopniu niż produkty materialne tworzony z udzia-

łem klienta
19

. Koncepcja produktu systemowego na przykładzie wydarzeń tury-

stycznych została zaprezentowana w opracowaniu T. Żabińskiej
20

, gdzie przed-

stawiono m.in. problematykę stosowania metody case research w badaniach 

turystycznych. 

3. Specyfika międzynarodowych badań marketingowych 

Pojęcie międzynarodowych badań marketingowych można zdefiniować 

jako „systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania i prezen-

tacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych dotyczą-

cych działalności na rynku międzynarodowym”
21

.  

                                                   
19 L. Żabiński, Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzło-

we kierunki badań, w: Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 42–45. 

20 T. Żabińska, Wydarzenia turystyczne jako produkty. Tworzenie, komunikowanie i udo-

stępnianie w procesie dynamicznego partnerstwa międzysektorowego. Pola i zarys metodyki 
badań, w: Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki 
badań, red. L. Żabiński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach, Katowice 2009, s. 177–223. 

21 K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, 
Warszawa 2004, s. 86. 
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Pomiędzy badaniami krajowymi a międzynarodowymi występują różnice 

o charakterze: kulturowym, ekonomicznym, geodemograficznym, językowym, 

a także dotyczące wzorów konsumpcji czy wzorców komunikacji. 

Badania międzynarodowe mogą dotyczyć tylko jednego kraju poza tym,  

w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Sytuacja taka ma zwykle 

miejsce przy wchodzeniu na nowy rynek. Zazwyczaj jednak badania takie pro-

wadzi się na wielu rynkach. Mogą być one prowadzone niezależnie. W tej sy-

tuacji każdy oddział posiada swój lokalny budżet i opracowuje własną procedu-

rę badawczą. Badania mogą być także prowadzone sekwencyjnie bądź symulta-

nicznie w wielu krajach. Zaletą pierwszego sposobu jest kumulacja doświad-

czeń i dzielenie kosztów, natomiast drugiego – porównywalność wyników
22

. 

Bywa, że termin „badania międzynarodowe” zastępowany jest pojęciem 

„badania międzykulturowe”, choć nie zawsze są to określenia tożsame, gdyż 

nawet w ramach jednego kraju funkcjonują czasami różne kultury. Pamiętać 

należy także o tym, że m.in. turystyka przyczynia się często do zacierania się 

różnic kulturowych i przenikania niektórych wzorców zachowań. 

Podobnie jak w wypadku badań krajowych, na rynku międzynarodowym 

wyróżnia się badania oparte na analizie danych wtórnych (zastanych), a także 

badania polegające na gromadzeniu danych pierwotnych. 

Dane wtórne mogą pochodzić ze źródeł wewnętrznych bądź zewnętrznych 

firmy
23

. W wypadku braku danych zastanych lub ich nieaktualności, niekom-

pletności, nieporównywalności czy niezgodności z potrzebami informacyjnymi 

istnieje konieczność zebrania danych pierwotnych. Często oba rodzaje danych 

wzajemnie się uzupełniają. 

Do głównych problemów związanych z prowadzeniem badań marketin-

gowych na rynkach zagranicznych (także turystycznych) należą przede wszyst-

kim
24

:  

                                                   
22 V. Kumar, International Marketing Research, Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 

2000, s. 18–21. 
23 Przykłady zagranicznych źródeł wtórnych można znaleźć m.in. w pracy: Badania mar-

ketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2005, natomiast przykłady źródeł dotyczących bezpośrednio turystyki w pozycjach:  
A. Tokarz, A. Lewandowska, Badania rynku turystycznego. Materiały do studiowania, Wyd. US, 
Szczecin 2004 oraz A. Tokarz, Badania rynku jako źródło danych dla systemu informacji tury-

stycznej, w: Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” 2006, nr 429, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 7, s. 365–367. 

24 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy..., s. 145. 



 Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym 71 

– złożoność uwarunkowań projektów badawczych, 

– trudny dostęp do informacji wtórnych lub ich brak, 

– wysokie koszty i czasochłonność prowadzenia badań pierwotnych, 

– trudności w porównaniu wyników (ekwiwalencja) badań różnych ryn-

ków zagranicznych, 

– problemy związane z koordynacją badań w skali międzynarodowej. 

Dane pochodzące ze źródeł pierwotnych mają większe znaczenie informa-

cyjne dla decydentów niż dane ze źródeł wtórnych chociażby ze względu na 

fakt, że są zbierane w celu rozwiązania konkretnego problemu decyzyjnego. 

Jednak ich prowadzenie wiąże się z wyższymi kosztami przede wszystkim  

z uwagi na odległości geograficzne, różnice topograficzne, kulturowe i języko-

we
25

. 

W większości przypadków w międzynarodowych badaniach marketingo-

wych wykorzystuje się metody ilościowe, jednak według K. Karcz w większym 

stopniu powinno się stosować metody jakościowe, które pomimo trudności  

w projektowaniu i realizacji są bardzo przydatne w identyfikowaniu i zrozumie-

niu zjawisk kulturowych
26

. 

W przypadku prowadzenia międzynarodowych badań marketingowych po-

jawia się dylemat, czy zastosować standaryzowane procedury i techniki badaw-

cze w skali międzynarodowej, czy też dokonać ich zróżnicowania w zależności 

od potrzeb i możliwości danego rynku
27

. 

Problem ten określany jest jako dylemat emic–etic i wywodzi się z badań 

międzykulturowych. Pojęcia te zostały wprowadzone w 1966 r. przez Pike’a  

i są przyrostkami dwóch terminów: fonemiczny (phonemic) – odnoszący się do 

znaczeń tworzonych przez jednostki używające danego języka, i fonetyczny 

(phonetic) – odnoszący się do zewnętrznej analizy tego języka przez badacza. 

Są to dwie alternatywne metody prowadzenia badań międzykulturowych. 

Przedstawiciele szkoły emic uważają, że postawy, zainteresowania są unikatowe 

dla każdej kultury i dlatego badania powinny być prowadzone w ramach kon-

kretnej kultury za pomocą charakterystycznych dla niej instrumentów. Z kolei 

                                                   
25 Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, red. W. Popławski, E. Skawińska, 

PWE, Warszawa 2012, s. 212. 

26 K. Karcz, Międzynarodowe badania oparte na źródłach pierwotnych – podejście kultu-

rowe, w: Badania marketingowe. Teoria..., s. 233–235. 

27 A. Grzesiuk, Marketing międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 112. 
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w podejściu etic kładzie się nacisk przede wszystkim na identyfikację i ocenę 

koncepcji uniwersalnych zachowań i postaw oraz stosowanie uniwersalnych 

kulturowo narzędzi pomiarowych. Stosowanie takich narzędzi umożliwia po-

równywalność wyników badań, ale może prowadzić do wielu problemów meto-

dologicznych
28

. W marketingowych analizach kulturowych wykorzystuje się  

Tabela 1 

Warunki prowadzenia badań w krajach wysoko i słabo rozwiniętych 

Kraje wysoko rozwinięte Kraje słabo rozwinięte 

•Zazwyczaj jednolitość narodowa i językowa •Społeczeństwa wielonarodowe, wielojęzycz-
ne 

•Populacja stosunkowo jednorodna •Rynki zróżnicowane i rozproszone 

•Dane dostępne, zwykle dokładne; gromadze-
nie danych łatwe  

•Gromadzenie danych trudne; niezbędne duże 
wydatki i zaangażowanie licznego personelu 

•Czynniki polityczne relatywnie nieistotne, 
system ustabilizowany 

•Czynniki polityczne zwykle bardzo istotne, 
 a system często niestabilny 

•Stosunkowo niewielki wpływ władz  
na biznes 

•Uczestnictwo i wpływ władz na decyzje  
w sferze biznesu 

•Raczej stabilne otoczenie biznesu •Zróżnicowane elementy otoczenia biznesu, 
niektóre z nich niestabilne 

•Ograniczenia prawno-administracyjne •Podobnie jak w krajach rozwiniętych 

•Dostępność infrastruktury badawczej i rozwi-

nięta technologia 

•Niedostatek infrastruktury badawczej i opóź-

nienia w zakresie technologii 

•Główny nacisk w badaniach marketingowych 
na kwestie operacyjne 

•Główny nacisk w badaniach marketingowych  
na kwestie strategiczne 

•Jednorodność kulturowa •Zróżnicowanie kulturowe, liczne tabu 

•Dostateczna dostępność i zakres mediów •Niedostatki w dziedzinie mediów 

•Zadowalający system telefonii i poczty •Niezadowalający system telefonii i poczty 

Źródło: E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 148. 

                                                   
28 C.S. Craig, S.P. Douglas, International Marketing Research, John Wiley & Sons, Ltd., 

New York 2005, s. 180–184. 
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najczęściej mieszane podejście emic–etic. Emic jest bardziej typowe dla badań 

jakościowych, natomiast etic dla ilościowych
29

. 

Kolejnym problemem w badaniach międzynarodowych są warunki prowa-

dzenia badań w krajach wysoko i słabo rozwiniętych. Kształtują się one od-

miennie zarówno pod kątem dostępności, jak i kosztów i wynikają z różnic  

w zakresie: infrastruktury badawczej, stopnia urbanizacji, poziomu wykształce-

nia, poziomu ogólnej akceptacji badań marketingowych oraz wpływu lokalnych 

władz na biznes
30

. Szczegółowe różnice dotyczące warunków prowadzenia 

badań w obu grupach krajów przedstawia tabela 1. 

Tabela 2 

Rodzaje kategorii ekwiwalencji w badaniach międzykulturowych 

Kategoria ekwiwalencji Rodzaje ekwiwalencji 

Ekwiwalencja problemu badawczego i obiektu 
badań 

•pojęciowa 

•funkcjonalna 

•kategoryzacji 

Ekwiwalencja pomiaru 

•kalibracji 

•metryczna 

•tłumaczenia 

Ekwiwalencja próby badawczej 

•jednostek próby 

•populacji badanej 

•metody doboru próby 

Ekwiwalencja gromadzenia danych 

•procedur zbierania danych 

•kontekstu 

•nastawienia i stylu odpowiedzi 

Źródło: A. Żbikowska, Badania marketingowe rynków zagranicznych – obszary i pro-

cedury badawcze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-

wie” 2009, nr 804, s. 52. 

Jednym z istotnych problemów w międzynarodowych badaniach marke-

tingowych jest zagadnienie ekwiwalencji (równoważności) zjawisk i procesów 

w różnych kulturach. Zestawienie głównych kategorii ekwiwalencji zawiera 

                                                   
29 A. Sagan, Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych, w: Euromarketing. 

Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, Wyd. AE 
w Krakowie, Kraków 2003, s. 321. 

30 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy..., s. 148. 
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tabela 2. Ze względu na ograniczony zasięg objętościowy niniejszego opraco-

wania nie zaprezentowano tutaj przykładów braku ekwiwalencji, ale są one 

opisane w wielu pozycjach literatury. 

Brak równoważności poszczególnych zjawisk i procesów uniemożliwia 

ich porównywalność. Poza tym część kategorii może być dostrzeżona ex ante,  

a inne dopiero ex post. Nawet przy doskonałej orientacji badaczy w specyfice 

kulturowej badanych krajów zaleca się sprawdzenie ekwiwalencji po przepro-

wadzeniu badań
31

. 

Przedsiębiorstwa chcące przeprowadzić badania marketingowe rynków 

zagranicznych stają przed problemem, czy zrobić to samodzielnie, czy skorzy-

stać z usług agencji badawczej. Samodzielne badania marketingowe rynków 

zagranicznych przedsiębiorstwo powinno stosować, gdy
32

: 

a) przeprowadza badanie na rynku dóbr inwestycyjnych, gdzie próba ba-

dawcza jest stosunkowo niewielka;  

b) posiada dobre, wynikające z dotychczasowych doświadczeń rozeznanie 

rynku;  

c) przewiduje możliwość pojawienia się trudności w sferze komunikowa-

nia się z agencją badawczą (zwłaszcza zagraniczną), np. ze względu na 

wysoką złożoność technologiczną produktu i zrozumienie wiążących 

się z tym problemów;  

d) posiada dobrze wyszkolony sztab badawczy z odpowiednim przygoto-

waniem językowym i doświadczeniem w prowadzeniu prac badaw-

czych na rynku zagranicznym;  

e) występują trudności ze znalezieniem odpowiedniej (kompetentnej) 

agencji badawczej (np. w przypadku rynków słabo rozwiniętych, gdzie 

występuje brak infrastruktury marketingowej, w tym badawczej – po-

dejście to może być jedynym możliwym sposobem przeprowadzenia 

badań pierwotnych).  

Za wyborem drugiej opcji, która jest częściej wybierana, przemawiają na-

tomiast takie czynniki, jak
33

: 

                                                   
31 K. Karcz, Międzynarodowe badania..., s. 149–150. 

32 J. Schroeder, M. Bartosik-Purgat, H. Mruk, Międzynarodowe badania marketingowe, 

Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2013, s. 253–254. 

33 Ibidem. 
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a) konieczność przeprowadzenia ilościowych badań rynku wymagających 

ustanowienia stałego zespołu badawczego za granicą; 

b) konieczność przeprowadzenia badań o charakterze wysoce specjali-

stycznym, np. badań motywacyjnych; 

c) małe doświadczenie przedsiębiorstwa lub jego brak w działaniu na ryn-

kach zagranicznych; 

d) przewidywane trudności w sferze komunikowania się, trudności języ-

kowe lub wynikające z odmienności kulturowych; 

e) ograniczone zasoby kadrowe przedsiębiorstwa lub zaangażowanie po-

siadanych zasobów kadry specjalistycznej do innych prac badawczych; 

f) chęć uzyskania niezależnej oceny rynku zagranicznego (np. przy braku 

zgodności wewnątrz firmy) dotyczącej np. opłacalności wejścia na wy-

brany rynek zagraniczny; 

g) potrzeba zachowania anonimowości przedsiębiorstwa w trakcie wcho-

dzenia na nowy rynek (np. z nowymi produktami). 

W praktyce przedsiębiorstwa wchodzące na rynki zagraniczne (zwłaszcza 

początkujące) rzadko są w stanie przygotować i przeprowadzić samodzielnie 

międzynarodowe badania marketingowe i dlatego wykorzystują w tym celu 

wyspecjalizowane agencje badawcze. Wybór takiej firmy powinien być uzależ-

niony m.in. od długości funkcjonowania jej na rynku, posiadanego doświadcze-

nia w badaniach międzynarodowych, rodzaju dotychczasowych klientów,  

a także przestrzegania norm międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń 

badaczy rynku
34

. W przypadku konieczności przeprowadzania badań na wielu 

rynkach wskazane jest korzystanie z usług agencji o zasięgu międzynarodowym 

z uwagi na kwestię porównywalności wyników i jednolitego podejścia metodo-

logicznego, co przekłada się na ich przydatność
35

. 

Podsumowanie 

Resumując, możemy stwierdzić, że działalność na międzynarodowym ryn-

ku turystycznym pozwala przedsiębiorstwom na osiągnięcie dodatkowych zy-

                                                   
34 A. Limański, I. Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010, s. 206. 

35 J. Schroeder, Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wyd. AE w Poznaniu,  
Poznań 2007, s. 190–191. 
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sków. Jednak aby to było możliwe, decyzje kierownictwa firmy muszą zostać 

poparte odpowiednimi informacjami pochodzącymi z badań marketingowych. 

Mają one duże znaczenie, gdyż dzięki nim firma turystyczna może wykorzystać 

swoje szanse rynkowe, a także zminimalizować ryzyko popełnienia błędów. 

Pomimo że badania międzynarodowe są znacznie bardziej skomplikowane niż 

badania krajowe, to ich rola jest jeszcze większa z uwagi na większy stopień 

niepewności, jakim charakteryzują się rynki zagraniczne. 

Jak zauważa J. Berbeka, w związku z tym, że zgodnie z koncepcją J. Jafa-

riego osoba zmieniająca swe środowisko w trakcie wyjazdu może zachowywać 

się w sposób odmienny od konwencjonalnego, podstawą działań marketingo-

wych muszą być wyniki systematycznych badań umożliwiające zidentyfikowa-

nie właściwych segmentów, nisz, a często indywidualizację strategii kształto-

wania relacji z konsumentami w formie marketingu partnerskiego, marketingu 

relacji i marketingu lateralnego
36

. 
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SPECIFICITY AND THE MEANING OF MARKETING RESEARCH  

ON THE INTERNATIONAL TOURISM MARKET 

Summary 

On tourism market, same as on other markets many companies conduct business 

also abroad, what is associated with high risk and uncertainty. The inbound tourism also 

develops dynamically, so that even operators in the domestic market often offer their 

services to foreign tourists. In both cases it is necessary to have information to help 

reduce the risk of business as well as better identify the needs and expectations of tour-

ists. 

This paper, based on the literature of this scope, is an attempt to present areas of 

the use of marketing research in tourism, as well as clarify their specificity on the inter-

national market, paying attention to the problems with their conducting. 

Keywords: tourism market, international tourism market, marketing research, interna-

tional marketing research, marketing research in tourism, tourism market research 
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PRODUKTY SYSTEMOWE NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

Streszczenie 

Świat podlega ciągłym i nieustającym zmianom na skutek różnorodnych okolicz-

ności. Pod ich wpływem zmienia się konsument, a w ślad za nim działania podejmowa-

ne przez podmioty podaży, zwłaszcza w zakresie kształtowania oferty produktowej.  

Celem artykułu jest z jednej strony zdefiniowanie turystycznego produktu syste-

mowego i zaprezentowanie jego rodzajów, a z drugiej – przedstawienie okoliczności, 

jakie wpłynęły na rozwój produktów systemowych na rynku turystycznym. Dlatego też 

w pierwszej części publikacji omówiono pojęcie, cechy i strukturę produktów systemo-

wych. Na tej podstawie podjęto próbę określenia turystycznego produktu systemowego. 

W kolejnym fragmencie artykułu przedstawiono obszerną charakterystykę uwarunko-

wań rozwoju produktów systemowych na rynku turystycznym. Zasadniczą część arty-

kułu stanowią rozważania na temat multiproduktów turystycznych i ich rodzajów. 

Ostatnia, czwarta część artykułu odnosi się do licznych form współpracy uzewnętrznia-

jących się w procesie tworzenia produktów systemowych na rynku turystycznym.  

Słowa kluczowe: produkty systemowe, multiptrodukty turystyczne, formy współpracy 

Wprowadzenie 

Świat podlega ciągłym i nieustającym zmianom na skutek różnorodnych 

okoliczności. Pod ich wpływem zmienia się konsument, stając się bardziej wy-

                                                   
 Adres e-mail: agata.niemczyk@uek.krakow.pl. 
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magającym, doświadczonym, wykształconym podmiotem rynku. To z kolei 

czyni zadość zmianom, jakie ujawniają się po stronie podażowej rynku. Produ-

cenci, sprzedawcy, chcąc z powodzeniem funkcjonować na konkurencyjnym 

rynku, muszą być elastyczni w swoich działaniach marketingowych, np.  

w kształtowaniu oferty produktowej, dostosowując ją do zmieniającego się oto-

czenia. 

Celem artykułu jest z jednej strony zdefiniowanie turystycznego produktu 

systemowego i zaprezentowanie jego rodzajów, a z drugiej – przedstawienie 

okoliczności, jakie wpłynęły na rozwój produktów systemowych na rynku tury-

stycznym. W tym kontekście wyspecyfikowano następujące problemy badaw-

cze: 

1. Co jest istotą produktów systemowych? 

2. Jak można określić turystyczny produkt systemowy (multiprodukt tury-

styczny)? 

3. Jakie czynniki zadecydowały o rozwoju turystycznych produktów syste-

mowych? 

4. Jakie rodzaje produktów systemowych uzewnętrzniają się na rynku tury-

stycznym? 

Artykuł ma charakter teoretyczny, został napisany na podstawie kwerendy 

literatury przedmiotu i analizy studiów przypadków. 

1. Pojęcie, cechy, struktura produktów systemowych – zarys problemu 

Mówiąc o produktach, mamy na myśli produkty tradycyjne (klasyczne)  

i nowoczesne, inaczej produkty nowej generacji, produkty systemowe. Każdy  

z nich zaspokaja potrzeby konsumenta, dostarczając mu określone wartości 

(korzyści), przy czym o ile produkty tradycyjne, tzw. monoprodukty, charakte-

ryzują się tym, że konsument nabywa pojedyncze, konkretne wartości z nimi 

związane, to w wypadku produktów systemowych, tzw. multiproduktów, „po-

zyskuje wiele równorzędnych wartości jednocześnie, bez konieczności ich sa-

modzielnego komponowania”
1
. W rezultacie produkty systemowe zaspokajają 

                                                   
1 L. Żabiński, Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy 

podstawowe, w: Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012,  
s. 23. 
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nie jedną, a kompleks wielu potrzeb. Potrzeby te w literaturze określa się mia-

nem potrzeb szczegółowych. Są to potrzeby bardziej specyficzne i nieograni-

czone, co odróżnienia je od potrzeb w sensie ogólnym
2
. Te ostatnie, tłumaczone 

jako stan braku czegoś koniecznego do przetrwania lub dobrobytu, są dość ści-

śle określone, a nawet zhierarchizowane co do kolejności ich zaspokajania.  

W konsekwencji produkty systemowe zaspokajają potrzeby odpowiadające 

więcej niż jednemu poziomowi potrzeb w sensie ogólnym. Według L. Żabiń-

skiego produkty systemowe „to nowa generacja złożonych, wielordzeniowych 

produktów, w tym usług, której pojawienie się w wysoko rozwiniętych, zserwi-

cyzowanych gospodarkach rynkowych umożliwił dynamiczny postęp technolo-

giczny w zakresie mikroelektroniki i technik informatycznych oraz to, że na 

ogół lepiej i bardziej kompleksowo zaspokajają potrzeby nabywców final-

nych”
3
. Już sama definicja pozwala rozpoznać atrybuty tego rodzaju produktów, 

wśród których wskazać należy: multiwartość, wysoki stopień zaawansowania 

technologicznego, sieciowość, charakter naukochłonny, globalny, markowy,  

a ponadto innowacyjność, jak również zdolność do samodoskonalenia ich uży-

cia lub do dalszego rozwoju
4
. 

W świetle przedstawionych rozważań można spróbować zbudować model 

produktu systemowego, który przyjmując za L. Żabińskim, jest adaptacją struk-

tury produktu T. Levitta i Ph. Kotlera, co obrazuje rysunek 1. 

Model ten ma swoją aplikacyjność również na rynku turystycznym. Żeby 

móc ją przedstawić, zasadne wydaje się zidentyfikowanie kategorii turystycz-

nego produktu systemowego. Można uznać, że turystyczne produkty systemowe 

to produkty złożone, które oferują cały kompleks wartości jednocześnie, dostar-

czając klientowi łącznie wiązkę kilku wartości podstawowych (na poziomie 

multirdzenia i produktu rzeczywistego), a niekiedy dodatkowych (ujawniają-

cych się na poziomie produktu oczekiwanego i wzbogaconego) (por. rysu-

nek 1). Tym samym produkt systemowy zaspokaja łącznie wiele potrzeb od-

czuwanych przez turystę w miejscu recepcji turystycznej. Należy przy tym  

                                                   
2 G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki,  

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 184–186. 

3 L. Żabiński, Środowisko, sfera..., s. 19. 

4 Szerzej na temat cech produktów systemowych: ibidem, s. 24–26. 
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Rys. 1. Model multiproduktu (produktu systemowego) 

Źródło: L. Żabiński, Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia  

i problemy podstawowe, w: Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiń-

ski, PWE, Warszawa 2012, s. 36. 

zwrócić uwagę, że same potrzeby turystyczne rozumie się jako zespół (kom-

pleks) potrzeb człowieka pojawiających się w związku z podróżą turystyczną 

realizowaną w czasie wolnym w przestrzeni turystycznej
5
. W rezultacie produkt 

zaspokajający te potrzeby już ma znamiona multiproduktu, a jego systemowe 

ujęcie będzie podkreślało pomnażanie oferowanych przez niego wartości służą-

cych zaspokajaniu łącznie ujawniających się potrzeb turysty. Wobec powyższe-

go stwierdza się, że turystyczny produkt systemowy zaspokaja kompleks po-

trzeb człowieka uczestniczącego w turystyce, np. potrzebę aktywnego wypo-

czynku, poznania szeroko rozumianej kultury miejsca recepcji turystycznej, ale 

i dojazdu, noclegu itd.  

2. Uwarunkowania rozwoju produktów systemowych  

na rynku turystycznym 

Powstanie i rozwój produktów systemowych jest konsekwencją licznych 

zmian, jakie zaistniały w ostatnich latach. W odniesieniu do produktów syste-

mowych na rynku turystycznym należy mówić nie tyle o przesłankach ich po-

                                                   
5 A. Niemczyk, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, 

Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012, s. 75. 

 
 

 

 

 

 

 

Cechy produktów systemowych 

 Produkt systemowy to multiprodukt, multiwartość.  

 Wysoki stopień zaawansowania technologicznego 

 Innowacyjność. 

 Produkty sieciowe. 

 Produkty globalne. 

 Zdolność do samodoskonalenia ich użycia lub do dalszego rozwoju. 

 Podstawa budowy względnej przewagi konkurencyjnej – źródło wartości dla 

wszystkich uczestników sieci. 

Produkty systemowe w turystyce 

Rodzaje  

 od obszarowych (miasto, region, np. województwo) 

 przez klastry i sieci  

 do biznesowych 

 obszar (województwo, klaster, sieć), szlak  jako produkt turystyczny;  definicja 

produktu systemowego w turystyce;  model wielordzeniowego produktu 

turystycznego wg struktury T. Levitta-Ph. Kotlera - szerokie ujęcie. Przypadek 

obszaru/województwa;  model multiproduktu turystyki kulturowej – wąskie ujecie. 
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wstawania, bo jak wcześniej stwierdzono, niemal każdy produkt zaspokajający 

potrzeby turystów ma znamiona multiproduktu, ile o uwarunkowaniach ich 

rozwoju. Okoliczności, które wpłynęły na przeobrażenia oferty produktowej 

rynku turystycznego, można zaklasyfikować do dwóch zasadniczych grup, tj. 

układu czynników makro i układu czynników mikro. Te ostatnie mogą mieć 

charakter czynników popytowych (Żabiński nazywa je czynnikami w sferze 

konsumpcji), jak również podażowych (cytowany autor nazywa je czynnikami 

rozwoju produktów systemowych po stronie producenta/sprzedawcy). Poniżej 

zostaną wyspecyfikowane wszystkie czynniki, ale ze względu na ograniczenie 

objętości tekstu omówione tylko niektóre.  

W ramach układu czynników makro, które wpłynęły na rozwój produktów 

systemowych na rynku turystycznym, należy wskazać na globalizację, konku-

rencję, orientację na wiedzę, innowacje, integrację. Charakterystycznym zjawi-

skiem XXI w. jest globalizacja. Jednym z widocznych wymiarów procesu glo-

balizacji jest konkurencja, przy czym rywalizowanie w obecnych czasach jest 

coraz trudniejsze. Kluczowe staje się znalezienie czynnika przewagi konkuren-

cyjnej. Podmioty rynkowe upatrują go w wiedzy
6
, przez co jej rola i znaczenie 

rośnie, dając asumpt do przyjęcia w powszechnym użyciu określenia gospodar-

ki opartej na wiedzy. Nowa gospodarka oparta na wiedzy jest gospodarką sie-

ciową, gdzie na pierwszym miejscu znajduje się wymiana wiedzy pomiędzy 

organizacjami
7
. W jej kształtowaniu dużą rolę odgrywa innowacyjność. Inno-

wacje są najogólniej utożsamiane z kreatywnością, oryginalnością rozwiązań 

oraz wyższą ich użytecznością
8
. „Innowacje, dostarczając nowych wartości 

klientom, ujawniają się w postaci nowych produktów, technologii, idei, podejść 

i systemów, które muszą przekładać się na korzyści dla klientów, a te na satys-

                                                   
6 A.K. Koźmiński, Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, w: Rozwój polskiej go-

spodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G.W. Kołodko, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2002,  
s. 155. Ciekawy pogląd na temat wykorzystania wiedzy w przedsiębiorstwach hotelarskich pre-
zentuje M. Olszewski, Wykorzystanie wiedzy w procesie konkurowania przez jakość w przedsię-

biorstwach hotelarskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010,  
nr 225, s. 174–178. 

7 E. Skrzypek, Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, w: Nierówności społeczne 

a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne regionalne aspekty rozwoju, red. M.G. Woź-
niak, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 279. 

8 H. Brdulak, T. Gołębiowski, Wspólna Europa – innowacyjność w działalności przed-
siębiorstw, Difin, Warszawa 2003, s. 1. 
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fakcję i ich lojalność, a więc ich przywiązanie do firmy
9
 na podstawie ich pozy-

tywnych doświadczeń, które zagwarantują wysoką rentowność firmom”
10

. Za-

sadniczego znaczenia w tworzeniu wartości dla klienta nabierają relacje, inter-

akcje. Ich istotą jest wypracowanie tzw. renty relacyjnej
11

. Wszelkie formy 

współpracy wynikają ze wzrostu zróżnicowania popytu, są odpowiedzią współ-

czesnych przedsiębiorstw i instytucji „poszukujących możliwości obniżenia 

łącznych kosztów produkcji i kosztów transakcji powstających w procesie kre-

owania i dostarczania wartości coraz bardziej wymagającym i zróżnicowanym 

klientom”
12

. Te wzajemne związki między przedsiębiorstwami (i innymi pod-

miotami) w ramach pewnego systemu tworzącego wartość – w tym przypadku 

multiwartość produktów systemowych – dla wybranych klientów są źródłem 

przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym
13

. Tę przewagę dostrzega się 

w niskim koszcie i kompleksowości oferty, jej standaryzacji. 

W świetle dotychczasowych rozważań wnioskuje się, że współczesna go-

spodarka jest zorientowana na współpracę pomiędzy podmiotami podaży tury-

stycznej, czemu zresztą sprzyjają procesy integracyjne. Jednym z efektów ta-

kich działań są wspólne inicjatywy skutkujące np. tworzeniem multiwartościo-

wych produktów nie tylko w wymiarze międzynarodowym, ale również lokal-

nym, regionalnym.  

Przechodząc teraz do drugiego z wyżej wymienionych układów czynni-

ków kształtujących rozwój produktów systemowych, tj. układu czynników mi-

kro, warto podkreślić istotną rolę w tym zakresie tych o charakterze popytowym 

(ściśle związanych z konsumentem), takich jak: demograficzne, kulturowe, 

                                                   
9 W turystyce również miejsca. 

10 B. Dobiegała-Korona, Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie 

wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 
2010, s. 230–231. 

11 M. Szumura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klien-
ta i przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 32. Odnotować należy również 

rentę relacji dla klienta. M. Szymura-Tyc przywołuje rozumienie kategorii wartości dla klienta 
przez A. Ravalda i C. Gronroosa, którzy poza wartością samego produktu czy szerzej oferty 
przedsiębiorstw zwrócili uwagę na wartość związku (relacji) między stronami dokonującymi 
transakcji. M. Szumura-Tyc, Marketing..., s. 70. 

12 M. Szumura-Tyc, Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów syste-

mowych, w: Marketing produktów systemowych..., s. 32. 

13 Ibidem, s. 34. 
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ekonomiczne i technologiczne
14

. Przedstawione grupy czynników popytowych 

należałoby uzupełnić rozważaniami na temat nowych zjawisk i tendencji  

w sferze spożycia, w tym również w obszarze turystyki. Mowa o takich zjawi-

skach, jak: serwicyzacja i dematerializacja, democentryzacja i prywatyzacja, 

homogenizacja i heterogenizacja, dekonsumpcja i prosumpcja, wirtualizacja, 

udział państwa w sferze konsumpcji, bardzo dobrze opisanych i zaprezentowa-

nych przez M. Jedlińską
15

. Przy tej okazji warto podkreślić, że współczesny 

konsument, nazywany również konsumentem postmodernistycznym, to, jak 

pisze C. Bywalec, człowiek-turysta kolekcjonujący wrażenia, opowieści, po-

szukiwacz zmian, odmienności, człowiek wolny i nieustannie uczący się
16

.  

Ostatnią grupą czynników obrazujących zmiany determinujące rozwój 

produktów systemowych są te po stronie podażowej – odnoszące się do produ-

centa, sprzedawcy. Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie, zwłaszcza 

informatyczne, ułatwiły prowadzenie działalności podmiotów zarówno w ob-

szarze tworzenia ofert produktowych, jak i ich dystrybucji (jako przykład moż-

na tutaj wskazać globalne systemy dystrybucji
17

). Niezaprzeczalna w obecnych 

czasach stała się również rola konsumenta zaangażowanego w procesie infor-

mowania, projektowania, tworzenia produktów systemowych (tzw. prosumen-

ta)
18

. Procesy te przyśpiesza rozwój portali społecznościowych. Wprowadza się 

nowe metody badań opinii konsumentów, np. crowdsoursing. Klienci stają się 

                                                   
14 Czynniki technologiczne zmieniają proces zarówno komunikowania się konsumenta- 

-turysty z wytwórcą, jak i nabywania produktów turystycznych (bywa, że ich współtworzenia). 
Konsument-turysta angażuje się w szeroko pojętą konsumpcję produktów turystycznych. Współ-

czesne coraz bardziej twórcze społeczeństwo odgrywa coraz większą rolę w obecnym świecie 
bogatym w nowe technologie, angażując turystę np. w tworzenie własnego pakietu turystycznego 
poprzez centralne systemy rezerwacyjne – i nie chodzi tylko o monoproduktowe rezerwacje, np. 
HRS, ale również o platformy wielofunkcyjne pozwalające zarezerwować przelot, nocleg, wyna-
jęcie samochodu itp., np. Emirates.com. 

15 M. Jedlińska, Postmodernizm i model trwałej konsumpcji jako przesłanki zmian kon-
sumpcji turystycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2005, nr 402, „Ekono-
miczne Problemy Turystyki” nr 5, s. 69–84. 

16 C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 

2010, s. 202. 

17 Szerzej np. R. Rajs, Komputerowe platformy rezerwacyjne w turystyce, „Scientific Bul-

letin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science” 2008, nr 1. 

18 J. Wójcik., Prosument – współczesny mit marketingowy, w: Kontrowersje wokół marke-

tingu w Polsce, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2009, s. 367–376. 
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nie tylko odbiorcami nowych produktów i bezpośrednimi ich użytkownikami, 

ale również kreatorami nowych koncepcji produktowych i technologicznych
19

. 

Przesłanką tego rodzaju zachowań stał się rozwój technik informatycz-

nych/telekomunikacyjnych oraz wiedza konsumenta
20

 w tym zakresie. Wpłynę-

ło to tym samym na fakt, że zarządzanie relacjami z klientem (CRM – consumer 

relationship managament) zastępuje się coraz częściej zarządzaniem wiedzą 

klienta (CKM – consumer knowledge managament)
21

.  

Podmioty podaży turystycznej kreują produkty wywołujące u konsumen-

tów różnego rodzaju odczucia. „Im bardziej oferta firmy związana jest z pozy-

tywnym doświadczeniem odbiorcy, tym głębsze relacje emocjonalne powstają 

pomiędzy firmą a klientem”
22

. Wobec tego kreatorzy i sprzedawcy produktów 

systemowych będą dążyć do ulepszenia doznań swych klientów. „Coraz więk-

szego znaczenia nabierają niematerialne aspekty związane nie tyle z obiektyw-

nymi właściwościami produktów, co z wartościami – znaczeniami czy odczu-

ciami odbiorców decydujących się na zakup określonego produktu”
23

. 

Na zakończenie rozważań odnośnie do podmiotów podaży turystycznej 

należy wyraźnie podkreślić ich orientację na integrację, współpracę sieciową. 

Sieci jako struktury multipodmiotowe są formą koordynacji organizacyjnej 

współpracy. Są „zbiorem różnych zależności między różnymi jednostkami, 

które działają dla wspólnych interesów, ale sieci to również zbiór wyselekcjo-

nowanych związków (kooperacyjnych i konkurencyjnych) z wybranymi partne-

rami wpisującymi się w relacje rynkowe przedsiębiorstwa”
24

. Niezależnie od 

formy, jaką przyjmują (aliansów strategicznych, przedsiębiorstw wirtualnych, 

akwizycji i klastrów
25

), są platformą do tworzeniu multiwartościowych produk-

tów. 
                                                   

19 C. Lettl, H.G. Gemunden, The Entrepreneurial Role of Innovative Isers, „Journal  

of Business and Industrial Marketing” 2005, vol. 20, no. 7, s. 340. 

20 B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 174. 

21 J. Rowley, Customer Knowledge Management or Consumer Surveillance, „Global 

Business and Economics Review” 2005, vol. 7, no. 1, s. 100–110. 

22 B. Dobiegała-Korona, Strategie…, s. 232. 

23 S. Wacięga, Lokalne muzeum jako inkubator produktów turystycznych, w: Kultura i tu-

rystyka – wspólnie zyskać!, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2009, s. 241. 

24 J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycz-

nym, Difin, Warszawa 2009, s. 21. 

25 Ibidem, s. 24. 
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3. Multiprodukty turystyczne – istota i rodzaje 

„Produkt turystyczny” jest terminem trudnym do jednoznacznego zdefi-

niowania, co podkreślają studia literatury przedmiotu
26

. Najogólniej rzecz bio-

rąc, jest to konfiguracja materialnych i niematerialnych elementów służących 

zaspokojeniu potrzeb jednostki, ujawniających się w związku z wyjazdem tury-

stycznym, których konsumpcja winna przynosić satysfakcję
27

. 

Wiadomo, że w turystyce produkt może być kształtowany i oferowany na-

bywcy przez przedsiębiorstwa, jak i przez obszary turystyczne. Zanim turysta 

skorzysta z usług oferowanych przez przedsiębiorstwa turystyczne: usług trans-

portowych, noclegowych i innych, w pierwszej kolejności wybiera („kupuje”) 

miejsce, gdzie będzie mógł konsumować owe produkty. Zatem najważniejszym 

produktem turystycznym jest miejsce. Produkt, o którym mowa, jest kształto-

wany przez podmioty funkcjonujące na rynku turystycznym (które samodzielnie 

specjalizują się w określonej ofercie produktowej, też multiwartościowej) przy 

wsparciu podmiotów polityki turystycznej, tj. jednostek samorządu terytorial-

nego, a także organizacji turystycznych
28

. Współpraca pomiędzy nimi, będąca 

podstawą do tworzenia multiproduktów, i ujawniający się w tych okoliczno-

ściach efekt synergii zwiększa szanse na satysfakcjonujące zaspokojenie po-

trzeb turysty (kształtowane przez tzw. turystyczny łańcuch wartości
29

).  

Wobec powyższego na gruncie produktu obszaru i produktu przedsiębior-

stwa będą poszukiwane turystyczne produkty systemowe. Produkt obszaru po-

strzegany jest jako najwyższy poziom integracji produktów turystycznych
30

. 

Podlega zarówno integracji organizacyjnej, jak i przestrzennej, może być wy-

twarzany i konsumowany tylko w jednym określonym miejscu. W ujęciu sys-

                                                   
26 Na przykład Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2002, s. 61–72; B. Meyer, Nowe trendy w kształtowaniu produktów 
turystycznych, „Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia” 2010, nr 9 (4), s. 313–316. 

27 Mowa o satysfakcji w sensie fizjologicznym, psychicznym, społecznym i ekonomicz-

nym. Por. R. Seweryn, Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 697, s. 73–74. 

28 B. Meyer, Nowe trendy..., s. 314. 

29 Por. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, 

PWE, Warszawa 2007, s. 38. 

30 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, 
s. 77–78. 
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temowym stanowić go będzie, jak pisze E. Dziedzic, „całość wyznaczona przez 

zbiór materialnych i niematerialnych elementów zaspokajających łącznie po-

trzeby turysty, będących podstawą kształtowania w umyśle turysty wyobrażenia 

związanego z pobytem w danym miejscu”
31

. Obszar oferuje zatem cały kom-

pleks wartości jednocześnie (por. rysunek 1), zaspokajając potrzeby swoich 

gości zgodnie z ujawniającą się tendencją masowej kastomizacji, a ponadto 

prawidłowością, iż turystyka ma charakter polimotywacyjny. Wspomniane ele-

menty stanowią o rdzeniu, produkcie rzeczywistym i poszerzonym obszaru
32

. 

Obszar recepcji turystycznej może wyznaczać wiodącą na jego terenie 

formę turystyki. Jedną z nich jest turystyka enologiczna
33

. Na jej przykładzie 

można dostrzec, że właściciele winnic proponują cały kompleks wartości jedno-

cześnie, oferując swym gościom nie tylko degustację wina czy oglądnięcie win-

nic, nie tylko posiłek i nocleg, ale również zakup wina, nabycie pamiątek (nie 

zawsze związanych z winem), kwiatów oraz różnych artykułów spożywczych 

(zazwyczaj są to sery, oliwa, świeże owoce, przetwory z warzyw i owoców). 

Ponadto, w gospodarstwach z uprawą winorośli i produkcją wina turyści mają 

możliwość skorzystania z innych atrakcji, np. jazdy konnej.  

Na ogół jednak obszar koncentruje się na wielu formach turystyki, oferu-

jąc tym samym cały kompleks wartości jednocześnie. Możliwe jest to dzięki 

odpowiedniemu zestawieniu materialnych i niematerialnych elementów zaspo-

kajających potrzeby turystów. POT, opracowując Marketingową strategię Pol-

ski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, wskazała w poszczególnych woje-

wództwach kraju (produktach-miejscach) p r i o r y t e t o w e  dziedziny zaspo-

kajania potrzeb turystów. W ten sposób np. województwo dolnośląskie dzięki 

swym walorom turystycznym, a także ofercie usługowej świadczonej przez 

różne podmioty gospodarcze wykorzystujące istniejące zagospodarowanie tury-

styczne zaspokaja w sposób kompleksowy wiązkę potrzeb w zakresie turystyki 

wypoczynkowej, biznesowej i kulturowej. Należy dodać, że np. turystyka kultu-

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

Wyd. SGH, Warszawa 1998, s. 23. 

32 Na przykład J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt..., s. 102–103; R. Sewe-

ryn, Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Wyd. UE w Krakowie, 
Kraków 2012, s. 69.  

33 T.A. Brunner, M. Siegrist, Lifestyle Determinants of Wine Consumption and Spending 
on Wine, „International Journal of Wine Business Research” 2011, vol. 23, no. 3, s. 210–220. 
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rowa rozpatrywana jako oferta produktowa sama w sobie jest produktem syste-

mowym. Tworzy multiwartość, na którą składają się produkty m.in. turystyki 

religijno-pielgrzymkowej, przemysłowej, imprez i wydarzeń kulturalnych
34

.  

Szczególnym przypadkiem produktu turystycznego obszaru jest szlak. 

„Tworzenie szlaków turystycznych o przewodniej tematyce pozwala łączyć 

obiekty i miejscowości w pewien logiczny temat będący podstawą kreowania 

produktu turystycznego”
35

. Jako produkt markowy zaspokaja on potrzeby 

szczegółowe swych odbiorców multiwartościowym zestawem dóbr i usług sta-

nowiących podstawę tego produktu (np. szlaku kulturowego
36

), przy czym ich 

kompozycja, choć z góry określona i zalecana, w kwestiach recepcyjnych może 

być modyfikowana w zależności od indywidualnych preferencji konsumenta- 

-turysty. Przykładem szlaku mającego atrybuty produktu systemowego jest np. 

szlak św. Jakuba. To szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Composte-

la. Tajemnica powodzenia sanktuarium będącego punktem docelowym szlaku 

tkwi w wypromowaniu wartościowej marki
37

. Tym samym szlak wraz z jego 

atrakcyjnymi miejscami (obiektami, wśród nich sanktuarium) jest typowym 

produktem markowym, co jest własnością produktów systemowych. Prócz tego 

o systemowym charakterze tego szlaku przesądza również fakt, że przebiega on 

przez pewien obszar, jest zintegrowany przestrzennie i organizacyjnie. Składa 

się z rozmaitych elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lo-

kalizację w przestrzeni, które ostatecznie winny tworzyć spójną całość atrakcyj-

                                                   
34 Por. A. Niemczyk, Zróżnicowanie...  

35 Z. Kruczek, Szlak oscypkowy w Małopolsce droga od pomysłu do produktu turystyczne-

go, w: Kultura i turystyka – wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2011, s. 101. 

36 Na przykład w odniesieniu do produktu „Szlak Zabytków Techniki Województwa Ślą-

skiego” rdzeniem są kluczowe obiekty: Częstochowa, Kopalnia Guido i inne; produktem rzeczy-
wistym: baza noclegowa obejmująca 11 hoteli, hostel, 2 pensjonaty, schronisko turystyczne,  
2 gospodarstwa agroturystyczne, baza gastronomiczna, którą reprezentuje 5 restauracji itd.; pro-
duktem oczekiwanym – elementy przewidywane przez konsumenta w momencie zakupu produk-
tu; produktem poszerzonym np. wielodniowe eventy, mikroeventy na zamówienie. Ostatni po-

ziom to tzw. produkt potencjalny w postaci przyszłych rozwiązań, modyfikacji innowacyjnych 
produktu-szlaku. Opracowanie własne na podstawie: A.M. von Rohrscheidt, Regionalne szlaki 
tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków 2010, s. 232–258. 

37 Por. A. Niemczyk, R. Seweryn, Obiekty sakralne jako elementy dziedzictwa kulturowe-

go i ich związek z ruchem turystycznym (na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej), w: Uwarunko-
wania i plany rozwoju turystyki, t. VII: Aspekty społeczne, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Wyd. 
UAM, Poznań 2010, s. 67–78. 
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ną dla turysty
38

. Podkreśla się przy tym konieczność współpracy pomiędzy 

podmiotami współodpowiedzialnymi za kreowanie każdego produktu, również 

produktu-szlaku, „gdyż tylko na tej podstawie jest możliwe powstanie atrakcyj-

nego produktu turystycznego i długofalowe korzystanie z jego atutów”
39

. Wiąże 

się to z kolejną istotną cechą omawianego produktu, tj. faktem, że wszystkie 

obiekty tworzące produkt-szlak są ze sobą połączone
40

 (można by powiedzieć  

– stanowią podstawę do tworzenia sieci). Wreszcie należy wspomnieć, że mimo 

iż omawiany przykład szlaku zorganizowany jest wokół tematu przewodniego  

– religijnego, duchowego – to zaspokaja on również inne potrzeby turystyczne, 

np. społeczne, rozrywkowe.  

Jak wspominano wcześniej, w turystyce produkt jest kształtowany także 

przez przedsiębiorstwo. Produkt turystyczny przedsiębiorstwa jest niejako wy-

nikiem specjalizacji przedsiębiorstwa turystycznego oraz jego współpracy  

z innymi podmiotami
41

. Produktem turystycznym przedsiębiorstwa jest wszyst-

ko to, co stanowi jego ofertę, bez względu na jej materialny czy niematerialny 

charakter, przy czym dominujący jest ten ostatni. Połączenie wielu usług cząst-

kowych różnych przedsiębiorstw w jedną całość daje podstawę do wykreowania 

oferty produktowej organizatorów turystyki sprzedających w ten sposób pro-

dukt-imprezę (pakiet usług). Wyraźnie więc widać, że współpraca jest cechą 

charakterystyczną dla działalności turystycznej, czego rezultatem są produkty 

systemowe. To właśnie impreza turystyczna jest kluczowym multiproduktem 

turystycznym (nie ujmując rangi produktu obszaru, chociaż nietrudno się domy-

ślić, że obie formy produktów są ze sobą ściśle powiązane). Touroperator po-

przez powiązania z wytwórcami pozyskuje pojedyncze (w sensie rodzajowym) 

usługi dla zbudowania pakietu usługowego oferowanego klientowi bezpośred-

nio lub przez agentów. Należy przy tym zaznaczyć, że usługi turystyczne moż-

na określić mianem multiproduktów turystycznych o zróżnicowanej skali mul-

                                                   
38 B. Meyer, Nowe trendy..., s. 316. 

39 Ibidem, s. 318. Teza ta dotyczy również innych form produktu, np. produktu-miejsca. 

40 Pewnym „łącznikiem” pomiędzy obiektami jest paszport pielgrzyma. O jego funkcji 

szerzej J. Śledzińska, Fenomen dróg św. Jakuba w Polsce – powrót do przeszłości, w: Kultura  
i turystyka – wspólna droga..., s. 179. 

41 B. Meyer, Nowe trendy..., s. 314. 
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tiwartości
42

. W rezultacie mnożenie pojedynczych usług w pakiecie turystycz-

nym daje podstawę do powiększania zakresu pożytków oferowanych klientowi; 

dostarcza mu satysfakcji. 

W świetle przedstawionych rozważań interesujące jest spojrzenie na pro-

dukty turystyczne w kontekście produktów systemowych, biorąc pod uwagę 

zaproponowane przez Żabińskiego kryteria ich porządkowania
43

. I tak uwzględ-

niając stopień materialności/usługowości produktu jako kryterium porządkowa-

nia produktów systemowych, Żabiński identyfikuje oferty obszarów turystycz-

nych (produkt-miejsce) jako produkty o „zrównoważonym” udziale składników 

usługowych i materialnych. Podkreśla się przy tym, że „znakomitej większości 

usług (...) nie da się świadczyć bez produktów materialnych lub/i rozwiniętej 

ich materialnej infrastruktury”
44

, co jest immanentną własnością produktów 

turystycznych. Innym kryterium porządkowania produktów systemowych jest 

rodzaj zaspokajanych potrzeb pierwotnych konsumenta. Z tego punktu widzenia 

cytowany autor wskazuje na oferty systemowe biur podróży (produkt-impreza) 

zaspokajających kompleks potrzeb wypoczynku. Wypoczynek jest wiodącą 

potrzebą wyjazdów turystycznych, a „dobrze skrojona” systemowa oferta biur 

podróży pozwala na redukcję ujawniających się ogółem potrzeb jednostki.  

W zbiorze kryteriów klasyfikowania produktów systemowych znajduje się rów-

nież stopień systemowości produktu i zakresu jego komponowania przez kon-

sumenta. Z tego punktu widzenia autor rozróżnia produkty/usługi taniej gospo-

darki, podkreślając znaczny udział nabywcy w tworzeniu wartości finalnej (np. 

usługi tanich linii lotniczych – potraktowane jako jeden ze składników wyjazdu 

turystycznego komponowanego samodzielnie przez turystę), a ponadto produk-

ty systemowe zintegrowane z umiarkowanym udziałem klientów, odnosząc je 

do ofert touroperatorów. W rezultacie zaangażowanie konsumenta w tworzenie 

wartości finalnej produktu na rynku turystycznym może być umiarkowane, 

                                                   
42 Na przykład „usługi udzielania noclegu muszą zapewnić wypoczynek dzienny i nocny 

oraz możliwość dokonania zabiegów higieniczno-sanitarnych. Współcześnie coraz większą rolę 

odgrywa także umożliwienie gościom wykonywania pracy zawodowej”. Z kolei usługi transpor-
towe „umożliwiają turyście zarówno dotarcie do miejsca docelowego podróży, jak i poruszanie 
się w obrębie odwiedzanego regionu”, zapewniając również „realizację funkcji rekreacyjno- 
-rozrywkowej”. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,  
s. 145, 164. 

43 L. Żabiński, Środowisko, sfera..., s. 34. 

44 Ibidem, s. 33. 
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kiedy konsument kupuje gotowy pakiet turystyczny, lub znaczne, kiedy ma 

możliwość łączenia składników, tworząc pakiet specjalny kupowany u agenta, 

bądź sam dokonuje zakupów on-line, omijając organizatora.  

Ostatnim kryterium, na które pragnę zwrócić uwagę za Żabińskim, jest po-

tencjał globalizacyjny produktu systemowego. Zgodnie z nim autor wyróżnił 

produkty: globalne, glokalne, a także lokalne/regionalne. W dobie Internetu 

trudno jest mówić o innych produktach niż globalnych. Jednak fakt zakupu 

produktu niemal wszędzie (np. zakup biletu do muzeum) nie jest równoznaczny 

z jego konsumpcją – ta może odbywać się tylko w określonym miejscu. Wyraża 

to specyficzny charakter rynku turystycznego. Zważywszy na tę kwestię, można 

przywołać za cytowanym autorem tematyczne festiwale teatralne jako przykład 

produktu glokalnego, a tematyczne szlaki turystyczne (np. przemysłowe, zabyt-

ków architektury, biograficzne) jako przykład produktów lokalnych / regional-

nych. Uzupełniając powyższe rozważania, trzeba dodać, że globalny charakter 

produktów turystycznych, zwłaszcza usług, ujawnia się również w zestandary-

zowanych sposobach ich świadczenia, np. usługi hotelarskie świadczone przez 

daną sieć hoteli. Z tego można wnioskować, że współpraca między podmiotami 

podaży turystycznej (nierzadko rozproszonymi przestrzennie) stymuluje two-

rzenie multiprodutów turystycznych. 

4. Formy współpracy katalizatorem tworzenia produktów systemowych 

na rynku turystycznym 

Jak już zostało wcześniej zasygnalizowane, współczesne podmioty funk-

cjonujące na rynku wchodzą w relacje z innymi, tworząc struktury sieciowe, 

które zdają się przejmować dominującą rolę na globalnym, ale również lokal-

nym rynku. „Umożliwiają opanowanie technologiczne sektora działalności  

i promowanie dominujących standardów technologicznych, uzyskanie najwięk-

szych efektów ekonomiki skali produkcji i doświadczenia, a nowe technologie 

wytwarzają powiązania między sektorami dotychczas nieoddziałującymi na 

siebie”
45

. Takie rozwiązania sprzyjają obniżeniu kosztów ogólnych i zwiększają 

zyskowność, podnoszą konkurencyjność organizacji sieciowej. Partnerstwo 

                                                   
45 B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, Organizacje sieciowe, „Zeszyty Naukowe Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 715, s. 113. 
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organizacji składowych sieci opiera się na wzajemnym zaufaniu, wspólnej ideo-

logii i reputacji. Tego typu organizacje są dogodną platformą do tworzenia tury-

stycznych produktów systemowych. Rozwiązania sieciowe na rynku turystycz-

nym niosą z sobą m.in. takie korzyści, jak:  

a) wspólna marka i gwarancja jakości świadczonych usług w ramach mul-

tiwartościowego produktu;  

b) wysoka rozpoznawalność obiektów wchodzących w skład sieci oferują-

cych wspólny multiwartościowy produkt;  

c) wydajne instrumenty zarządzania zasobami materialnymi i ludzkimi  

w wytwarzaniu multiwartościowego produktu;  

d) możliwość wspólnego marketingu i promocji produktu.  

Na branżowym rynku turystycznym istnieje wiele przykładów rozwiązań 

sieciowych, chociażby nawet systemy hotelowe, np. Accor, kreujące standar-

dowe produkty systemowe (usługi hotelarskie) w ramach łańcuchów hotelo-

wych, np. Etap, Formule 1, Sofitel. Innym przykładem organizacji sieciowej 

jest centralny system rezerwacji, np. HRS (hotel reservation service).  

Poza wyżej wymienionym zwraca uwagę inny charakter powiązań siecio-

wych podmiotów kreujących produkt systemowy. Jako przykład może posłużyć 

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. To sieć o rozległym 

zasięgu przestrzennym (obejmuje wiele regionów Europy, w tym 8 z Polski
46

), 

w skład której wchodzą restauracje, producenci żywności, przetwórnie i sklepy 

farmerskie z każdego regionu. Członkowie sieci gwarantują, że produkty (re-

gionalna żywność, tradycje i zwyczaje kulinarne, przyprawy itp.) pochodzą  

z regionu. Tego rodzaju produkty kulinarne niejednokrotnie wyznaczają szlaki 

kulturowe. Potentatem w tym zakresie jest Francja, wyznaczając szlaki kulinar-

ne tropem wina, szampana, serów, oliwy, piwa, calvadosu, jabłek, ale również 

Austria, ponadto Węgry, Chorwacja. W Polsce można wymienić np. „Fasolową 

Dolinę”, „Lubuski Szlak Wina i Miodu”, „Sandomierski Szlak Jabłkowy”. 

Jedną z form sieci są klastry. Jak pisze J. Staszewska, to „skoncentrowane 

przestrzennie skupiska przedsiębiorstw powiązane ze sobą relacjami wspólnych 

celów na zasadzie współdziałania, przy zachowaniu zasad konkurowania  

w obszarach innych niż wspólne i podejmowaniu współpracy z podmiotami 

otoczenia biznesowego, jak jednostki naukowe, administracji terenowej i in-

                                                   
46 www.culinary-heritage.com (7.07.2013). 
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ne”
47

. Klastry są skoncentrowane w określonej przestrzeni, w jednym lub kilku 

regionach (tworząc produkt glokalny), chociaż mogą one oddziaływać znacznie 

szerzej (globalnie), specjalizując się w pewnej dziedzinie, tworząc tym samym 

ofertę multiproduktową.  

W klastrach turystycznych koncentracja przestrzenna jest ściśle związana  

z walorami danego regionu przesądzającymi o wielordzeniowym charakterze 

produktu. Na przykład innowacyjny klaster turystyczny Zdrowie i Turystyka 

„Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” służy rozwojowi usług lecznictwa  

i turystyki uzdrowiskowej. Powstał w 2009 r. z inicjatywy przedsiębiorców  

i samorządów gminnych województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego,  

tj. gminy Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Busko-Zdrój oraz Solec- 

-Zdrój. Obecnie liczy ponad 35 podmiotów z trzech województw: podkarpac-

kiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Potencjał turystyczny tworzących go 

miejscowości pozwala na zaspokojenie potrzeb w zakresie – oprócz szeroko 

rozumianej turystyki zdrowotnej – ekoturystyki, turystyki aktywnej i kulturo-

wej
48

. Innym przykładem klastra turystycznego, na który należałoby zwrócić 

uwagę, jest Beskidzka Piątka, najstarszy klaster turystyczny w Polsce, którego 

walory  

i infrastruktura turystyczna pozwalają zaspokoić potrzeby w zakresie wielu 

form turystyki (np. górskiej, rowerowej, speleologicznej) i co ważne – przez 

cały rok. Klaster swym zasięgiem obejmuje takie miejscowości, jak: Brenna, 

Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła
49

. 

Uczestnikami klastra mogą być przedsiębiorstwa turystyczne, wytwórcy 

usług, wyspecjalizowane firmy marketingowe, pośrednicy, firmy doradcze  

i konsultingowe, instytucje edukacyjne (szkoły średnie i uczelnie wyższe), in-

                                                   
47 J. Staszewska, Klaster..., s. 30. 

48 Szerzej na ten temat: E. Gonda-Soroczyńska, Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka 
elementem współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzy-

skim, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 157, s. 437–446. 
Innym przykładem może być np. klaster narciarski Are (Szwecja), którego wielordzeniowość 
zorientowana jest na rozwój turystyki kwalifikowanej, biznesowej, pobytowej z różnymi formami 
aktywności fizycznej. Por. J. Staszewska, Klaster..., s. 78. 

49 Szerzej na ten temat: M. Dziembała, Wspieranie przedsiębiorczości w województwie 

śląskim poprzez promowanie rozwoju klastrów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu” 2011, nr 157, s. 423–434. 
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stytuty badawcze
50

. Wszyscy członkowie klastra zachowują swoją samodziel-

ność. Konkurencyjna współpraca podmiotów w ramach klastra (koopetycja) 

dzięki efektowi synergicznemu ułatwia im dostęp do zasobów (materiałów, 

usług, technologii i informacji), pozwala na wzajemne uzupełnianie się w reali-

zacji określonych funkcji, pomaga w uczeniu się, a także przyczynia się do 

wzrostu konkurencyjności, innowacyjności i renomy podmiotów tworzących 

klaster. Jak twierdzi M. Porter, w klastrach występuje wiele zależności między 

jego członkami, które w całości oddziałują na cały sektor mocniej, niż gdyby 

zsumować ich pojedyncze działania
51

.  

Podsumowanie 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że rynek turystyczny dostosowuje się 

do zmian, jakie zachodzą w jego otoczeniu. Reakcje na te zmiany obserwowane 

są zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Szczególną siłę sprawczą w tym 

względzie mają procesy globalizacji. M. Peters i K. Weiermair za konsekwencje 

procesów globalizacji uznali
52

: 

a) spadek fragmentaryzacji produktu turystycznego na rzecz produktów 

globalnych i kompleksowych pakietów usług; 

b) zmianę preferencji konsumenckich z prostych „mocno-atrybucyjnych” 

produktów (produkty klasyczne) do produktów „multi-atrybucyjnych” 

(produktów nowej generacji) i wieloopcjonalnych przeżyć. 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wielu wrażeń i przeżyć dostarcza oferta 

produktów systemowych, multiwartościowych na rynku turystycznym. Wiązka 

wartości oferowana przez tego rodzaju produkty wywołuje pewne stany emo-

cjonalne, które są już kreowane na poziomie produktu oczekiwanego. Zgodnie  

z tym, że w turystyce sprzedaje się marzenia, potencjalny turysta oczekuje tych 

wartości już w momencie podejmowania decyzji wyjazdu. Doznania, których 

                                                   
50 Na przykład M. Derek, A. Kowalczyk, Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra 

turystycznego, w: Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!..., s. 42. 

51 M. Porter, Clusters and the New Economics of Competition, „Harvard Business Re-

view” 2008, s. 81. 

52 M. Peters, K. Weiermair, Innovation und innovationsverhalten im Tourismus,  

w: Schweizer Jahrbuch für Tourismus 2001/2002, red. T. Bieger, C. Laesser, St. Gallen 2002,  
s. 157–158. 
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doświadcza, przesądzają o ocenie konsumowanego produktu, tym samym  

o przyszłych zachowaniach turysty w stosunku do niego. Dlatego też tak istotną 

rolę w tworzeniu i udostępnianiu tego rodzaju produktów odgrywają powiąza-

nia sieciowe pomiędzy podmiotami rynkowymi. Trzeba przy tym podkreślić, że 

wszelkie formy współpracy są pożądane zwłaszcza w dobie niepewności, ryzy-

ka, w czasach turbulencji, gdzie sytuacja społeczno-gospodarcza staje się nie 

tylko niestabilna, ale także nieprzewidywalna. Za taki czas uznali Ph. Kotler  

i J. Caslione okres po 2008 r. Zdaniem autorów turbulencje stały się „nową 

normalnością”, a ich cechą charakterystyczną są nagłe okresy prosperity i szyb-

kie spadki, które przedłużając się, mogą prowadzić do recesji, a nawet głębo-

kiego, długotrwałego kryzysu
53

. Należy przy tym uwzględnić fakt, że „kryzys to 

szansa na sukces, którą trzeba umieć wykorzystać – kryzys może być bowiem 

twórczy”
54

. To właśnie w takich warunkach osiąganie efektu synergii przynosi 

jak najbardziej pożądane rezultaty satysfakcjonujące konsumenta-turystę. 
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SYSTEMIC PRODUCTS ON THE TOURISM MARKET 

Summary 

The world is undergoing incessant changes resulting from various circumstances. 

The consumer changes under their influence which is followed by the change in actions 

taken by the supply intermediaries and also in creating product portfolio. This article’s 

aim is, on the one hand, to define the systemic tourism product and present the types 

thereof, and on the other to present the circumstances that affected the development of 

systemic products on the tourism market. For this reason, the first part of the article 

presents the term, features and structure of systemic products which served as the basis 

for the attempt to define the systemic tourism product. The subsequent part presents 

vast specification of systemic products development on the tourism market. A signifi-

cant part refers to the speculations on tourism multi-products and types thereof. The last 

part refers to the various forms of cooperation displayed in the process of creating sys-

temic products on the tourism market. 

Keywords: systemic products, tourism multi-products, network cooperation 
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RELACJE NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

Streszczenie 

Rynek turystyczny posiada rozbudowaną strukturę. Procesy na rynku turystycz-

nym pozostają w ciągłym rozwoju zarówno od strony podażowej, jak i popytowej. Spo-

sobem prowadzenia analizy rynku turystycznego jest wskazanie na zbiór (układ) ele-

mentów go tworzących, uwarunkowań jego funkcjonowania, procesów na nim zacho-

dzących oraz szczegółowych problemów wynikających z cech współczesnej gospodar-

ki. Głównym celem opracowania jest prezentacja elementów struktury rynku turystycz-

nego poprzez identyfikację zakresu podmiotowego (uczestników tego rynku). Skompli-

kowana struktura podmiotowo-przedmiotowa prowadzi do wyodrębnienia subrynków 

turystycznych, tj. rynku dóbr turystycznych, rynku usług turystycznych, tzw. rynku 

środków i warunków do uprawiania turystyki. Jednocześnie zinterpretowano rodzaje 

relacji na rynku turystycznym, w których uczestniczą podmioty strony podażowej  

i popytowej rynku turystycznego. Wskazano przy tym na bardziej rozbudowany zakres 

relacji na rynku turystycznym w stosunku do innych rynków branżowych.  

Słowa kluczowe: relacje rynkowe, rynek turystyczny 

Wprowadzenie 

Rynek turystyczny jest rozległy i wewnętrznie skomplikowany, obejmuje 

obszerny zakres form działalności gospodarczych skierowanych na popyt, które 
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dotyczą funkcjonowania podmiotów reprezentujących bezpośrednio branżę 

turystyczną, jak i wiele innych branż wspomagających tworzenie oferty tury-

stycznej. Procesy na rynku turystycznym pozostają w ciągłym rozwoju zarówno 

od strony podażowej, jak i popytowej. Sposobem prowadzenia analizy jest 

wskazanie na aspekt strukturalny funkcjonowania rynku turystycznego jako 

zbioru (układu) elementów go tworzących, uwarunkowań jego funkcjonowania, 

procesów na nim zachodzących oraz szczegółowych problemów wynikających 

z cech współczesnej gospodarki. Głównym celem opracowania jest prezentacja 

elementów struktury rynku turystycznego poprzez identyfikację zakresu pod-

miotowego (uczestnicy rynku turystycznego). Skomplikowana struktura pod-

miotowo-przedmiotowa prowadzi do wyodrębnienia subrynków turystycznych, 

tj. rynku dóbr turystycznych, rynku usług turystycznych, tzw. rynku środków  

i warunków do uprawiania turystyki. Jednocześnie zinterpretowano rodzaje 

relacji na rynku turystycznym, w których uczestniczą podmioty strony podażo-

wej i popytowej rynku turystycznego. 

1. Istota rynku turystycznego 

Rynek jako kategoria ekonomiczna powstał wraz z pojawieniem się wy-

miany towarowej. Współcześnie obejmuje transakcje zarówno realne, jak i wir-

tualne dotyczące kupna i sprzedaży towarów (dóbr materialnych), usług i in-

nych niematerialnych przedmiotów wymiany rynkowej (np. licencji, patentów, 

praw autorskich). W literaturze ekonomicznej nie ma jednej, powszechnie ak-

ceptowanej definicji tej kategorii. Rynek bywa rozumiany jako: 

– miejsce i forma konfrontowania popytu i podaży, komunikowania się 

dostawców z nabywcami oraz sprzedawania i kupowania produktów 

(głównie dóbr i usług)
1
, 

– zbiór podmiotów reprezentujących podaż (producenci, sprzedawcy)  

i popyt (konsumentów)
2
, 

                                                   
1 A. Balicki, Analiza rynku, Wyd. WSZ w Gdańsku, Gdańsk 2002, s. 9. 

2 Ph. Kotler, Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004, s. 39. 
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– wyodrębniony przedmiot transakcji i wymiany, czyli jako proces,  

w którym sprzedający i kupujący określają, co chcą kupić i sprzedać,  

i na jakich warunkach
3
. 

W. Wrzosek określa rynek jako „ogół stosunków zachodzących między 

podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany”
4
. Rozwinięciem tej defini-

cji jest interpretacja S. Mynarskiego, który za rynek uważa ogół stosunków 

wymiennych między sprzedawcami oferującymi do sprzedaży produkty po 

określonej cenie (czyli zgłaszającymi podaż) a kupującymi wyrażającymi chęć 

zakupu tych produktów popartą odpowiednimi środkami płatniczymi (czyli 

zgłaszającymi popyt)
5
. Tak rozumiany rynek obejmuje podmioty rynkowe, któ-

rymi są sprzedający i kupujący, oraz przedmioty rynkowe, czyli towary, usługi, 

środki płatnicze, a także wzajemne relacje między tymi elementami, które 

wpływają na kształtowanie się stosunków wymiennych.  

Dla dalszych rozważań istotne jest zinterpretowanie pojęcia „rynek tury-

styczny”. Przed przystąpieniem do próby sformułowania tego pojęcia uwagę 

należy jednak zwrócić na jego zakres: 

– podmiotowy, zwłaszcza od strony podaży, 

– przedmiotowy, obejmujący strukturę oferty
6
. 

W skład strony podażowej rynku wchodzą nie tylko tradycyjnie rozumiani 

usługodawcy turystyczni (przedsiębiorcy działający na zasadach komercyj-

nych), ale także instytucje tworzące warunki do kreowania i udostępniania ofer-

ty turystycznej – przede wszystkim jednostki administracji samorządowej oraz 

organizacje turystyczne (opierające swoją działalność na zasadach non-profit). 

Przedmiotem działalności tzw. niekomercyjnych podmiotów strony podażowej 

rynku turystycznego są zarówno dobra i usługi, jak i kształtowanie warunków 

rozwoju oferty turystycznej w obszarze turystycznym. Przedmiotem oferty na 

rynku turystycznym są zatem nie tylko wąsko rozumiane produkty będące dob-

rami i usługami oferowanymi przez przedsiębiorstwa turystyczne, ale także 

                                                   
3 L.M. Lachmann, The Market as an Economic Process, B. Blackwell, Oxford–New 

York 1986, s. 17. 

4 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 13. 

5 S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, 

Kraków 1995, s. 9. 

6 D. Rucińska, Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, 
„Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 9, s. 287–288. 
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świadczenia (np. udostępnianie walorów turystycznych czy atrakcje turystycz-

ne) oraz ogólne warunki do korzystania z funkcji turystycznej obszaru (o cha-

rakterze infrastrukturalnym lub informacyjnym) udostępniane przez jednostki 

samorządowe i organizacje turystyczne. Podjęty problem wyraża się pojęciem 

obszarowego produktu turystycznego, który jest zdeterminowany przestrzennie. 

Na potrzeby interpretowania zjawisk zachodzących na rynku, w którym przed-

miotem wymiany są nie tylko usługi turystyczne, używanie terminu „rynek 

usług turystycznych” nie byłoby adekwatne do jego zakresu. Należy przyjąć 

zatem, że właściwym określeniem dla procesów zachodzących na styku podaż–

popyt w turystyce jest pojęcie „rynek turystyczny”. 

2. Elementy rynku turystycznego 

Rynek usług turystycznych jest istotną częścią rynku turystycznego. Poję-

cie „rynek turystyczny” obejmuje natomiast od strony podażowej obok usług 

turystycznych świadczonych głównie przez przedsiębiorstwa turystyczne także 

elementy oferty turystycznej jednostek niekomercyjnych. Rysunek 1 prezentuje 

ideowo zakres rynku turystycznego. 

 

Rys. 1. Zakres rynku turystycznego 

Źródło: opracowanie własne. 
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W ujęciu przedmiotowym rynek turystyczny tworzą popyt turystyczny, 

podaż turystyczna wraz ceną i warunkami sprzedaży ofert turystycznych. Na 

ogólny rynek turystyczny składają się natomiast następujące subrynki: 

a) rynek dóbr turystycznych obejmujący: 

– podstawowe dobra turystyczne określane jako walory i atrakcje tury-

styczne, stanowiące o bezpośrednim zainteresowaniu turystów obsza-

rem turystycznym, które nie podlegają zwyczajowo rozumianemu obro-

towi rynkowemu, ale są udostępniane dzięki ofercie rynku poprzez tzw. 

środki i warunki do uprawiania turystyki, 

– towary zakupywane przez turystów zarówno w miejscu emisji tury-

stycznej, poprzedzające wyjazd (np. sprzęt turystyczny), w trakcie po-

bytu (np. pamiątki), a także po powrocie (np. odbitki fotograficzne); 

b) rynek usług turystycznych obejmujący: 

– niematerialne świadczenia nabywane jako pojedyncze (usługa nocle-

gowa, usługa gastronomiczna), pojedyncze, ale będące uzupełnieniem 

pakietu turystycznego (np. wycieczka fakultatywna, wstęp do atrakcji 

turystycznej) lub wyłącznie w formie pakietowej (np. impreza tury-

styczna all inclusive),  

– wszelkie pozostałe usługi nabywane przez turystów, nazywane usługa-

mi paraturystycznymi; 

c) tzw. rynek środków i warunków do uprawiania turystyki – jest to okre-

ślenie umowne, obejmujące zarówno elementy materialne i niema-

terialne decydujące o ofercie w miejscu docelowym turystyki (np. do-

stęp do infrastruktury lokalnej, informacja turystyczna, wypożyczanie 

sprzętu turystycznego). 

Wymienione rynki łącznie stanowią zakres rynku turystycznego. Przed-

miotem oferty na tak pojmowanym rynku jest szeroko rozumiany produkt tury-

styczny.  

Na tej podstawie można zinterpretować pojęcie „rynek turystyczny”, 

zgodnie z którym jest to suma procesów, w których nabywcy (głównie turyści)  

i oferenci reprezentujący poszczególne subrynki turystyczne (dóbr turystycz-

nych, usług turystycznych oraz środków i warunków do uprawiania turystyki) 

określają przedmioty wymiany oferty turystycznej (produkt turystyczny) oraz 

cenę wraz z warunkami kupna-sprzedaży, doprowadzając do transakcji. Przy 

czym oferta rynku turystycznego wiąże się z zaspokajaniem potrzeb osób pod-



106 Aleksander Panasiuk 

czas podróży i pobytu poza codziennym otoczeniem i jest pochodną motywów 

uprawiania turystyki. 

Biorąc pod uwagę wielość elementów stanowiących podstawę wymiany 

rynkowej oraz fakt, że każdy pojedynczy wyjazd i pobyt turystyczny wiąże się  

z wieloma transakcjami, procesy rynkowe dotyczące sprzedaży produktu tury-

stycznego są multiplikowane, a procesy wymiany prowadzone są przez wiele 

podmiotów strony podażowej rynku, zarówno komercyjnych, jak również dzia-

łających na zasadach non-profit. Transakcje dotyczą pojedynczych świadczeń, 

ale także rozbudowanych w różnym stopniu pakietów
7
.  

Rynek usług turystycznych, będący częścią rynku turystycznego, obejmuje 

z reguły pojedyncze transakcje kupna-sprzedaży usług turystycznych (noclego-

wych, gastronomicznych, przewozowych i innych) i stanowi proces, w którym 

usługobiorcy (turyści) i usługodawcy (wytwórcy usług turystycznych) określają 

zakres i warunki sprzedaży oferty, która jest przedmiotem transakcji. 

Rynek dóbr turystycznych
8
 oraz tzw. rynek środków i warunków do upra-

wiania turystyki nie mogą istnieć w sposób wyizolowany od rynku usług tury-

stycznych, stanowią one integralną część całościowo rozumianego rynku tury-

stycznego. Usługi turystyczne są podstawą konsumpcji na rynku turystycznym  

i warunkują istnienie całego rynku turystycznego oraz pozostałych subrynków.  

W ujęciu podmiotowym zarówno rynek turystyczny, jak i będący jego czę-

ścią rynek usług turystycznych oznaczają określony zbiór nabywców dóbr  

i usług turystycznych oraz wytwórców dóbr i usług turystycznych dokonują-

cych transakcji rynkowych. Tabela 1 prezentuje zakres rynku turystycznego  

z podziałem na subrynki. 

                                                   
7 Pakiety te mogą być dostarczane jako oferty typowo komercyjne przez biura podróży, 

ale także o częściowej odpłatności; wówczas oferentami mogą być przedsiębiorstwa i jednostki 
terytorialne (samorządy) lub organizacje turystyczne.  

8 Nie dotyczy to rynku towarów nabywanych przez turystów. 
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Tabela 1 

Przedmiotowy zakres subrynków turystycznych 

Rynek turystyczny 

rynek dóbr turystycznych rynek usług turystycznych 
 

rynek środków i warunków  
do uprawiania turystyki 

podstawowe 
dobra tury-
styczne 

towary 
zakupywane 
przez tury-
stów 

typowo tury-
stycznych 

paraturystycz-
nych 

typowo 
turystycz-
nych 

paratury-
stycznych 

– walory 
przyrodnicze 
– walory 

krajobrazo-
we 
– walory 
kulturowe 
– materialne 
atrakcje 
turystyczne 
 

– sprzęt tury-
styczny 
– żywność 

– wydawnic-
twa turystycz-
ne 
– pamiątki 
inne towary 

– usługi nocle-
gowe 
– usługi gastro-

nomiczne 
– usługi trans-
portowe 
– usługi organi-
zacji turystyki 
– usługi prze-
wodnickie 
– usługi pilota-
żowe 

 

– usługi ubez-
pieczeniowe 
– usługi ban-

kowe 
– usługi pocz-
towe 
– usługi tele-
komunikacyjne 

– pośrednic-
two sprzeda-
ży 

– rezerwacje 
– informacja 
turystyczna 
– wypoży-
czanie sprzę-
tu  

– usługi infra-
struktury 
lokalnej 

– usługi infra-
struktury 
sportowej 
– usługi infra-
struktury 
rekreacyjnej 
– kultura 
– rozrywka 

Źródło: opracowanie własne. 

Istotnym problem w obszarze podejmowanych rozważań jest podkreślenie, 

że rynek turystyczny jest częścią składową ogólnego rynku, a także w znacz-

nym obszarze przenika się z funkcjonowaniem rynku usług. Świadczenia mate-

rialne i niematerialne oferowane turystom są pochodną całej struktury gospo-

darki, wszystkich rynków sektorowych i praktycznie większości branżowych.  

3. Interpretacja relacji rynkowych 

Relacje między uczestnikami rynku są jego immanentną cechą. Pomiędzy 

podmiotami rynku występują wielostronne, funkcjonalne zależności. Najistot-

niejszą rolę odgrywają stosunki pomiędzy oferentami i nabywcami polegające 

na konfrontacji podaży i popytu oraz doprowadzaniu do transakcji wymiennych 
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wyrażających się aktami sprzedaży i kupna
9
. Stosunki rynkowe przybierają 

formę wymiany lub równoległych
10

. Relacje zachodzące między podmiotami 

strony podażowej i popytowej mają na rynku charakter podstawowy i są okre-

ślane jako stosunki wymiany. Stosunki zachodzące między działającymi pod-

miotami strony podażowej rynku lub podmiotami strony popytowej rynku okre-

ślane są jako stosunki równoległe i należy je traktować jako uzupełniające. Sto-

sunki równoległe polegają na konfrontacji zamiarów jednego sprzedawcy  

z zamiarami innych oferentów oraz konfrontacji zamiarów zakupu jednego 

klienta z zamiarami innych nabywców. Mimo iż bezpośrednio nie prowadzą 

one do zawarcia umowy, mogą kształtować przebieg stosunków wymiany.  

W efekcie skutkują pewnym ograniczeniem pozycji sprzedawcy w transakcjach 

kupna-sprzedaży, jednocześnie wzmacniając stronę nabywcy. Wśród ogółu 

stosunków tworzących rynek pierwotne znaczenie mają stosunki wymiany. 

Jeżeli podmioty strony podażowej nie nawiążą stosunków z podmiotami strony 

popytowej, nie zajdą również stosunki równoległe
11

. 

4. Podmioty wchodzące w relacje na rynku turystycznym  

Rynek turystyczny jest odzwierciedleniem stosunków (relacji), które nie 

mają jednorodnego charakteru. Rynek ten tworzą relacje zachodzące między:  

– przedsiębiorstwami turystycznymi a nabywcami świadczeń turystycz-

nych, 

– destynacjami turystycznymi a nabywcami świadczeń turystycznych, 

– świadczeniodawcami turystycznymi, tj. między przedsiębiorstwami tu-

rystycznymi a destynacjami turystycznymi, 

– przedsiębiorstwami turystycznymi,  

– destynacjami turystycznymi, 

– nabywcami świadczeń turystycznych.  

                                                   
9 D. Rucińska, Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wyd. UG, 

Gdańsk 2001, s. 28–30. 

10 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku..., s. 14. 

11 E. Frąckiewicz, Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym, „Mana-

gement and Business Administration. Central Europe” 2013, issue 1 (120), s. 55–57. 
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Podmiotami tworzącymi stronę podażową rynku turystycznego są świad-

czeniodawcy turystyczni, tj. usługodawcy oferujący usługi turystom, oraz de-

stynacje turystyczne – jednostki zajmujące się tworzeniem warunków do upra-

wiania turystyki oraz kreowaniem i udostępnianiem oferty turystycznej w ob-

szarze (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne). Stronę 

popytową rynku tworzą konsumenci turystyczni, których należy traktować jako 

klientów nabywających usługi od usługodawców turystycznych oraz jako tury-

stów zgłaszających popyt na dobra i usługi w obszarze turystycznym. Na tej 

podstawie sformułować należy określenie „konsument-turysta”. Stosunki wy-

miany na rynku turystycznym dotyczą obszaru transakcyjnego pomiędzy pod-

miotami strony podażowej i popytowej rynku. Stosunki równoległe natomiast 

zachodzą między świadczeniodawcami turystycznymi (przedsiębiorstwami 

i destynacjami turystycznymi) lub między nabywcami świadczeń, nie odzwier-

ciedlają konfrontacji zamiarów sprzedaży z zamiarami zakupu i odnoszą się 

zwłaszcza do procesów konkurencji. 

5. Rodzaje relacji na rynku turystycznym 

Szczególna struktura podmiotów strony podażowej rynku turystycznego, 

w której po stronie podaży funkcjonują usługodawcy (przedsiębiorstwa tury-

styczne) i destynacje turystyczne, wymaga dokładniejszego uporządkowania 

stosunków pomiędzy podmiotami tego rynku. Syntetycznie prezentuje to rysu-

nek 2. 

 
  Relacje współpracy  

  Przedsiębiorstwo 

turystyczne 

Destynacja 

turystyczna 

Konsument- 

-turysta 

Relacja 
współpracy 

Przedsiębiorstwo 

turystyczne 

bezpośrednio 
równoległe 

pośrednio 
równoległe 

wymiany 

Destynacja 

turystyczna 

pośrednio 
równoległe 

bezpośrednio 
równoległe  

wymiany 

 Konsument- 

-turysta 

wymiany wymiany bezpośrednio 
równoległe 

     

Rys. 2. Stosunki między podmiotami rynku turystycznego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zgodnie z rysunkiem 2 stosunki rynku turystycznego przebierają charak-

ter: 

a) wymiany, której treścią są mechanizmy ujawniania i konfrontowania 

zamiaru sprzedaży i zakupu ofert turystycznych prowadzące do aktu 

kupna-sprzedaży; stosunki te tworzone są poprzez relacje między: 

– przedsiębiorstwami turystycznymi a konsumentami-turystami 

i dotyczą zakupu usług turystycznych, 

– konsumentami-turystami a destynacjami turystycznymi i do-

tyczą decyzji przyjazdu i pobytu w obszarze turystycznym, 

a w konsekwencji prowadzą do nabywania różnorodnych 

świadczeń turystycznych; 

b) równoległy, nie odzwierciedlają konfrontacji zamiarów sprzedaży i za-

kupu, a polegają na konfrontacji zamiarów jednych świadczeniodaw-

ców turystycznych (przedsiębiorstw i destynacji) z zamiarami innych 

świadczeniodawców turystycznych (przedsiębiorstw i destynacji) oraz 

zamiarów jednych konsumentów-turystów z innymi konsumentami- 

-turystami; przybierają relacje o charakterze: 

a) bezpośrednim, między: 

– przedsiębiorstwami turystycznymi, 

– destynacjami turystycznymi, 

– konsumentami-turystami; 

b) pośrednim, między przedsiębiorstwami turystycznymi znajdu-

jącymi się w jednych destynacjach turystycznych w stosunku 

do przedsiębiorstw z innych destynacji turystycznych; 

c) współpracy – polegają na tworzeniu i pogłębianiu kooperacji między 

podmiotami w jednej destynacji turystycznej, tj. jednostkami samorzą-

dowymi, organizacjami turystycznymi oraz przedsiębiorstwami tury-

stycznymi lub ewentualnie samymi przedsiębiorstwami turystycznymi 

działającymi na obszarze destynacji turystycznej w celu wspierania sto-

sunków wymiany z konsumentami-turystami. 

Wymienione relacje tworzą zatem w obszarze transakcyjnym stosunki 

wymiany pomiędzy podmiotami strony podażowej i popytowej rynku tury-

stycznego. Konfrontacja zamiarów przedsiębiorców i destynacji turystycznych 

w zakresie kształtowania oferty turystycznej z zamiarami innych świadczenio-

dawców turystycznych tworzy podstawę do podejmowania działań, których 

zadaniem jest pozyskiwanie klientów (konsumentów-turystów) oraz nakłanianie 
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ich do zakupu świadczeń turystycznych. Konkurencja między podmiotami ryn-

ku jest efektem istnienia stosunków równoległych, przy czym stosunki bez-

pośrednio równoległe dotyczą faktycznych aspektów konkurencji pomiędzy 

przedsiębiorstwami i destynacjami turystycznymi oraz między konsumentami- 

-turystami. Stosunki pośrednio równoległe dotyczą sytuacji alternatywnych, 

w ramach których konsument wybiera destynację turystyczną, a następnie ofer-

ty przedsiębiorstw turystycznych. Można tu zauważyć sytuację zgodną z regu-

łami postępowania konsumenta na rynku turystycznym, że pierwotnym etapem 

wyboru jest destynacja turystyczna, a wtórnym wybór konkretnej oferty przed-

siębiorców turystycznych. Wówczas stosunki bezpośrednio równoległe dotyczą 

destynacji turystycznych, a pośrednie przedsiębiorców turystycznych. Należy 

mieć jednak na uwadze, że przedsiębiorstwa turystyczne funkcjonują często  

w wielu destynacjach (np. sieci hotelowe, gastronomiczne, przewoźnicy tury-

styczni). W tej sytuacji pogłębia się zakres ich konkurencyjności, a także zbliża-

ją ich relacje mimo funkcjonowania w różnych destynacjach do charakteru bez-

pośrednio równoległych. 

Szczególnym aspektem relacji na rynku turystycznym są stosunki współ-

pracy obejmujące podmioty strony podażowej rynku, tj. destynacje turystyczne 

oraz przedsiębiorców turystycznych funkcjonujących na danym obszarze, 

przedstawiających na rynku swoje oferty (np. hotelarskie, gastronomiczne, 

związane z atrakcjami turystycznymi). 

Wyodrębnienie stosunków współpracy wynika także ze współczesnych 

uwarunkowań kształtowania i rozwoju rynku. Relacje pomiędzy przedsiębior-

stwami i konsumentami wykraczają poza zwykłe stosunki wymiany i stosunki 

równoległe. Budowanie współczesnych relacji rynkowych wymaga również 

spełnienia kolejnych dwóch warunków
12

: 

– zaangażowania polegającego na dedykowaniu pewnej części swojej ak-

tywności, czasu i środków konkretnemu partnerowi, 

– wzajemności, która uwzględnia znaczenie pewnej symetrii zaangażo-

wania i wymiany oraz prowadzi do realizacji wspólnych celów. 

Współpracujące podmioty mają szansę osiągnięcia sukcesu w postaci 

zwiększenia wartości oferowanych produktów, jeśli nadadzą wzajemnym rela-

                                                   
12 W. Czakon, Wykorzystanie więzi międzyorganizacyjnych w tworzeniu wartości dla 

klienta na rynku B2B, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 99–103. 
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cjom cechy partnerstwa. Tworzenie więzi wysokiej jakości prowadzi zatem do 

poprawy pozycji konkurencyjnej wszystkich uczestników danego układu ryn-

kowego. Jakość wzajemnych stosunków determinują elementy o charakterze 

dynamicznym (partycypacja, wspólne działanie, koordynacja, jakość komuni-

kacji i dzielenie się informacjami), statycznym (wzajemna zależność i czas 

trwania relacji) oraz sytuacyjne (np. wsparcie kierownictwa), szczególnie istot-

ne w przypadku, gdy strony mają zupełnie odmienne dotychczasowe doświad-

czenia i oczekiwania
13

.  

Kreowanie współpracy poprzez zaangażowanie i wzajemność powinno 

stanowić podstawę kształtowania relacji podmiotów strony podażowej rynku 

turystycznego. W obszarach turystycznych takie działania prowadzą do współ-

pracy zarówno poprzez tworzenie relacji bilateralnych, ale przede wszystkim 

multilateralnych, aż po tworzenie turystycznych sieci współpracy
14

. 

Podsumowanie 

Podjęte rozważania dotyczące relacji na rynku turystycznym wyraźnie 

określają specyfikę tego rynku. Działalność podmiotów strony podażowej de-

terminuje charakter tego rynku, jednocześnie wskazuje, że pojedyncze przed-

siębiorstwa turystyczne nie posiadają wystarczającej siły rynkowej, aby tworzyć 

i rozwijać lokalny lub regionalny rynek turystyczny. Działalność przedsiębior-

ców hotelarskich, gastronomicznych, zajmujących się udostępnianiem atrakcji 

turystycznej bez procesów kooperacji i wsparcia jednostek samorządowych  

i organizacji turystycznych tworzących łącznie ofertę destynacji turystycznej 

jest niewystarczającą przesłanką zaistnienia lokalnego czy regionalnego rynku 

turystycznego.  

Analizując zagadnienie od strony popytowej, należy podkreślić, że decyzje 

nabywcze konsumentów turystycznych w pierwszym rzędzie dotyczą wyboru 

destynacji turystycznej, a dopiero następnie poszukiwania informacji o niej  

i bezpośrednich usługodawcach oraz ich ofertach na jej obszarze. Stąd proces 

                                                   
13 M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002, 

s. 17; E. Frąckiewicz, Zmiany modelu..., s. 57. 

14 R. Ziółkowski, Turystyczna sieć współpracy – doświadczenia w zakresie budowy kla-

strów turystycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012,  
nr 258, s. 240–250. 
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współpracy między przedsiębiorstwami i destynacjami turystycznymi jest nie-

zbędny do uzyskania i podnoszenia pozycji na rynku turystycznym 
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RELATIONS IN TOURISM MARKET  

Summary 

Tourism market has a complex structure. Processes in tourism market remain in 

continuous development, from both supply and demand side. An approach to carry out 

an analysis of tourism market is an indication of the collection of components (subsys-

tems), conditions of its development, processes that occur in that market and specific 

problems arising from the characteristics of modern economy. The main aim of this 

paper is to present selected structural elements of tourism market, by identifying all 

actors of the market. The complicated structure of the market justifies isolation of tour-
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ism submarkets, i.e. market of tourism goods, market of tourism services and the so-

called market of means and conditions for tourism.  

In the paper author additionally interprets all different classes of relationships be-

tween all actors from both supply and demand side in tourism market. Underlined was 

the more extensive range of relationships in the tourism market, compared to other 

markets. 

Keywords: market relations, tourism market 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty innowacyjności w teorii ekonomii.  

W pracy zwrócono uwagę na zastosowanie działań innowacyjnych w turystyce. Inno-

wacje obok tradycyjnych czynników wzrostu czy rozwoju gospodarczego to najważ-

niejsza siła napędowa gospodarek narodowych. Wprowadzenie innowacji w turystyce 

jest jednak procesem złożonym i wieloaspektowym, ponieważ to nie tylko modyfikacja 

produktu, ale także nowe rodzaje działalności turystycznej czy też dostosowywanie się 

do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. 

Słowa kluczowe: innowacje, bariery innowacyjności, rozwój turystyki 

Wprowadzenie 

Turystyka należy do najlepiej rozwijających się dziedzin gospodarki naro-

dowej. Gospodarka turystyczna jest pojęciem szerokim i obejmuje infrastruktu-

rę obsługującą ruch turystyczny. Jest to szereg działań, które zmierzają do za-

spokojenia potrzeb turystycznych związanych z udostępnieniem walorów tury-

stycznych, transportem, informacją turystyczną, zakwaterowaniem czy wyży-

wieniem w taki sposób, który zapewni rozwój turystyki. 
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Ważny wpływ na rozwój sektora turystycznego mają wprowadzane inno-

wacje. Innowacyjność podmiotów działających w obszarze turystyki stała się  

w ostatnich latach przedmiotem coraz większego zainteresowania zarówno ba-

daczy, jak i praktyków gospodarki turystycznej. Jest to spowodowane ciągłym 

szukaniem nowych trendów turystycznych tak przez firmy specjalizujące się  

w turystyce, jak i społeczeństwo. 

Koncentrując się na podmiotach turystycznych, należy zauważyć, że są 

one innowacyjne, jeżeli ich właściciele umieją tworzyć nowe produkty, efek-

tywnie je wytwarzać oraz skutecznie promować. Powinni więc posiadać zdol-

ność ciągłego pozyskiwania środków finansowych stosownie do zmian w oto-

czeniu oraz dysponować umiejętnością sprawnego wprowadzania nowych tech-

nologii i metod organizacji niezbędnych do realizacji zmieniających się celów 

rozwojowych. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty innowacyjności w teorii eko-

nomii. W pracy zwrócono uwagę na zastosowanie działań innowacyjnych  

w turystyce. 

1. Istota innowacji w literaturze polskiej i zagranicznej 

W teorii ekonomii termin „innowacja” pojawił się na początku XX w. 

Wprowadził go J.A. Schumpeter w 1912 r. Według E. Mansfielda prace nad 

procesami innowacyjnymi rozwinęły się w latach 60. XX w.
1
 Wprowadzenie 

pojęcia innowacji przez Schumpetera rozpoczęło dyskusję nad znaczeniem tego 

terminu w teorii ekonomii i gospodarce. W jego opinii działalność innowacyjną 

należy rozumieć jako praktyczne zastosowanie i wykorzystanie nowości w pro-

dukcie i procesie (w zaopatrzeniu, wytwarzaniu i realizacji produkcji). Biorąc to 

pod uwagę, działalność innowacyjną przedstawia się jako kombinację funkcjo-

nalną pięciu następujących możliwości
2
: 

– wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie 

dotychczas istniejących, 

                                                   
1 B. Fiedor, Teoria innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979, s. 22. 

2 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1960, s. 104. 
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– wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, 

– otwarcie nowego rynku, 

– zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, 

– zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, wprowadzenie 

nowej organizacji produkcji. 

Według Schumpetera wspólną płaszczyzną dla wszystkich wymienionych 

powyżej możliwości jest zjawisko nowości oraz wielokierunkowość innowacji 

obejmująca sferę przedprodukcyjną, produkcyjną, a także poprodukcyjną pod-

miotu gospodarczego. 

Kluczowym słowem w definicji Schumpetera jest pojęcie „nowości”, które 

dotyczy pierwszego zastosowania danego rozwiązania. Nie uznawał on za in-

nowacje ich upowszechniania i określał je mianem imitacji (naśladownictwa). 

Istotne znaczenie przypisywał także osiągnięciu pozytywnego wyniku ekono-

micznego z wprowadzenia innowacji i możliwości jej wykorzystania w prakty-

ce
3
. Według niego działalność innowacyjna obejmuje zarówno przedsięwzięcia 

techniczne, jak i ekonomiczno-organizacyjne dotyczące realizacji nowego pro-

duktu, metody produkcji, otwarcia nowego rynku, zdobycia nowego źródła 

zasobów (surowców, półfabrykatów), a także reorganizacji procesów wytwa-

rzania
4
. 

W literaturze ekonomicznej spotyka się wiele innych definicji innowacji. 

Są one interpretowane w znaczeniu szczegółowym (sensu stricto) i określa się 

je jako zmiany w sferze produkcji bazujące na nowej lub niewykorzystanej 

dotychczas wiedzy. Niektórzy autorzy uważają, że innowacje to procesy badań  

i rozwoju zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań  

w technice, technologii i organizacji
5
. Definicje innowacji zaproponowane 

przez poszczególnych znawców tematu na przestrzeni lat zaprezentowano  

w tabeli 1. 

                                                   
3 P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wyd. US, Szczecin 2006, s. 19. 

4 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju..., s. 104. 

5 W. Czemiel-Grzybowska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011, 
s. 83. 
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Tabela 1 

Definicje innowacji interpretowane w znaczeniu szczegółowym (sensu stricto) 

Autor Definicja 

J. Schumpeter Komercyjne lub przemysłowe zastosowanie nowego produktu, 
procesu, metody produkcji, rynku lub źródeł dostaw, nowej formy 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

L. Soete Pierwsze komercyjne zastosowanie lub wyprodukowanie nowej 
technologii lub produktu. 

S. Kuznets Nowe zastosowanie starej lub nowej wiedzy do procesu produkcji 
inicjującej zastosowanie wynalazku. 

C.F. Carter i B.R. Wil-
liams 

Wprowadzenie wynalazku stanowiącego część niewykorzystanej 
wiedzy technologicznej. 

P.F. Drucker Działania systemowe, które polegają na aktywnym identyfikowa-
niu zmian w otoczeniu oraz na systematycznej analizie możliwo-
ści ich wykorzystania dla tworzenia kolejnych innowacji. 

P. Hildreth, C. Kimble, 
A. Hargadon i R.I. Sut-
ton 

Efekt wymiany wiedzy z różnych obszarów, która następnie inte-
growana jest w nowy, odmienny sposób. W wyniku takiego dzia-
łania powstają nowe produkty materialne, usługi lub procesy. 

W. Janasz Kategoria innowacji powinna być przedstawiana w wąskim zna-
czeniu. Określa to jej wpływ na procesy produkcyjne, przedpro-
dukcyjne i poprodukcyjne w trakcie realizacji produkcji. Należy 
również zauważyć, że innowacje mają znaczenie społeczne i 
organizacyjne (szersze znaczenie innowacji). 

Podręcznik Oslo Całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, 
finansowych i komercyjnych, które prowadzą lub mają w zamie-
rzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań 

mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz 
stanowią niezbędny krok na drodze ku wdrożeniu innowacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Schumpeter, Teoria rozwoju 
gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104; C. Freemen, L. Soete, The Eco-

nomic of Industrial Innovation, Continuum, London 1997, s. 1; S. Kuznets, Six 

Lectures of Economic Growth, Chicago 1959, s. 30; C.F. Carter, B.R. Williams, 

Industry and Technological Process, Oxford University Press, London 1958,  

s. 29; P.F. Drucker, The Practice of Management, Harper Collins, London 

1968, s. 58; idem, On the Profession of Management, Harvard Business Scholl 

Press, Boston 1998, s. 54 oraz idem, Innowacja i przedsiębiorczość, Emka, 

Warszawa 2004, s. 42–43; P. Hildreth, C. Kimble, Knowledge Networks: Inno-

vation Through Communities of Practice, Idea Group Publishing, London 

2004, s. 81 oraz A. Hargadon, R.I. Sutton, Building Innovation Factory, „Har-
vard Business Review” 2000, vol. 78, no. 3, s. 157–166; W. Janasz, Innowacje 

 i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, w: Innowacje w modelach 

działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wyd. US, Szczecin 2003, s. 53; 

Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących in-

nowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, Wyd. Komisji Europej-

skiej, OECD 2005, s. 20–21. 
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W przypadku badaczy uważających, że innowacją jest pierwsze zastoso-

wanie wynalazku, można wymienić następujące definicje, które zostały zapre-

zentowane w tabeli 2. 

Tabela 2 

Definicje innowacji autorstwa badaczy  

uważających je za pierwsze zastosowanie wynalazku 

Autor Definicja 

E. Mansfield Pierwsze zastosowanie wynalazku. 

P.R. Whit-

field 

Ciąg skomplikowanych działań polegających na rozwiązywaniu problemów.  

W rezultacie powstaje kompleksowa i całkowicie opracowana nowość. 

A. Afuah Użycie nowej wiedzy w celu zaoferowania nowego produktu bądź usługi, 
którymi klienci wykazują zainteresowanie i chęć zakupu. To także rezultat 
wynalazku – innowacyjnego produktu oraz odpowiedniej reklamy i wprowa-
dzenia go na rynek. 

B. Czarny Zastosowanie nowych rozwiązań bezpośrednio w procesie produkcji dóbr. 
Zwykle innowatorzy kierują się motywacją ekonomiczną. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Mansfield, The Economics of Technolo-
gical Change, W.W. Norton and Co., New York 1968, s. 1; P.R. Whitfield, In-

nowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979, s. 26; A. Afuah, Innovation Ma-

nagement. Strategies, Implementation and Profits, Oxford University Press, 

New York 1998, s. 13; B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011, 

s. 566. 

Natomiast definicje badaczy, które zaliczają do innowacji niekoniecznie 

nowość w skali światowej, zaprezentowano w tabeli 3. 

Innowacje można klasyfikować według różnych kryteriów. Biorąc pod 

uwagę kryterium przedmiotowe, można podzielić innowacje na produktowe  

i procesowe. Według A.M. Hjalagera „innowacje produktowe dotyczą zmian 

bezpośrednio postrzeganych przez konsumenta jako nowe, zarówno w znacze-

niu niespotykanych dotychczas, jak i nowatorskich dla poszczególnych przed-

siębiorstw czy przeznaczenia. Innowacje te mogą w znacznym stopniu przyczy-

nić się do decyzji o zakupie. Innowacje procesowe zaś zazwyczaj dotyczą funk-

cjonowania zaplecza, którego głównym celem jest wzrost sprawności, wydajno-

ści oraz przepustowości poszczególnych operacji. Rozwiązania technologiczne 

oraz innowacje z nimi związane, będąc podstawą koncepcji innowacji proceso-
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wych, często wykorzystywane są razem z przebudowanym planem technicznym 

wykorzystywanych czynności manualnych”
6
. 

Tabela 3 

Autorzy definicji innowacji,  

w opinii których innowacja to niekoniecznie nowość w skali światowej 

Autor Definicja 

D.M. Rogers Idea, praktyka lub obiekt postrzegany przez jednostkę akceptującą jako 
nową, przy czym dla zachowania ludzkiego istnienia istotne nie jest to, 
czy jakaś idea jest obiektywnie nowa, tzn. dopiero odkryta lub stwo-
rzona, tylko to, czy jest ona traktowana przez ludzi jako nowa. 

H.G. Barnett Każda myśl, zachowanie lub rzecz, która jest nowa, tzn. jakościowo 
różni się od form istniejących. 

Z. Pietrasiński Zmiany celowo wprowadzone przez człowieka lub zaprojektowane 
przezeń układy cybernetyczne, które polegają na zastępowaniu dotych-
czasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle 
określonych kryteriów i składającymi się w sumie na postęp. 

R. Rothwell Techniczne, finansowe, jak i związane z zarządzaniem, projektowa-
niem, produkcją, marketingiem działania zaangażowane w komercjali-
zację nowego (bądź ulepszonego) procesu wytworzenia lub produktu. 

J. Bogdanienko Zdolność do tworzenia i wdrażania zmian w różnych sferach życia 
społeczno-gospodarczego. Przejawia się ona głównie w sposobach 
zaspokajania potrzeb oraz w sposobach działania człowieka przy reali-
zacji procesów wytwórczych i usługowych służących uzyskiwaniu 
produkowanych wyrobów, a także w umożliwieniu wytwarzania no-
wych dóbr, co jest związane ze zmianami w strukturach organizacyj-
nych oraz w stosowanej technice. 

W. Marczyk Wartość kulturowa (materialna, np. narzędzie, lub niematerialna, np. 
metoda pracy), która w danych warunkach czasowych i przestrzennych 
jest traktowana przez ludzi jako nowa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D.M. Rogers, Diffusion of Innovation, Free 
Press, New York 1962, s. 13; H.G. Barnett, Innovation, The Basis of Cultural 

Change, McGraw-Hill, New York 1953, s. 7–8; Z. Pietrasiński, Ogólne i psy-

chologiczne zagadnienia innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1971, s. 9; R. Rothwell, Design and Innovation, Policy and Management, Fran-

ces Pronter, London 1985, s. 188; J. Bogdanienko, Innowacyjność przedsię-

biorstw, Wyd. UMK, Toruń 2004, s. 19. 

                                                   
6 A.M. Hjalager, A Review of Innovation Research in Tourism, „Tourism Management” 

2010, no. 31, s. 1–12.  
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Ze względu na fazy tworzenia i realizacji produktu można wyodrębnić in-

nowacje organizacji zaopatrzenia produkcji i zbytu, a w tym też innowacje mar-

ketingowe. Mieszczą się one w obrębie innowacji procesowych, gdyż są to in-

nowacje polegające na wprowadzeniu nowej metody organizacji funkcjonowa-

nia firmy, organizacji miejsca pracy oraz relacji w obrębie zatrudnionego per-

sonelu. 

Należy zauważyć, że innowacja i innowacyjność zyskały znaczenie w teo-

rii ekonomii dzięki pracom Schumpetera, który zauważył, że statyczne postrze-

ganie gospodarki prowadzi do paradoksu
7
. Innowacyjność we współczesnej 

gospodarce stanowi podstawę osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębior-

stwa
8
. Jest ona powiązana z kreatywnością i przedsiębiorczością. Wdrażanie 

wynalazków połączone z dążeniem do zapewnienia wysokiej jakości świadczo-

nych usług staje się obecnie wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa w bran-

ży turystycznej. 

2. Czynniki wpływające na innowacyjność 

Innowacyjność stanowi typ postaw i działań ludzkich wobec przedsię-

wzięć innowacyjnych wyrażających pozytywne relacje w stosunku do nowości, 

akceptowanie ich, entuzjastyczne przyjmowanie dorobku naukowo-techniczno- 

-technologiczno-organizacyjnego jako nierozerwalnej całości i wolę oraz de-

terminację działania w tym przedmiocie, czyli motywację pozytywną. W przy-

padku negatywnego ustosunkowania się do innowacji wyrażającego się moty-

wacją negatywną należy liczyć się z oporami społecznymi, w tym ze strony 

współpracowników, które mogą stanowić koszt dla jednostki wdrażającej wyna-

lazki, regionu lub gospodarki. W rezultacie może to doprowadzić do ogranicze-

nia lub zaniechania przedsięwzięcia innowacyjnego. Motywy niechęci do inno-

wacji mogą wynikać z następujących czynników: 

 

 

                                                   
7 J.A. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Oxford University Press,  

Oxford 1934. 

8 P. Trott, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Harlow 
2008, s. 13. 
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a) obawy o straty ekonomiczne; 

b) zagrożenia poczucia bezpieczeństwa osobistego lub społecznego, zdro-

wotnego, finansowego, w zakresie informacji lub ekologii; 

c) obawy o spadek zadowolenia z pracy, utraty dotychczasowych więzi 

pracowniczych; 

d) lęku przed utratą stanowiska pracy lub nieporadzenia sobie w nowej 

rzeczywistości zawodowej; 

e) niechęci do autora pomysłu lub niezadowolenia ze sposobu wprowa-

dzania zmian; 

f) dotychczasowych stereotypów, przyzwyczajeń, tradycji (dotyczy to 

społeczeństw żyjących na niskim poziomie rozwoju cywilizacyjnego  

i technologicznego oraz tradycyjnego podziału funkcji w strukturze or-

ganizacyjnej). 

Wprowadzanie (wdrażanie) w życie gospodarcze i społeczne innowacji 

zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia określonych planowanych efektów 

ze względu na zmienność w czasie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrz-

nych oraz niepewność i opory otoczenia, w którym dokonuje się zmian
9
. Nowo-

ści w jednej dziedzinie są przyswajane łatwiej, a w innej trudniej. Wywołują 

różne postawy i działania wobec zmian – od skrajnego lęku i potępienia do 

obojętności, a kończąc na uwielbieniu i pochwale. 

3. Innowacje w rozwoju turystyki 

Innowacje, czyli nowości produktowe bądź procesowe, w sprzyjających 

okolicznościach można upowszechniać, rozprzestrzeniać w różnej skali, w róż-

nych dziedzinach, w różnym czasie i miejscu, co określa się mianem dyfuzji 

innowacji
10

. 

Innowacyjność podmiotów działających w obszarze turystyki stała się  

w ostatnich latach przedmiotem coraz większego zainteresowania. Należy za-

                                                   
9 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka za-

rządzania, TNOiK, Toruń 1999, s. 85–89. 

10 Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia..., s. 20–21 i 95–101 oraz A. Gardocka-Jałowiec, 

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej gospodarki, „Ekonomi-
sta” 2012, nr 1, s. 79–84. 
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uważyć, że turystyka różni się od innych rodzajów usług. Działalność innowa-

cyjna w obszarze turystyki posiada szczególne cechy, które zaprezentowano na 

rysunku 1. 

 

Rys. 1. Uwarunkowania innowacyjności w turystyce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Łaźniewska, Turystyka w rozwoju lokal-
nym, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 73. 

Dzięki innowacjom w turystyce wprowadzane są nowe produkty bądź też 

modernizowane te już wytwarzane. Inwestycje w innowacje mają zasadnicze 

znaczenie dla utrzymania konkurencyjności turystyki. Inwestycje w nowe roz-

wiązania stały się ważną częścią strategii firm turystycznych, które coraz ściślej 

współpracują z sektorem badawczo-rozwojowym lub otwierają własne działy 

badawcze. 
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Problemy innowacyjności podmiotów sektora turystycznego są podobne  

w wielu krajach. Innowacje występują tam albo rzadko, albo są w ogóle nie-

obecne. Tymczasem branża turystyczna jak każda inna potrzebuje innowacji. 

Przyczyn niskiego poziomu innowacyjności w turystyce jest wiele. Do tych, 

które są podzielane przez inne branże usługowe, należy dodać także pewne 

specyficzne tylko dla działalności turystycznej. Wiele z nich związanych jest ze 

sferą zasobów ludzkich. Należą do nich: niski poziom wykształcenia kadr, duża 

fluktuacja zatrudnienia (wynikająca z zatrudniania pracowników sezonowych), 

brak możliwości rozwoju zawodowego
11

. 

Nowatorskimi pomysłami w działalności turystycznej są klastry turystycz-

ne (np. Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny, Ciechociński Klaster 

Uzdrowiskowy „Dolina Zdrowia” czy też Innowacyjny Klaster Turystyczny 

„Kryształ Północy”). Stanowią one grupę podmiotów powiązanych funkcjonal-

nie w celu osiągania efektów synergicznych, wartości dodanej. Przedmiotem 

działań gospodarczych i organizatorskich jest projektowanie wspólnych wizji  

i misji, marki i strategii marketingowych, koordynowanie polityki pozyskania 

kapitału, kształtowanie poprawnych relacji z władzami państwowymi i samo-

rządowymi, otoczeniem politycznym i społecznym, wspólne uczestnictwo  

w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym innowacyjnych, wspólne ko-

rzystanie z funduszy pomocowych (banków, Unii Europejskiej, fundacji, stowa-

rzyszeń i środków budżetowych). Aby powstał klaster, na danym obszarze musi 

występować „zarodek”, „rdzeń”, „inicjatywa klastrowa”. Za zalążek klastra 

można uznać istnienie lidera i występowanie skupiska podmiotów, w szczegól-

ności przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem określonych 

rodzajów produktów lub usług, a także zainteresowanie władz rządowych  

i samorządowych, uniwersytetów, instytucji B+R, pomiędzy którymi zaczynają 

występować relacje współpracy. Dążenie do zacieśniania i rozwijania szeroko 

rozumianej kooperacji oraz poprawy konkurencyjności całego zbioru podmio-

tów (wiązki, grona – elementów składowych klastra) staje się przesłanką do 

wdrażania tzw. inicjatyw klastrowych. 

Ciekawym przejawem innowacyjności w zakresie organizacji turystyki 

wiejskiej, mającym na celu ożywienie gospodarki, są wioski tematyczne. Ich 

                                                   
11 A.M. Hjalager, Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, „Tourism Manage-

ment” 2002, no. 23, s. 470. 
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rozwój na zachodzie Europy ma już długą tradycję, w Polsce są one jednak 

ciągle mało znane. Ich powstawanie jest często inicjowane z zewnątrz i wyko-

rzystują one możliwości finansowania z programów Unii Europejskiej. Wieś 

tematyczna to nic innego jak wieś, której rozwój jest przyporządkowany pomy-

słowi/tematowi, w którym się ona specjalizuje i wokół którego tworzą się po-

mysły na obsługę turystów, a w efekcie na zarabianie pieniędzy. Dzięki temu 

wieś staje się unikatowa i jedyna w swoim rodzaju. Pierwsze tego typu przed-

sięwzięcie pojawiło się już w 2001 r. we wsi Sierakowo Sławieńskie w woje-

wództwie zachodniopomorskim, jednak ich rozwój nastąpił dopiero kilka lat 

później. Pod koniec 2009 r. istniało w Polsce już kilkanaście tego typu wsi, 

których pomysł na rozwój był oryginalny i innowacyjny. Przykładami takich 

przedsięwzięć są m.in.: Sierakowo Sławieńskie („Wieś Hobbitów”), Dąbrowa 

(„Wioska Zdrowego Życia”), Iwięcino („Wioska Końca Świata”), Podgórki 

(„Kraina Bajek i Rowerów”), Paproty („Wioska Labiryntów”), Wylatowo 

(„Wioska UFO”)
12

.  

Podsumowanie 

Obserwacje autora pracy uprawniają do sformułowania następujących 

uogólnień: 

1. Innowacyjność stanowi typ postaw i działań ludzkich wobec przedsię-

wzięć innowacyjnych wyrażających pozytywne relacje w stosunku do 

nowości, akceptowanie ich, entuzjastyczne przyjmowanie dorobku na-

ukowo-techniczno-technologiczno-organizacyjnego jako nierozerwalnej 

całości i wolę oraz determinację działania w tym przedmiocie, czyli 

motywację pozytywną. 

2. Dzięki innowacjom w turystyce wprowadzane są nowe produkty bądź 

też modernizowane te już wytwarzane. Spowodowane jest to ciągłym 

szukaniem nowych trendów turystycznych zarówno przez firmy specja-

lizujące się w turystyce, jak i społeczeństwo. 

3. Sektor turystyczny może stać się innowacyjny wówczas, gdy ludzie bę-

dą innowacyjni, poszukujący nowych doświadczeń w turystyce. Należy 

                                                   
12 W. Idziak, Wymyślić wieś od nowa, Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalin 2008,  

s. 91–95. 
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skoncentrować wysiłki na podnoszeniu konkurencyjności poprzez po-

stęp technologiczny i nowatorskie pomysły. 

4. Koncentrując się na podmiotach turystycznych, należy zauważyć, że są 

one innowacyjne, jeżeli ich właściciele umieją tworzyć nowe produkty, 

efektywnie je wytwarzać oraz skutecznie promować. Powinni więc po-

siadać zdolność ciągłego pozyskiwania środków finansowych stosow-

nie do zmian w otoczeniu oraz dysponować umiejętnością sprawnego 

wprowadzania nowych technologii i metod organizacji niezbędnych do 

realizacji zmieniających się celów rozwojowych. 

5. Innowacyjnymi pomysłami w działalności turystycznej mogą być kla-

stry turystyczne czy też wioski tematyczne. 
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THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN THE FUNCTIONING  

OF THE TOURIST – THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH  

Summary 

The purpose of this article is to present the essence of innovation in economic the-

ory. This paper highlights the use of innovative activities in tourism. In addition to tra-

ditional factors of growth and economic development, innovation is the most important 

driving force of national economies. The introduction of innovation in tourism is  

a complex and multifaceted process. It is not only the modification of the product, but 

also the implementation of new activities in tourism and the adaptation to the conditions 

for sustainable development. 

Keywords: innovation, barriers of innovation, tourism development 

Translated by Michał Roman 
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Streszczenie 

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji narzędzi oceny konkurencyjno-

ści Polski w obszarze turystyki. Postawiono w nim tezę, że pomiar konkurencyjności 

powinien uwzględniać dorobek teoretyczny oraz cele polityki turystycznej, do których 

narzędzie to będzie wykorzystywane. Punktem wyjścia jest krytyczna ocena teoretycz-

nych i empirycznych koncepcji oceny konkurencyjności państw w obszarze turystyki. 

Szczególnie dużo miejsca poświęcono modelom teoretycznym przedstawionym w lite-

raturze przedmiotu, które sklasyfikowano pod kątem zastosowanego podejścia na oce-

niające zdolność do konkurowania, oceniające przewagi konkurencyjne i mierzące 

pozycję konkurencyjną na rynku międzynarodowym. Dokonano również przeglądu 

empirycznych rozwiązań i inicjatyw w tej dziedzinie. W wyniku krytycznej analizy obu 

ujęć zaproponowano zestaw mierników dostosowanych do oceny konkurencyjności 

Polski.  

Słowa kluczowe: konkurencyjność w obszarze turystyki, przewagi komparatywne  

i konkurencyjne, polityka turystyczna 
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Wprowadzenie 

Przegląd literatury przedmiotu i obserwacja działań licznych instytucji po-

zwalają sformułować pogląd, że ocena międzynarodowej konkurencyjności 

sektora turystyki staje się kluczowym zagadnieniem polityki turystycznej. Spo-

soby rozumienia tej konkurencyjności, a co za tym idzie – podejmowane próby 

jej mierzenia są bardzo zróżnicowane. Dotyczy to zarówno rozumienia terminu 

„konkurencyjność”, jak i czynników, które ją kształtują. Dyskusja toczy się 

wokół oceny konkurencyjności przedsiębiorstw oraz konkurencyjności krajów  

i regionów.  

Głównym celem opracowania jest przedstawienie koncepcji narzędzi po-

miaru konkurencyjności Polski na międzynarodowym rynku turystycznym. 

Zaproponowana koncepcja opiera się na założeniu, że konkurencyjność jest 

zjawiskiem wielowymiarowym i nie może być oceniana za pomocą jednego 

syntetycznego indeksu. Narzędzia pomiaru konkurencyjności powinny 

uwzględniać wszystkie jej wymiary poruszane w literaturze przedmiotu  

i w czytelny sposób odwoływać się do konkretnych propozycji teoretycznych.  

Przedstawione założenia znalazły odzwierciedlenie w metodzie badawczej 

i strukturze opracowania. Ma ono charakter dedukcyjny i opiera się na przeglą-

dzie koncepcji teoretycznych i empirycznych propozycji ich wykorzystania  

w odniesieniu do rynku turystycznego. Zaproponowany zestaw wskaźników jest 

efektem krytycznej analizy tego dorobku i ma charakter propozycji teoretycz-

nej, ale intencją autorek jest empiryczna weryfikacja ich trafności.  

1. Koncepcje i modele konkurencyjności międzynarodowej w turystyce 

W ostatnich latach ciężar badań w dziedzinie wymiany międzynarodowej 

przesunął się z konkurencji między przedsiębiorstwami na konkurencję między 

krajami. W tym kontekście zaczęto rozróżniać przewagi komparatywne i prze-

wagi konkurencyjne gospodarki danego kraju. Te pierwsze to absolutne (produ-

kowanie po najniższych kosztach) i względne przewagi związane z dysponowa-

niem określonymi zasobami i sprawnością ich wykorzystania w określonym 
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momencie
2
. Przewagi konkurencyjne związane są natomiast z umiejętnością 

zwiększania korzyści z udziału w handlu międzynarodowym. Istota konkuren-

cyjności sprowadza się do uzyskania wysokiej pozycji w tym handlu i wypra-

cowywania w ten sposób bogactwa kraju. W literaturze przedmiotu można zna-

leźć wiele koncepcji, które próbują wytłumaczyć mechanizm tego procesu
3
. 

Zainteresowanie problematyką konkurencyjności nie ominęło także tury-

styki, czego wyrazem jest wiele propozycji konceptualizacji konkurencyjności 

państw lub regionów oraz pomiaru tego zjawiska. Próbę krytycznego przeglądu 

tych koncepcji podjęli M. Kozak i S. Baloglu, którzy zaproponowali ogólny 

model porządkujący podejścia do oceny konkurencyjności (rysunek 1)
4
.  

 

Rys. 1. Nakłady i wyniki działalności organizacji 

Źródło: M. Kozak, S. Baloglu, Managing and Marketing Tourist Destinations. Strate-

gies to Gain a Competitive Edge, Routledge, New York 2011, s. 35. 

                                                   
2 Poszczególne teorie i koncepcje dotyczące konkurencji na rynkach międzynarodowych 

omawia J. Misala, Historia rozwoju teorii i polityki międzynarodowej, Wyd. SGH, Warszawa 
2009, s. 149. 

3 Ibidem. 

4 M. Kozak, S. Balogolu, Managing and Marketing Tourist Destinations. Strategies  
to Gain a Competitive Edge, Routledge, New York 2011, s. 27–51. 
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Jeśli kategorie przedstawione na rysunku 1 odnieść do terminologii stoso-

wanej w dziedzinie wymiany międzynarodowej, to nakłady obejmują przewagi 

konkurencyjne i komparatywne, a wyniki oznaczają pozycję na rynku i jej efek-

ty dla gospodarki. W przeanalizowanych przez autorów koncepcjach dominują 

ujęcia nakładowe, a źródeł konkurencyjności dopatruje się przede wszystkim  

w zasobach danego obszaru: środowisku przyrodniczym i kulturowym, infra-

strukturze ogólnej, obiektach i urządzeniach dla odwiedzających. Jest to ujęcie 

typowo podażowe, odwołujące się do koncepcji atrakcyjności turystycznej ob-

szarów wypracowanej w ramach badań nad rozwojem turystyki. Próby 

uwzględnienia ekonomicznych koncepcji konkurencyjności znajdują odzwier-

ciedlenie albo w formie poszerzenia zestawu nakładów o zasoby siły roboczej  

i wielkość zagranicznych inwestycji bezpośrednich, albo jako porównanie kosz-

tów podróży do poszczególnych krajów. Brak w nich jednak usystematyzowa-

nego odwołania do koncepcji konkurencyjności wymiany na rynkach międzyna-

rodowych.  

Inny nurt koncepcji to koncepcje marketingowe. Bazują one na percepcji 

atrybutów oferty przez odwiedzających lub na ocenie poziomu satysfakcji  

z odwiedzenia danego miejsca. Zaletą takiego podejścia jest przezwyciężenie 

problemu trafności pomiaru poszczególnych atrybutów oferty turystycznej 

 i w pewnym stopniu także trafności ich doboru jako podstawy oceny konku-

rencyjności. Zastosowanie tego typu metody wymaga jednak prowadzenia sys-

tematycznych i szeroko zakrojonych badań wśród odwiedzających. Jej wartość 

poznawczą ogranicza brak możliwości pozyskania informacji o czynnikach, 

które wpływają na oceny, oraz o elementach, które kształtują poszczególne 

atrybuty oferty.  

Próbą przezwyciężenia ograniczeń dotyczących sposobu oceny konkuren-

cyjności atrybutów oferty, a także braku informacji o czynnikach przewagi 

komparatywnej i konkurencyjnej jest koncepcja zaproponowana przez J.R.B. 

Ritchiego i G. Croucha
5
. Autorzy ci wyróżniają przewagi komparatywne i kon-

kurencyjne, wzorując się na koncepcji M. Portera
6
. W ich interpretacji przewagi 

komparatywne to szeroko pojęte zasoby i sposób ich wykorzystywania, a prze-

                                                   
5 J.R.B. Richie, G. Crouch, The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspec-

tive, CABI Publishing, London 2005. 

6 Ibidem, s. 20–24. 
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wagi konkurencyjne to zdolność do wdrażania innowacji i współdziałania róż-

nych interesariuszy w celu realizacji uzgodnionych celów. Zaproponowany 

model konkurencyjności składa się z 5 złożonych grup czynników. W sumie  

w modelu uwzględniono ich 37. Wspomniane grupy czynników obejmują:  

1) podstawowe zasoby i czynniki przyciągające odwiedzających; 2) czynniki  

i zasoby wspierające, w tym gościnność i przedsiębiorczość; 3) planowanie  

i politykę rozwoju turystyki; 4) zarządzanie turystyką; 5) czynniki wzmacniają-

ce i jakościowe, w tym relację koszt/jakość, bezpieczeństwo, tożsamość i wize-

runek, także trendy zachodzące w otoczeniu obszaru. Zaproponowane przez 

autorów zmienne mierzące wymienione komponenty obejmują w sumie kilkaset 

pozycji podzielonych na dwie symetryczne grupy: mierzące subiektywne po-

strzeganie poszczególnych elementów przez odwiedzających i obiektywnie 

mierzalne
7
. Podobną logikę można znaleźć w modelu zaproponowanym przez 

L. Dwyera i Kima. Różnica polega na mniejszej liczbie zmiennych (83), silniej-

szym zaakcentowaniu czynników charakteryzujących działania sektora publicz-

nego i prywatnego oraz uwzględnieniu wpływu takich czynników zewnętrz-

nych, jak zmiany kursów walut, polityka fiskalna itp.
8
 

W polskiej literaturze również można znaleźć modele, których celem jest 

ocena konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej. Jednym z nich jest 

koncepcja M. Żemły
9
, który zaproponował model bazujący na trzech grupach 

zmiennych obiektywnych i subiektywnych: czynnikach lokalizacji danego ob-

szaru, potencjale turystycznym i ocenie wizerunku obszaru
10

. W tym przypadku 

pojęcie konkurencyjności obszaru zostało sprowadzone do zdolności do two-

rzenia wartości dla klienta w poszczególnych ogniwach łańcucha turystycznego. 

Jako miary efektów działań wskazano cztery bloki: konkurencyjność obszaru  

w układzie produkt–rynek, konkurencyjność inwestycyjną, konkurencyjność 

pośrednią i bezpośrednią obszaru, które łącznie przekładają się na cele długo-

okresowe: rozwój zrównoważony i tworzenie wartości dla interesariuszy.  

                                                   
7 Ibidem, s. 257–264. 

8 L. Dwyer, P. Forsyth, W. Dwyer, Tourism Economics and Policy, Channel View Publi-

cations, Bristol–Buffalo–Toronto 2010, s. 759–762. 

9 M. Żemła, Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszarów 

recepcji turystycznej, Wyd. GWSSH w Katowicach, Katowice 2010. 

10 Ibidem, s. 351–359. 
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Jeśli chodzi o mierzenie konkurencyjności przez pryzmat efektów wymie-

nionych na rysunku 1, to zagadnieniu temu poświęcono stosunkowo mało miej-

sca. Najczęściej mierzona jest ona za pomocą liczby przyjazdów lub wydatków 

odwiedzających, przy czym ten drugi miernik może być trudny do zastosowania 

ze względu na problemy z porównywalnością danych z różnych krajów. Wy-

mienione miary są niedoskonałe, ponieważ nie uwzględniają różnic w wielkości 

poszczególnych krajów. Pomiar konkurencyjności w oparciu o wskaźniki dy-

namiki tych zmiennych również może być mylący, ponieważ poszczególne 

kraje znajdują się w różnych stadiach rozwoju, a znacznie łatwiej jest osiągać 

wysoką dynamikę przy niskim stanie wyjściowym. 

Sposobem przezwyciężenia opisanych trudności jest metoda zapropono-

wana przez A. Bobricę i C. Cristureanu
11

, która odwołuje się do koncepcji sto-

sowanych w odniesieniu do wymiany międzynarodowej. Bazuje ona na pomia-

rze udziału poszczególnych krajów w eksporcie usług turystycznych i eksporcie 

usług ogółem. Ocena konkurencyjności dokonywana jest przez porównanie 

tempa zmian poszczególnych wielkości: tempo wyższe niż przeciętne oznacza 

wzrost udziału w handlu usługami turystycznymi i tym samym wskazuje na 

konkurencyjność oferty turystycznej. Z kolei wzrost udziału pozycji „podróże” 

w eksporcie usług wskazuje na konkurencyjność turystyki w stosunku do in-

nych rodzajów działalności gospodarczej w danym kraju. 

Do koncepcji wywodzących się z teorii wymiany międzynarodowej odwo-

łują się także J. Zhang i C. Jensen
12

, którzy skonstruowali indeks przewagi 

komparatywnej pokazujący pozycję poszczególnych krajów w handlu usługami 

turystycznymi, a następnie przeprowadzili analizę ekonometryczną oddziały-

wania wybranych zmiennych, które mogą być kształtowane (w przeciwieństwie 

do np. zasobów przyrodniczych) i potencjalnie tworzą przewagi komparatywne 

poszczególnych krajów. Były to: poziom cen (mierzony za pomocą PPP), po-

ziom rozwoju gospodarczego (PKB), inwestycje w infrastrukturę (pojemność 

bazy noclegowej), poziom technologii (nakłady na BIZ), otwartość gospodarki 

                                                   
11 A. Bobrica, C. Cristureanu, The International Competitiveness of Trade in Tourist Ser-

vices: Evidence from Romania, w: Advances in Tourism Economics. New Developments, red.  
A. Matias, P. Nijkamp, M. Sarmento, Physica-Verlag a Springer Company, Heidelberg 2009,  
s. 189–202. 

12 J. Zhang, C. Jensen, Comparative Advantage. Explaining Tourist Flows, „Annals  
of Tourism Research” 2007, no. 1. 
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(stosunek eksportu i importu do PKB). W ten sposób poświadczyli empirycznie 

niektóre propozycje teoretyczne wysuwane przez autorów opisywanych wyżej 

koncepcji. Wyniki analizy potwierdziły istotność takich parametrów, jak po-

jemność bazy noclegowej, otwartość i poziom technologii, przy czym analiza 

według bardziej homogenicznych regionów wykazała różnice w sile oddziały-

waniu poszczególnych czynników.  

2. Empiryczna ocena konkurencyjności w obszarze turystyki 

 – wybrane inicjatywy międzynarodowe 

Zainteresowanie problemem konkurencyjności w obszarze turystyki po-

skutkowało pojawieniem się licznych inicjatyw zarówno o zasięgu wewnątrz-

regionalnym, branżowym, jak i międzynarodowym. Bodaj najbardziej znanym 

projektem jest podjęta przez Światowe Forum Gospodarcze (WEF) inicjatywa 

szacowania syntetycznego indeksu konkurencyjności. Od 2007 r. WEF przygo-

towuje także odrębny raport branżowy Travel & Tourism Competitiveness Re-

port obejmujący swym zakresem 140 państw (2013).  

Indeks WEF jest egzemplifikacją podażowego podejścia do konkurencyj-

ności i odnosi się niemal wyłącznie do atrakcyjności rynku turystycznego dla 

inwestorów, nie konsumentów. Autorzy opierają się na dwóch grupach infor-

macji: 1) badaniu opinii ekspertów – liderów organizacji i przedsiębiorstw;  

2) danych organizacji międzynarodowych (np. UNWTO, WTTC, IATA, Bank 

Światowy) oraz firm reprezentujących sektor turystyki (linie lotnicze, firmy 

rent-a-car); wykorzystywane są również źródła krajowe. Indeks oparty jest na 

15 filarach ujętych w trzy główne kategorie traktowane jako swoiste s u b -

i n d e k s y :  

Subindeks A: regulacje w zakresie turystyki i podróży: założenia polityki 

turystycznej i regulacje prawne, zrównoważony rozwój środowiska przyrodni-

czego, bezpieczeństwo, zdrowie i higiena.  

Subindeks B: otoczenie biznesowe i infrastruktura: transportu lotniczego, 

naziemnego, infrastruktura turystyczna, informatyczna oraz konkurencyjność 

cenowa. 

Subindeks C: zasoby kulturalne, naturalne i zasoby ludzkie. 

W filarach tworzących subindeksy zawarty jest szereg zmiennych kojarzo-

nych w potocznym rozumieniu bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem rynku 
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turystycznego. Rodzaj wykorzystywanych zmiennych, zdecydowana przewaga 

zmiennych ilustrujących zjawiska z zakresu regulacji prawnych, polityki tury-

stycznej oraz materialnych i społecznych warunków świadczenia usług tury-

stycznych wskazują na jednoznacznie podażowe podejście do problematyki 

konkurencyjności. Zaletą podziału na subindeksy jest możliwość analizy każde-

go z filarów i wskazania zmiennych, które są mocną stroną danej gospodarki 

turystycznej, jak i tych, które opóźniają jej rozwój.  

W ślad za WEF również w OECD podjęto inicjatywę mierzenia międzyna-

rodowej konkurencyjności w turystyce. Prace rozpoczęły się w 2011 r. i mimo 

że nie są jeszcze zakończone, inicjatywa jest na tyle ważna i w takim stopniu 

zaawansowana, że warto zarysować jej główne aspekty. Założeniem projektu 

jest stworzenie narzędzia pozwalającego poprawić konkurencyjność regionu, 

zwiększyć jego atrakcyjność zarówno dla turystyki krajowej, jak i zagranicznej, 

oraz zapewnić nowoczesne, atrakcyjne usługi turystyczne. W rezultacie długo-

trwałej dyskusji podjętej w ramach grupy roboczej OECD na temat rozumienia 

problemu konkurencyjności oraz kluczowych jej obszarów zaproponowano trzy 

poziomy wskaźników
13

: 1) grupę 11 mierników głównych (core indicators), do 

których zaliczono: turystyczny PKB, przychody z zagranicznej turystyki przy-

jazdowej w przeliczeniu na jednego turystę, liczbę udzielonych noclegów, eks-

port usług turystycznych, wydajność pracy w usługach turystycznych, PPP oraz 

ceny w turystyce, zasady udzielania wiz, zasoby naturalne i bioróżnorodność, 

zasoby kultury i przemysły kreatywne, poziom satysfakcji turystów oraz istnie-

nie planów rozwoju turystyki; 2) grupę pięciu mierników uzupełniających: 

zróżnicowanie i rozwój rynku, zatrudnienie w turystyce, indeks cen konsump-

cyjnych w turystyce, połączenia lotnicze oraz Better Life Index liczony przez 

OECD; 3) wskaźniki rozważane do zastosowania w przyszłości: poziom środ-

ków publicznych przeznaczonych na turystykę, współczynnik upadłości firm, 

innowacyjność w turystyce (rozwój e-usług turystycznych), struktura podaży
14

. 

Pakiet indeksów, które są proponowane przez OECD, może być zastosowany 

                                                   
13 In-Progress Report – Measuring Competitiveness in Tourism, 89th Session of the 

Tourism Committee, 2–3 April 2012, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Develop-
ment, Tourism Committee, OECD Conference Centre, Paris CFE/TOU (2011)9/REV1, s. 5. 

14 A. Dupeyras, N. MacCallum, Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism:  

A Guidance Document, „OECD Tourism Papers” 2013/02, OECD Publishing, www.dx.doi.org 
(1.02.2013). 
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zarówno na szczeblu narodowym, jak i regionalnym oraz lokalnym. W założe-

niach autorów indeks przeznaczony jest dla decydentów w zakresie polityki 

turystycznej i inwestorów oraz jednostek turystycznych już działających na 

rynku.  

Omawiając projekty odnoszące się do konkurencyjności w turystyce, war-

to także zwrócić uwagę na działania podejmowane w ramach sektora turystycz-

nego. Jednym z najciekawszych i najbardziej kompleksowych jest indeks  

MoniTur liczony przez hiszpańską organizację pozarządową Exceltur, w skład 

której wchodzą przedstawiciele wiodących firm turystycznych. W tym projek-

cie skoncentrowano uwagę na konkurencyjności 17 regionów turystycznych 

Hiszpanii; począwszy od 2012 r. rozszerzono badanie o 20 najbardziej popular-

nych destynacji zurbanizowanych. Zdaniem autorów punktem wyjścia powinno 

być przyjęcie właściwego paradygmatu konkurencyjności, a podstawowym 

założeniem metodologicznym – śledzenie łańcucha wartości w turystyce i jego 

znaczenia dla poziomu konkurencyjności. Indeks bazuje na siedmiu filarach:  

1) strategii marketingowej i wsparciu sprzedaży, 2) dostępności komunikacyj-

nej; 3) organizacji i czynnikach konkurencyjności obszarów turystycznych,  

4) kategoryzacji i dywersyfikacji produktów turystycznych; 5) wykształceniu  

i wyszkoleniu pracowników, efektywności pracy; 6) zarządzaniu w turystyce, 

polityce turystycznej; 7) ekonomicznych i społecznych wynikach funkcjonowa-

nia sektora. 

Na tle innych krajów sytuację w Polsce w zakresie prób oceny konkuren-

cyjności w obszarze turystyki należy ocenić dość krytycznie. Inicjatywy tego 

typu są podejmowane incydentalnie i nie są metodologicznie spójne. Niemniej 

jednak są one na swój sposób cenne i wykorzystywane do podejmowania dzia-

łań zarówno w zakresie polityki turystycznej, jak i decyzji inwestycyjnych. 

Warto jednak pamiętać, że ich związek z problematyką konkurencyjności nie 

zawsze jest ścisły i jednoznaczny. Wydaje się, że za najbardziej kompleksowy 

należy uznać projekt zrealizowany w latach 90. pod kierownictwem G. Go-

łembskiego
15

. Jego celem było opracowanie metodologii oceny atrakcyjności 

turystycznej regionów dla inwestorów przy zachodniej granicy Polski. W pro-

jekcie podjęto próbę oszacowania wartości zasobów determinujących atrakcyj-

                                                   
15 Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa–Poznań 1999. 
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ność obszaru, koncentrując się przede wszystkim na walorach środowiska przy-

rodniczego i antropogenicznego. Istotną wartością zaproponowanej metodologii 

było uwzględnienie nie tylko stymulant, ale także destymulant rozwoju. Waż-

nym atutem projektu była praktyczna weryfikacja metod wyznaczania atrakcyj-

ności badanych obszarów dla inwestorów, która pozwoliła na obliczenie wskaź-

ników atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, a także syntetycznych wskaź-

ników rozwoju turystyki dla kilkudziesięciu gmin. 

W kontekście analizy konkurencyjności w obszarze turystyki warto zwró-

cić ponadto uwagę na trzy projekty: 1) jednorazową analizę przewag konkuren-

cyjnych Polski przeprowadzoną metodą benchmarkigu przez Instytut Koniunk-

tur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie
16

; 2) Wskaźnik Użyteczności 

Turystyki Zagranicznej (WUTZ) liczony w Instytucie Turystyki; 3) badanie 

konkurencyjności cenowej polskich produktów turystycznych w relacji do kra-

jów uznanych za najbliższych konkurentów
17

. To ostatnie badanie ma na celu 

analizę międzynarodowej konkurencyjności cenowej polskiej oferty turystycz-

nej w zakresie wybranych priorytetowych obszarów produktowych. Ważnym 

jego efektem jest również to, że dzięki wypracowanej metodologii możliwe jest 

długookresowe monitorowanie cenowej konkurencyjności polskich produktów 

turystycznych oraz analiza zmian pozycji konkurencyjnej Polski w czasie.  

3. Proponowane wskaźniki oceny konkurencyjności Polski  

na międzynarodowym rynku turystycznym 

Przedstawiony przegląd koncepcji konkurencyjności w turystyce pośred-

nio potwierdza tezę, że trudno wskazać jeden syntetyczny wskaźnik, który był-

by uniwersalny, tzn. mierzył wszystkie aspekty konkurencyjności i mógł być 

jednakowo interpretowany w odniesieniu do wszystkich krajów. Z tego powodu 

postanowiono zaproponować oryginalny z e s t a w  w s k a ź n i k ó w ,  które – 

w założeniu autorek – powinny być narzędziem wspierającym politykę na rzecz 

rozwoju turystyki w Polsce. Zostały one podzielone na trzy grupy: 1) wskaźniki 

                                                   
16 Por. K. Barteczko, J. Grabowski, A. Wrzosek, Analiza przewag konkurencyjnych Polski 

na międzynarodowym rynku turystycznym, IKiCHZ–MGPiPS, Warszawa 2003. 

17 Badanie prowadzone początkowo w ramach Instytutu Turystyki w Warszawie, a od 
2009 r. z inicjatywy i na zlecenie POT.  
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pozycji konkurencyjnej; 2) wskaźniki przewag konkurencyjnych; 3) wskaźniki 

zdolności do konkurowania. Ich empiryczna weryfikacja wymaga wyboru za-

równo najważniejszych dla polityki turystycznej Polski rynków wysyłających, 

jak i konkurentów.  

3.1.  Wskaźniki pozycji konkurencyjnej Polski 

Cele pomiaru: określenie pozycji Polski na głównych rynkach wysyłają-

cych, dynamika zmian, określenie pozycji Polski w układzie produkt–rynek 

wysyłający, określenie relatywnej przewagi komparatywnej Polski, ocena pro-

duktywności branż turystycznych. 

Podstawa teoretyczna: ocena udziału w rynku jako podstawa oceny kon-

kurencji, badanie pozycji rynkowej w układzie produkt–rynek (macierz BCG) 

jako podstawa działań strategicznych na rynku, koncepcja ujawnionej przewagi 

komparatywnej w handlu zagranicznym, produktywność siły roboczej jako 

miara efektywności makroekonomicznej. 

Indeksy: 

a) ważony indeks udziału w rynku (wagi – udział danego rynku emisyjne-

go w światowej turystyce wyjazdowej; udział w rynku – wielkość tury-

styki przyjazdowej odniesiona do liczby mieszkańców); 

b) ważony indeks zmian udziału w rynku (wagi – udział danego rynku 

emisyjnego w światowej turystyce wyjazdowej, zmiany wielkości tury-

styki przyjazdowej z poszczególnych rynków wysyłających do danego 

kraju); 

c) indeks ujawnionej przewagi komparatywnej: relacja udziału pozycji 

„podróże” do eksportu danego kraju przyjmującego porównana z ana-

logicznym indeksem dla grupy krajów;  

d) relacja produktywności w charakterystycznych rodzajach działalności 

turystycznej (na podstawie RST dla krajów przyjmujących) do PKB per 

capita w tych krajach; 

e) relacja produktywności w branży HORECA do PKB per capita dla po-

szczególnych krajów przyjmujących. 

3.2.  Wskaźniki przewag konkurencyjnych Polski 

Cele pomiaru: ocena atrakcyjności Polski jako celu podróży w układzie 

produkt–rynek, ocena czynników tworzących przewagi konkurencyjne – ceny, 
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atrakcje turystyczne, dostępność komunikacyjna i mentalna, infrastruktura tury-

styczna, koszty produkcji. 

 

Podstawa teoretyczna:  

a) ujęcie popytowe: postrzeganie atrybutów obszaru i jego oferty przez 

konsumentów, ocena satysfakcji z odwiedzin w układzie znaczenie–

poziom usługi (importance–performance analysis); 

b) ujęcie podażowe: łańcuch turystyczny w ujęciu rzeczowym ze wskaza-

niem przewag absolutnych w ujęciu najważniejszych produktów i ryn-

ków;  

c) konkurencyjność cenowa łańcucha turystycznego dla poszczególnych 

rynków wysyłających; konkurencyjność czynników cenotwórczych,  

w tym podatki i opłaty w odniesieniu do rynków wysyłających. 

Indeksy: 

a) postrzegana atrakcyjność, relatywny poziom cen usług turystycznych; 

b) ceny wybranych produktów z uwzględnieniem oferowanej użyteczno-

ści; 

c) wartość dla nabywcy w układzie produkt–rynek według turystycznego 

łańcucha wartości (indeks podażowy w jednostkach fizycznych);  

d) wartość dla nabywcy/względna cena w stosunku do konkurentów w ra-

mach danego produktu (ważony dla rynków wysyłających); 

e) konkurencyjność kosztowa (standaryzowany w stosunku do lidera). 

3.3.  Wskaźniki zdolności do konkurowania 

Cele pomiaru: ocena stanu i dynamiki zmian czynników wpływających na 

zdolność do tworzenia przewag konkurencyjnych. 

Podstawa teoretyczna: model konkurencyjności Portera i jego adaptacje 

w odniesieniu do turystyki, koncepcja klastrów. 

Indeksy: 

A. Indeks syntetyczny zdolności do konkurowania zbudowany z subin-

deksów i indeksów cząstkowych:  

a) sytuacja w branżach turystycznych: sytuacja ekonomiczna (rentowność 

w ciągu ostatnich 5 lat), siła branż turystycznych (obecność marek mię-

dzynarodowych, własne marki o zasięgu międzynarodowym i ich udział 

w sektorze, własne marki o zasięgu krajowym i ich udział w sektorze), 

atrakcyjność inwestycyjna sektora (nakłady inwestycyjne w ciągu 
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ostatnich 5 lat), samoorganizacja branży (zasięg członkostwa, wspólne 

programy), innowacyjność (zaangażowanie przedsiębiorstw we wdra-

żanie innowacji); 

b) wsparcie instytucjonalne rozwoju turystyki: nakłady na promocję i in-

formację, wsparcie badań naukowych, platformy elektroniczne współ-

pracy z branżami turystycznymi;  

c) działania na rzecz rozwoju zasobów: pozytywnie rozpatrzone wnioski 

o rejestrację na listach dziedzictwa światowego lub europejskiego, kra-

jowy system ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, budowa 

atrakcji turystycznych o zasięgu ponadregionalnym; 

d) branże wspierające turystykę – liczba przedsiębiorstw z branż kreatyw-

nych w przeliczeniu na jednego mieszkańca;  

e) rola popytu krajowego – struktura popytu krajowego w układzie prze-

strzennym i sezonowym w oparciu o wykorzystanie bazy noclegowej 

przez rezydentów i nierezydentów; 

f) stan gospodarki – tempo wzrostu PKB, otwartość gospodarki jako wiel-

kość obrotów handlowych z zagranicą w relacji do liczby mieszkańców. 

B. Indeks spójności terytorialnej identyfikujący najważniejsze regiony 

turystyczne w Polsce i w krajach konkurujących na poziomie jednostek 

NUTS 3 – ich stan pod kątem chłonności turystycznej: nasycenie bazą 

noclegową, stopień jej wykorzystania, sezonowość wykorzystania, wy-

posażenie w infrastrukturę transportową (kongestia w szczycie sezonu), 

wskaźnik zanieczyszczenia powietrza – ujęcie statyczne i dynamiczne 

(z uwzględnieniem czynników będących destymulatorami). 

Podsumowanie 

Przedstawiony przegląd koncepcji teoretycznych i empirycznych prób 

oceny konkurencyjności krajów lub regionów w zakresie turystyki potwierdza 

tezę, że konkurencyjność jest zjawiskiem wielowymiarowym. W konsekwencji 

wszelkie uproszczone próby jego opisu i badania nie mogą stanowić podstawy 

prowadzenia polityki w dziedzinie turystyki. Dokonywanie takich ocen wymaga 

wyraźnego ustalenia, jaki aspekt konkurencyjności jest mierzony i jak powinny 

być interpretowane uzyskane wyniki. Innym istotnym wnioskiem jest stwier-

dzenie, że interpretacja uzyskanych wyników jest uzależniona od wyboru wła-

ściwego punktu odniesienia. Dotyczy to wyboru koncepcji teoretycznej wyko-
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rzystywanej jako podstawa tworzenia indeksu oraz wyboru ewentualnych kon-

kurentów do porównań.  

Zaproponowany zestaw indeksów uwzględnia powyższe wnioski. Wska-

zano w nim obszary konkurencyjności istotne dla Polski oraz zaproponowano 

wszechstronną ocenę różnych aspektów konkurencyjności, zarówno po stronie 

nakładów, jak i wyników. Przy ich konstrukcji odwołano się do koncepcji wy-

wodzących się z ekonomii międzynarodowej i marketingu. Kolejne, przyszłe 

etapy prac to szczegółowa propozycja budowy poszczególnych indeksów, na-

stępnie ich weryfikacja empiryczna z punktu widzenia trafności doboru zmien-

nych i konstrukcji indeksu, a w dalszej perspektywie także przydatności pro-

gnostycznej.  
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METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR CONSTRUCTION OF TOURISM 

COMPETITIVENESS INDEX FOR POLAND 

Summary 

The aim of the paper is to elaborate the concept of measurement of tourism com-

petitiveness of Poland. The concept has been founded on the thesis assuming that the 

competitiveness metrics should have strong theoretical background and should be cali-

brated to become an effective tool for achieving the goals of tourism policy. The critical 

re-examination of the theoretical and empirical concepts of tourism competitiveness 

measurement has been used as a starting point for development of the original concept. 

The special attention is paid to the theoretical models that have been classified accord-

ing to the treatment of the issue of competitiveness as measuring the ability to compete, 

the competitive advantages and competitive position in the international market. The 

same approach has been applied for examination of empirical studies on tourism com-

petitiveness. The set of tourism competiveness indices adopted for the needs of tourism 

policy in Poland has been proposed In conclusion. 

Keywords: tourism competitiveness, comparative and competitive advantages, tourism 

policy 
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WSPÓŁCZESNE OBIEKTY SPORTOWE JAKO PODMIOTY 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono współczesne obiekty sportowe jako znaczące podmioty 

dla rozwoju rynku turystyki biznesowej wpływające na konkurencyjność destynacji.  

W tym celu autorzy usystematyzowali terminologię związaną z rynkiem turystyki biz-

nesowej, a następnie pokazali obiekty sportowe na tle innych obiektów konferencyj-

nych. Zidentyfikowano największe zadaszone wielofunkcyjne obiekty spotkań i opisano 

nowoczesne stadiony w Polsce pod względem ich materialnego potencjału w aspekcie 

organizacji spotkań konferencyjnych. W końcowej części artykułu autorzy przypomnie-

li atrybuty decydujące o atrakcyjności obiektów na rynku turystyki biznesowej na świe-

cie w aspekcie ich zastosowania w obiektach sportowych w Polsce. 

Słowa kluczowe: turystyka biznesowa, obiekty sportowe, spotkania biznesowe 

Wprowadzenie 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zainteresowanie na-

szym krajem jako miejscem docelowym realizacji dużych międzynarodowych 

spotkań biznesowych, jak również znaczących wydarzeń sportowych. Są to 

                                                   
 Adres e-mail: k.cieslikowski@awf.katowice.pl. 

 Adres e-mail: j.kantyka@awf.katowice.pl. 
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wydarzenia z wielu różnych dyscyplin sportowych (piłki nożnej, siatkówki, 

koszykówki, hokeja na lodzie, tenisa ziemnego i innych)
1
. Ich organizacja czę-

sto wiązała się z inwestycjami w infrastrukturę otoczenia i budowę obiektów 

spotkań wraz z zapleczem (drogi dojazdowe, parkingi, place, parki otaczające 

miejsce imprezy, zaplecze gastronomiczne).  

Powstało wiele nowych wielkich obiektów sportowych (np. stadiony na 

Euro 2012, Atlas Arena, Ergo Arena i inne), a istniejące już obiekty gruntownie 

modernizowano (Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek w Katowicach, Hala 

Ludowa we Wrocławiu, hala Podpromie w Rzeszowie, hala Torwar w Warsza-

wie), dostosowując je do wymagań współczesnego rynku masowych wydarzeń 

sportowych. Po tych inwestycjach współczesne wielkie obiekty sportowe posia-

dają teraz także znaczące zasoby organizacyjne (materialne, osobowe, kapita-

łowe) dla realizacji wielkich wydarzeń biznesowych, m.in. targów i wystaw, 

kongresów, konferencji, szkoleń.  

Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów obiektów sportowych jako 

podmiotów na rynku turystyki biznesowej i ich wpływu na rozwój przemysłu 

spotkań w regionie. Duże wielofunkcyjne obiekty sportowe posiadają pewne 

zasoby materialne i organizacyjne dla realizacji spotkań biznesowych, które 

sprzyjają „przyciąganiu” wydarzeń do destynacji. Przykłady funkcjonujących 

obiektów tego typu w kraju wydają się potwierdzać to przypuszczenie. 

Największe obiekty sportowe to przede wszystkim inwestycje samorządu 

lokalnego lub administracji państwowej, natomiast realizowane w tych obiek-

tach wydarzenia zdecydowanie są ponadlokalne, ogólnokrajowe, a nawet mię-

dzynarodowe.  

Wydaje się, że dobra dostępność komunikacyjna, zróżnicowane i nowo-

czesne zaplecze, wyjątkowość (niepowtarzalność) miejsca spotkania szczegól-

nie predestynują te obiekty do funkcjonowania także na rynku turystyki bizne-

sowej. Jeżeli to zaplecze materialne zostanie wsparte dobrą organizacją pracy, 

współpracą z instytucjami lokalnymi odpowiedzialnymi za rozwój przemysłu 

spotkań, a także rozwojem relacji z instytucjonalnymi klientami biznesowymi 

zainteresowanymi lokowaniem wydarzeń w wielkich obiektach, to obiekty 

sportowe mogą poprawić swoją rentowność, realizując wydarzenia biznesowe. 

                                                   
1 Wśród nich wymienić można m.in. mistrzostwa Europy w piłce nożnej, mistrzostwa 

Europy w piłce siatkowej mężczyzn, mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn, mistrzostwa 
Europy w siatkówce kobiet. 
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Ponadto, realizacja spotkań biznesowych to doskonała okazja do kreowania 

pozytywnego wizerunku miejsca spotkań i pokazywania obiektu sportowego 

najbardziej interesującym grupom klientów, być może przyszłym zleceniodaw-

com lub sponsorom wielkich wydarzeń sportowych.  

Współczesne wielkie wielofunkcyjne obiekty sportowe posiadają mate-

rialny i osobowy potencjał umożliwiający realizację wydarzeń biznesowych 

(targi, konferencje, kongresy, wystawy) i mogą być znaczącymi podmiotami na 

rynku turystyki biznesowej, wspomagając ruch turystyczny w innych podmio-

tach rynku turystycznego w destynacji i generując pozytywne skutki ekono-

miczne wszystkim zaangażowanym w obsługę imprezy. 

1. Rynek turystyki biznesowej 

Przyjmując za kryterium podziału rynku turystycznego zaspokajanie po-

trzeb, które znajdują wyraz w celach i motywach podróży oraz sposobach finan-

sowania, wyróżnia się m.in. rynek turystyki biznesowej (szerzej – rynek podró-

ży służbowych) i rynek turystyki prywatnej (turystyki czasu wolnego). Poję-

ciom „turystyka biznesowa” i „podróże służbowe” nadaje się różny zakres 

przedmiotowy, a czasem się je utożsamia. Najczęściej oznaczają one podróże 

związane ze sprawami zawodowymi i interesami. W odniesieniu do nich uży-

wanym określeniem jest także skrót MICE (meetings – spotkania i rozmowy 

służbowe, raczej indywidualne; incentives – wyjazdy motywacyjne; conventions 

– kongresy i konferencje; exhibitions/events – targi i wystawy, wydarzenia) oraz 

termin „przemysł spotkań” (meetings industry) dla podkreślenia znaczenia go-

spodarczego spotkań grupowych w regionach, gdzie realizowana jest turystyka 

biznesowa. Przejrzysty podział terminów „podróże służbowe” i „turystyka biz-

nesowa” zaproponował R. Davidson. Według niego „podróże służbowe” są 

kategorią nadrzędną i oznaczają wszystkie wyjazdy, których cele są związane  

z pracą bądź interesami podróżującego. Obejmują one indywidualne podróże 

służbowe
2
 i turystykę biznesową, którą traktuje się jako spotkania raczej gru-

powe. Poland Convention Bureau (PCB) w opracowywanych raportach doty-

                                                   
2 Indywidualne podróże służbowe cechuje brak dowolności wyboru miejsca i czasu ich 

realizacji, są one rutynowe – realizowane w ramach obowiązków służbowych, często odbywane 
samotnie (prezentacje, konsultacje, badania, spotkania „jeden na jeden”). 
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czących przemysłu spotkań w Polsce również odnosi się do tego podziału i wy-

odrębnia następujące cztery grupy spotkań konferencyjnych i wydarzeń bizne-

sowych: konferencja/kongres, wydarzenie korporacyjne, wydarzenie motywa-

cyjne oraz targi/wystawy. 

 

Rys. 1. Sektory podróży służbowych 

Źródło: R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyj-

ne, wystawy, turystyka korporacyjna, POT, Warszawa 2003, s. 4. 

T u r y s t y k a  b i z n e s o w a  to zatem wyjazdy nierutynowe, służbowe, 

często grupowe, w tym: 

a) s p o t k a n i a  g r u p o w e  (wiele rodzajów imprez, takich jak konfe-

rencje, seminaria szkoleniowe, wprowadzanie na rynek nowych produk-

tów czy doroczne walne zgromadzenia); 

b) p o d r ó ż e  m o t y w a c y j n e  (zazwyczaj podróże luksusowe, do 

atrakcyjnych miejsc, finansowane przez pracodawcę swoim pracowni-

kom w nagrodę za wygranie współzawodnictwa związanego z pracą lub 

za działania w ramach zespołu handlowców); 

c) w y s t a w y  (w tym targi i imprezy konsumenckie); 

d) t u r y s t y k a  k o r p o r a c y j n a  (luksusowe rozrywki oferowane przez 

firmy najcenniejszym klientom lub potencjalnym klientom np. w czasie 

prestiżowych wydarzeń sportowych i kulturalnych). 
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Termin „spotkanie konferencyjne” (kongresowe, biznesowe) odnosi się do 

spotkania o charakterze grupowym (minimum 10 osób)
3
, trwającym co najmniej 

4 godz. i zrealizowanym poza siedzibą zleceniodawcy (w różnych miejscach, 

np. w sali konferencyjnej stadionu, loży – pokoju VIP, skyboksie). Uczestnicy 

przyjeżdżają w celu wymiany doświadczeń, informacji naukowej i specjali-

stycznej, nawiązywania nowych kontaktów handlowych
4
. Spotkania te różnią 

się między sobą co do czasu trwania, liczby uczestników, zasięgu przestrzenne-

go, celu i tematyki obrad, stopnia formalizacji. W praktyce delegaci mogą 

uczestniczyć w kongresie, zjeździe, konferencji, forum, zgromadzeniu, kon-

wencji, sympozjum, seminarium czy też szkoleniu. W opracowaniach podejmu-

jących tematykę rynku turystyki biznesowej s p o t k a n i a  k o n f e r e n c y j n e  

i  w y d a r z e n i a  b i z n e s o w e  obejmują wszystkie te rodzaje spotkań
5
. 

Termin „uczestnik spotkań konferencyjnych – delegat” odnosi się zarówno do 

turystów biznesowych (ten podróżujący służbowo uczestnik spotkania, który 

spełnia kryteria przyjęte w definicji t u r y s t y  według terminologii zalecanej 

przez UN WTO, tzn. pozostaje poza miejscem stałego zamieszkania przynaj-

mniej 24 godz. i korzysta z ogólnodostępnej bazy noclegowej), jak i innych 

osób, które przemieściły się w celach służbowych do miejscowości konferen-

cyjnej i nie nocują w odwiedzanym miejscu (odwiedzających jednodniowych), 

ale korzystają z usług konferencyjnych.  

R y n e k  t u r y s t y k i  b i z n e s o w e j  w ujęciu podmiotowym tworzą 

następujące grupy: 

I grupa – wytwórcy/dostawcy usług cząstkowych: 

– miejsca noclegowe (hotele, ośrodki szkoleniowe, centra konferencyjne),  

– miejsca spotkań bez zaplecza noclegowego (w i e l o f u n k c y j n e  h a -

l e  w i d o w i s k o w o - s p o r t o w e ,  s t a d i o n y,  areny widowisko-

we, kina, teatry, sale wykładowe itp.), 

                                                   
3 W brytyjskich badaniach rynku spotkań konferencyjnych minimalna liczba uczestników 

zliczanych spotkań wynosi 8 osób. W warunkach polskich ze względu na to, iż w obiektach kon-

ferencyjnych są sale o powierzchni 20 m2 – czyli idealne dla 8 osób. W badaniach Poland 
Convention Bureau uwzględniono spotkania 10 i więcej osób. 

4 Należy jednak pamiętać o hybrydowym charakterze turystyki biznesowej, gdyż konfe-

rencje są bardzo często elementem podróży motywacyjnej (incentive travel), a przy okazji konfe-
rencji organizowane są też targi i wystawy. 

5 Por. K. Cieślikowski, Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2012 roku. Badanie 
uczestników spotkań konferencyjnych, Katowice Convention Bureau, Katowice 2013. 
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– usługi wspomagające (np. komunikacyjne, gastronomiczne), 

– inni lokalni przedsiębiorcy (firmy handlowe, firmy wynajmujące sprzęt 

audio-wideo, firmy reklamowe itp.); 

II grupa – pośrednicy:  

– wyspecjalizowani, działający w imieniu zleceniodawców (np. profesjo-

nalni organizatorzy konferencji – PCO), 

– działający w imieniu wytwórców/dostawców usług cząstkowych  

(np. Convention Bureau); 

III grupa – nabywcy: 

– instytucjonalni (generujący główny popyt; dwie grupy: korpora-

cje/firmy oraz organizacje non-profit, w tym administracja publiczna 

oraz stowarzyszenia i związki), 

– indywidualni (uczestnicy spotkań konferencyjnych, delegaci kupujący 

tylko niektóre usługi dodatkowe w czasie spotkań konferencyjnych  

i poza nimi; uczestnicy spotkań zamkniętych i otwartych). 

Na rynku turystyki biznesowej wartościowo dominuje popyt instytucjonal-

ny. Czasami zleceniodawcy realizują wielkie spotkania. Wówczas poszukują 

wyjątkowo dużego miejsca (od kilkuset do kilkunastu tysięcy uczestników)  

z dobrą dostępnością komunikacyjną, parkingami, zapleczem gastronomicznym 

i innymi udogodnieniami logistycznymi dla obsługi gości (sprawne nagłośnie-

nie, nowoczesne multimedia, a także mniejsze sale konferencyjne w obiekcie, 

możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń, toalety, windy, szatnie itp.). 

Wydaje się, że odpowiedzią na takie potrzeby są współczesne obiekty sportowe 

– duże wielofunkcyjne hale widowiskowo-sportowe czy też nowoczesne  

stadiony. 

2. Typologia obiektów konferencyjnych 

Według Instytutu Turystyki obiekty konferencyjne
6
 to budynki lub zespoły 

budynków albo urządzeń terenowych, które dysponują możliwościami organi-

zowania konferencji, a jedną z ich funkcji jest udostępnianie pomieszczeń  

i urządzeń dla organizacji spotkań konferencyjnych (ośrodki szkoleniowe,  

                                                   
6 Por. Turystyka biznesowa w Polsce w 2003 r., Instytut Turystyki, Warszawa 2004, s. 48. 
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Tabela 1 

Typologia obiektów konferencyjnych w Polsce 

Grupa/rodzaj 
obiektów 

konferencyjnych 
Cechy charakterystyczne 

1 2 

Hotele (w tym 
motele, zajazdy) 

dominującą funkcją użytkową są usługi noclegowe,  
kompleksowa zestandaryzowana obsługa spotkań konferencyjnych,  
od kilku do kilkunastu sal konferencyjnych, 
od kilkunastu do kilkuset osób w sali. 

Centra szkole-

niowe z zakwate-
rowaniem 

najczęściej zlokalizowane poza aglomeracją miejską, 
co najmniej kilkanaście sal szkoleniowych dla kilkudziesięciu osób każ-

da, 
posiadają możliwości zakwaterowania,  
ograniczone możliwości rekreacji w czasie wolnym delegatów. 

Obiekty sporto-
we, sanatoryjne, 
rekreacyjne inne  

budynki lub zespoły budynków przeznaczone do aktywnego spędzania 
czasu dla mieszkańców i odwiedzających daną miejscowość, 
posiadają od kilku do kilkunastu zaadaptowanych sal na spotkania konfe-
rencyjne, 
ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego w obiekcie lub okolicy.  

Centra kongre-
sowe i konferen-
cyjne (w tym 
obiekty targowe  
i wystawowe) 

budynki lub zespoły budynków wyposażone w jedną dużą (mieszczącą 
kilkaset lub więcej uczestników) salę i co najmniej kilka mniejszych sal 
konferencyjnych o różnej wielkości, 
raczej na potrzeby krótkich spotkań konferencyjnych (jedno- i dwudnio-
wych), 
często bez możliwości zakwaterowania uczestników w danym budynku,  
ograniczone możliwości aktywnego spędzania czasu. 

Ośrodki naukowe 

i akademickie 

budynki lub zespoły budynków zarządzane przez instytucje naukowe  
lub badawcze, 
dominująca funkcja użytkowa pomieszczeń to zajęcia dydaktyczne  
i praca naukowa, 
obiekty te zapewniają dobrą atmosferę naukową dla konferencji, 
posiadają szeroką gamę różnej wielkości pomieszczeń na spotkania, 
występuje duży wybór obiektów – tradycyjny lub nowoczesny styl bu-
downictwa, 

najczęściej bez możliwości zakwaterowania w tym samym obiekcie. 

Obiekty kultury 
(kina, teatry, 
opery, galerie, 
muzea, sale wy-

staw artystycz-
nych) 

budynki zarządzane przez instytucje kultury, 
dominująca funkcja użytkowa pomieszczeń to spektakle, przedstawienia, 
wystawy, wernisaże, projekcje filmów, a także zajęcia edukacyjne; 
obiekty te zapewniają podniosłą atmosferę dla konferencji, podkreślają 
prestiż, 
posiadają raczej niewielką liczbę pomieszczeń na spotkania (jedno lub 
kilka dużych i kilka małych) i mają znaczne ograniczenia czasowe zwią-

zane z innymi funkcjami obiektu (np. próby artystów, zabezpieczenie 
ekspozycji itp.), 
występuje duże zróżnicowanie obiektów (tradycyjny lub nowoczesny styl 
budownictwa), 
bez możliwości zakwaterowania w tym samym obiekcie. 
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1 2 

Pałace, zamki 

budynki lub zespoły budynków wybudowane przed II wojną światową, 
odrestaurowane i zaadaptowane na spotkania sale konferencyjne, 
duże zróżnicowanie w liczbie i wielkości sal, 

od kilkunastu do kilkudziesięciu sal dla kilkudziesięciu osób każda, 
bardzo oryginalne i wyjątkowe miejsca na niepowtarzalne spotkania 
konferencyjne. 

Inne nietypowe 
(promy, pociągi 
konferencyjne) 

jest ich bardzo mało (w warunkach polskich kilka ofert), 
sale konferencyjne dla od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, 
cechuje je duża oryginalność (aspekt nowości i zaskoczenia), 
w przypadku konferencji kilkudniowych są duże możliwości zmiany 

miejsca spędzania czasu wolnego. 

Źródło: opracowanie własne. Por. rozprawa doktorska K. Cieślikowskiego, Rynek tury-
styki konferencyjnej. Funkcjonowanie i rozwój w Polsce na tle tendencji świa-

towych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 169. 

konferencyjne, szkoleniowo-wypoczynkowe, uzdrowiskowo-konferencyjne 

itp.). Są to obiekty, które aktywnie adresują swoją ofertę do zleceniodawców 

spotkań konferencyjnych np. na witrynach internetowych, portalach tematycz-

nych, w katalogach branżowych czy w trakcie imprez wystawowych poświęco-

nych turystyce biznesowej. 

Dokonując analizy dostępnych materiałów informacyjnych i zawartości 

dwóch najpopularniejszych portali internetowych poświęconych konferencjom 

można oszacować, że w Polsce w 2013 r. funkcjonowało aktywnie na rynku 

turystyki konferencyjnej ponad 2,5 tys. obiektów konferencyjnych
7
. Uwzględ-

niając specyficzne funkcje użytkowe obiektów konferencyjnych w Polsce, 

można je podzielić na 8 grup w zależności od dominującej funkcji użytkowej 

obiektu (tabela 1): hotele, centra szkoleniowe z zakwaterowaniem, obiekty za-

bytkowe (pałace i zamki), obiekty sportowe, sanatoryjne, centra kongresowe  

i konferencyjne, ośrodki naukowe, obiekty kultury i inne nietypowe.  

Analiza struktury rodzajowej obiektów konferencyjnych w Polsce
8
  

w 2013 r. wskazuje, iż udział obiektów sportowych (hale widowiskowo-

sportowe, stadiony) w ogólnej liczbie obiektów aktywnych na rynku konferen-

                                                   
7 2676 obiektów z mojekonferencje.pl; 2182 obiektów z confero.pl (30.10.2013). 

8 Na podstawie confero.pl (30.10.2013). 
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cyjnym wynosi ok. 1% (zidentyfikowano 24 obiekty
9
). Są to w Polsce obiekty 

nowe lub modernizowane i adaptowane na potrzeby nowych, wymagających 

klientów – zleceniodawców konferencji. Stanowią one ciekawą ofertę miejsc 

spotkań.  

3. Współczesne obiekty sportowe w Polsce  

jako miejsca spotkań konferencyjnych 

Obiekt sportowy to samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz 

budynków przeznaczonych do celów sportowych
10

. Wśród nich wymienia się 

np. stadiony, hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny pływackie, korty teni-

sowe, lodowiska, tory łyżwiarskie, hipodromy, tory wyścigowe, skocznie nar-

ciarskie, pola golfowe, skateparki. Działalność obiektów sportowych reguluje 

P o l s k a  K l a s y f i k a c j a  D z i a ł a l n o ś c i
11

,  która w dziale 93. opisuje 

działalność sportową, rozrywką i rekreacyjną. Podklasa ta obejmuje: działalność 

obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halo-

wych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla 

widzów lub bez), organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla 

sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwar-

tych lub zamkniętych obiektów sportowych, zarządzanie i zapewnienie pracow-

ników do obsługi tych obiektów. 

Duże zadaszone obiekty sportowe to najczęściej wielofunkcyjne obiekty 

spotkań, w których możliwa jest także realizacja dużych spotkań konferencyj-

nych
12

. Największy zadaszony tego typu obiekt spotkań w Polsce (pod wzglę-

dem liczby miejsc stałych) to od 2009 r. Atlas Arena w Łodzi (tabela 2).  

                                                   
9 Ich liczba prawdopodobnie jest większa, gdyż nie wszystkie jeszcze zarejestrowały się 

w internetowych wyszukiwarkach miejsc konferencyjnych. 

10 Mała encyklopedia sportu, t. II: L–Ż, Sport i Turystyka, Warszawa 1987, s. 210. 

11 Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD). 

12 W Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w 1994 r. Bank Śląski jako spółka akcyjna 

notowana na GPW organizował pierwsze swoje zgromadzenie udziałowców, a w 2012 r. odbył 
się tam zjazd członków i sympatyków partii Prawo i Sprawiedliwość; każde z tych spotkań to 
kilkanaście tysięcy uczestników. 
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Tabela 2 

Największe zadaszone miejsca spotkań w Polsce 

Lp. Nazwa obiektu Miasto 
Miejsca 

stałe 
Pojemność 
całkowita 

Rok oddania do 
użytku 

1. Atlas Arena Łódź 10 049 13 805 2009 

2. Hala Spodek Katowice 7776 11 500 1971 

3. Ergo Arena Gdańsk/Sopot 7657 15 000 2010 

4. Hala Sportowa  
MOSiR 

Łódź 6710 9010 1957 

5. Hala Łuczniczka Bydgoszcz 5318 8000 2002 

6. Hala Podpromie Rzeszów 4304 6804 2002 

7. Hala Stulecia / Ludowa Wrocław 5400 6500 1913 

8. Hala MOSiR Zielona Góra 5080 6080 2010 

9. Hala Arena Poznań 4000 5500 1974 

10. Hala Olivia Gdańsk 3867 5500 1972 

11. Orlen Arena Płock 5351 5492 2010 

12. Hala Torwar  Warszawa 4000 4800 1953 

13. Hala pod Dębowcem Bielsko-Biała 3000 4500 2010 

14. Hala Mistrzów Włocławek 3450 4200 2001 

15. Hala Legionów Kielce 3030 4200 2006 

16. Hala Globus Lublin 3781 4119 2006 

17. Hala Gdynia Gdynia 3338 4100 2008 

18. Hala Okrąglak Opole 4000 4000 1968 

19. Hala Centrum Dąbrowa Górnicza 2363 2944 2004 

20. Miejska Hala Lodowa Nowy Targ 3500 3500 1975 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji umieszczonych na witrynach 
internetowych wymienionych obiektów (24.10.2013). 

Wśród 20 największych zadaszonych obiektów sportowych w Polsce 

większość (12) to stosunkowo nowe obiekty oddane do użytku po 2000 r. Nale-

ży pamiętać, że oprócz nich na rynku turystyki biznesowej wśród dużych zada-

szonych wielofunkcyjnych obiektów spotkań występują także inne obiekty wie-

lofunkcyjne (Sala Kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie to po-

nad 2800 miejsc, Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu posiada 2100 miejsc, Centrum 

Kultury Katowicach – ponad 1000 miejsc; sale kinowe w wielu nowych kinach 

na terenie Polski i sale na uczelniach akademickich
13

 czy sala konferencyjna 

                                                   
13 Aule Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach. 
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Biblioteki Śląskiej w Katowicach) oraz duże centra wystawowe (m.in. World 

Trade Center w Poznaniu, EXPO XXI w Warszawie, EXPO Silesia w Sosnow-

cu, MTK w Katowicach). Plany budowy kolejnych zadaszonych wielofunkcyj-

nych obiektów sportowych
14

 mogą świadczyć o rosnącym znaczeniu takich 

miejsc spotkań (także dla celów konferencyjnych) dla rozwoju miast i regio-

nów.  

W 2012 r. zrealizowano w Polsce jedną z największych na świecie maso-

wych imprez sportowych: rozgrywki mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA 

– Euro 2012. W tym celu w czterech miastach (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, 

Tabela 3 

Największe stadiony sportowe w Polsce z całymi zadaszonymi trybunami 

Lp. Nazwa stadionu Miejscowość 
Dyscypliny 

sportu 

Miejsca 
siedzące 

na 
trybunach 

Liczba sal 
konferen-
cyjnych* 

Pojemność 
największej 

sali 
(maks. 
liczba 
osób) 

1. Stadion Narodowy Warszawa piłka nożna 58 500 25 1000 

2. PGE Arena Gdańsk piłka nożna 43 615 43 1300 

3. Stadion Miejski Wrocław piłka nożna 42 771 14 1000 

4. INEA Stadion Poznań piłka nożna 41 344 9 1900 

5. Stadion Wisły  Kraków piłka nożna 33 268 41 700 

6. Pepsi Arena Warszawa piłka nożna 31 103 49 2400 

7. Dialog Arena Lubin piłka nożna 16 086 1 100 

8. Motoarena Toruń Toruń żużel 15 500 6 100 

 
Stadion Miejski Kielce piłka nożna 15 500 13 150 

10. Stadion 
Gorzów  
Wlkp. 

żużel 15 281 1 80 

11. Bałtyk Gdynia Gdynia piłka nożna 15 139 1 b.d. 

12. Stadion Cracovii Kraków piłka nożna 15 016 49 400 

13. Stadion Piasta  Gliwice piłka nożna 10 037 3 300 

14. Miejski Stadion  
Ostrowiec 
Świętokrzyski 

piłka nożna 7430 1 b.d. 

15. LKS Stal Mielec 
lekkoatlety-

ka 
7000 b.d. b.d. 

16. Stadion GKS  Bełchatów piłka nożna 5238 b.d. b.d. 

 * w tym skyboksy i loże VIP  
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji umieszczonych na witrynach 

internetowych wymienionych obiektów (24.10.2013) i wywiadów własnych. 

                                                   
14 Gliwice – Centrum Widowiskowo-Sportowe „Podium” o pojemności 15 tys. osób. 
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Poznań), w których rozegrano mecze piłkarskie, wybudowano nowe stadiony 

piłkarskie. Są to nowoczesne wielofunkcyjne obiekty sportowe z szerokim za-

pleczem dla różnego rodzaju spotkań, w tym także biznesowych. Pojawienie się 

takich stadionów w naszym kraju wzmocniło konkurencję między dużymi wie-

lofunkcyjnymi miejscami spotkań. W Polsce w 2013 r. funkcjonowało 16 sta-

dionów sportowych posiadających zadaszone wszystkie trybuny dla kibiców. 

Obiekty te mają również sale konferencyjne, zaplecze gastronomiczne, dobrą 

dostępność komunikacyjną i duże parkingi, stanowią zatem atrakcyjne miejsce 

realizacji spotkań konferencyjnych, wystaw czy targów. 

Największy z nich to Stadion Narodowy w Warszawie. Znajduje się tam 

m.in. centrum kongresowe z salą o pojemności ponad 1600 osób. W okresie  

od 11 do 22 listopada 2013 r. odbył się tam kongres Organizacji Narodów 

Zjednoczonych
15

. 

Organizacja wydarzeń biznesowych (kongresów, targów, wystaw) w ta-

kich obiektach sportowych wymaga współpracy bardzo wielu podmiotów  

z sektora turystycznego, zaangażowania administracji samorządowej oraz za-

pewnienia odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, koordynacji zadań 

związanych z przygotowaniem kongresów, co znacząco wpływa na rozwój go-

spodarczy miast oraz regionów, w których się one odbywają. 

Współczesne obiekty sportowe (stadiony i wielofunkcyjne hale widowi-

skowo-sportowe) oferują zleceniodawcom spotkań biznesowych:  

– miejsca noclegowe (w niektórych przypadkach nawet już w samym 

obiekcie spotkań), 

– własne biura organizacji i obsługi spotkań konferencyjnych, 

– usługi gastronomiczne we własnych zasobach restauracyjnych,  

– zaplecze rekreacyjne (odnowy biologicznej),  

– dogodne połączenia komunikacyjne, 

– własne parkingi, centra handlowe, rekreacyjne. 

                                                   
15 Na płycie stadionu ustawiono cztery dodatkowe tymczasowe hale, w tym dwie, w któ-

rych odbyły się posiedzenia plenarne szczytu (największa o pojemności ponad 2 tys. osób). 
Uczestnikom konferencji udostępniono także loże i zaplecze biurowe Stadionu Narodowego.  
W tym czasie do stolicy Polski przyjechało ponad 10 tys. polityków, naukowców, przedstawicieli 
organizacji międzynarodowych i biznesu z całego świata. 
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Tabela 4 

Współczesne obiekty sportowe w Polsce jako miejsca spotkań konferencyjnych 

Atrybuty ważne przy 
wyborze miejsca 

konferencji  
(według M. Oppermanna) 

Silne strony stadionu z zapleczem konferencyjnym na rynku 
turystyki biznesowej 

Dostępność sal  
konferencyjnych 

W każdym nowym stadionie znajduje się (co najmniej jedna) 
sala konferencyjna bezpośrednio w obiekcie lub połączona 
zadaszonym przejściem, wyposażona w niemal wszystkie udo-
godnienia multimedialne (stałe lub instalowane na czas i potrze-
by określonej konferencji). 

Jakość obsługi  
konferencyjnej 

Coraz częściej w obiektach sportowych znajdują się wyodręb-
nione działy organizacji spotkań konferencyjnych, gdzie wyspe-

cjalizowani pracownicy służą pomocą w organizacji konferencji, 
a personel obsługujący gości konferencyjnych jest szczegółowo 
informowany o realizowanej konferencji. 

Dostępność pokoi 
 hotelowych 

Większość stadionów współpracuje z hotelami w najbliższej 
okolicy lub posiada własne zaplecze noclegowe na potrzeby 
uczestników spotkań konferencyjnych. 

Bezpieczeństwo w miejscu 
spotkania 

Stadiony coraz częściej posiadają kompleksowe systemy moni-

toringu bezpieczeństwa w obiekcie, wynajmują specjalistyczne 
firmy ochroniarskie itp. 

Czystość obiektu 

Stadiony, starając się przyjmować coraz większe wydarzenia 
kulturalne, sportowe i konferencyjne, obsługują coraz bardziej 
wymagających klientów i przywiązują coraz większą wagę  
do czystości na terenie obiektu. 

Łatwość dostępu drogą 
powietrzną 

Niemal każdy obiekt posiada możliwość zorganizowania dojaz-

du ważnym uczestnikom spotkania na i z lotniska, a rosnąca 
liczba lotnisk lokalnych obsługujących połączenia międzynaro-
dowe sprzyja lepszemu pozycjonowaniu stadionów w Polsce 
jako miejsc spotkań konferencyjnych. 

Koszty wyżywienia  
i zakwaterowania 

Pakiety konferencyjne połączone z usługami dodatkowymi  
(np. zakwaterowaniem uczestników i osób towarzyszących) 
stanowią w polskich obiektach sportowych bardzo konkurencyj-

ną cenowo ofertę na rynku spotkań w Europie. 

Ogólna dostępność  
finansowa 

Stadiony w Polsce coraz częściej są gotowe do negocjacji cen  
z klientem instytucjonalnym, a także ustalania dogodnych spo-
sobów płatności. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań M. Oppermanna: Convention Destina-

tion Images Analysis of Association Meeting Planners’ Perceptions, „Tourism 
Management” 1996, vol. 17, no. 3, s. 175–182. 

Obiekty sportowe w Polsce posiadają wiele atrybutów atrakcyjnych obiek-

tów konferencyjnych, do których odniesiono się w tabeli 4, co czyni je znaczą-

cymi podmiotami dla rozwoju rynku turystyki biznesowej w regionie.  
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Podsumowanie 

Rynek turystyki biznesowej w Polsce rozwija się pomimo zawirowań go-

spodarczych na świecie. Przybywa nowych obiektów konferencyjnych i rynek 

ten staje się coraz bardziej konkurencyjny. W rywalizację o wielkie wydarzenia 

biznesowe coraz bardziej angażują się administracje regionów, wspierając np. 

projekty infrastrukturalne sprzyjające dostępność komunikacyjnej czy też budu-

jąc nowe lub modernizując istniejące wielkie wielofunkcyjne miejsca spotkań 

(w tym obiekty sportowe). Obecność dużych nowoczesnych obiektów sporto-

wych pozwala wyróżnić się destynacji i przyczynia się do wzrostu ruchu tury-

stycznego. Nowoczesne obiekty sportowe posiadają materialny i osobowy po-

tencjał umożliwiający realizację spotkań konferencyjnych (sale konferencyjne, 

miejsca noclegowe, usługi gastronomiczne, bezpieczeństwo, dobra dostępność 

komunikacyjna i inne), co sprawia, że stają się znaczącymi podmiotami na ryn-

ku turystyki biznesowej. Wielkość realizowanych wydarzeń powoduje, że 

obiekty sportowe zaczynają pełnić rolę lidera w kreowaniu także mniejszych 

spotkań biznesowych w regionach, bowiem organizacja i obsługa wielkich wy-

darzeń wymaga często wielu mniejszych spotkań
16

 przed i po realizacji wielkie-

go spotkania. 
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16 Por. Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski, red. J. Borowski, PL.2012 Sp. z o.o., Warszawa 
2012. 
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MODERN SPORTS VENUES AS OPERATORS IN THE BUSINESS TOURISM 

MARKET IN POLAND 

Summary 

The paper presents the modern sports venues as significant venues for the devel-

opment of business tourism market affecting the competitiveness of destinations. The 

authors systematized terminology of business tourism market and then show sports 

venues from other conference venues. In the paper identified the largest covered multi-

purpose meeting and described modern biggest stadiums in Poland in terms of their 

physical capacity for conference meetings. In the final part of the article the authors 

remind the attributes that determine the attractiveness of the business tourism market 

in the world in terms of their use in sports facilities in Poland. 

Keywords: business tourism, sports facilities, business meetings 

Translated by Krzysztof Cieślikowski, Joanna Kantyka 
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Streszczenie 

Istotnym czynnikiem rozwoju regionu turystycznego jest współpraca jego intere-

sariuszy. Może ona przybierać różnorodne formy, gdzie dwiema podstawowymi wydaje 

się współpraca komplementarna (pomiędzy podmiotami oferującymi produkty kom-

plementarne) oraz współpraca konkurencyjna (pomiędzy konkurentami). Praktyka po-

kazuje, że pomimo szeregu korzyści generowanych dzięki współpracy możliwości te są 

wykorzystywane w ograniczonym stopniu. W prezentowanym opracowaniu autor prze-

prowadził dwuetapowe badanie, którego celem była ocena stopnia współpracy na przy-

kładzie wybranych przedsiębiorstw hotelarskich. Pierwszy etap polegał na obserwacji 

różnorodnych powiązań kooperacyjnych występujących na witrynach internetowych 

badanych obiektów, w drugiej części kontaktowano się z tymi obiektami przy wykorzy-

staniu techniki mystery shopping, szukając wskazanych powiązań. Oba etapy potwier-

dziły hipotezę o deficycie współpracy zarówno w układzie komplementarnym, jak  

i konkurencyjnym. 

Słowa kluczowe: turystyka, destynacja, przewaga konkurencyjna, współpraca 
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Wprowadzenie 

Turystyka jest istotną gałęzią gospodarki, decydującą o funkcjonowaniu 

znacznej liczby przedsiębiorstw oraz generującą szereg miejsc pracy. W wielu 

regionach turystyka pełni wiodącą rolę, będąc głównym stymulatorem rozwoju. 

W związku z powyższym istotnego znaczenia nabiera kreowanie różnorodnych 

przewag konkurencyjnych regionu, które stanowiłyby czynnik wzrostu popytu 

na tenże produkt. Istotnym źródłem budowania konkurencyjności destynacji  

w związku z jej specyfiką jest współpraca jej interesariuszy. Ze względu na 

znaczenie tego zagadnienia dla rozwoju regionu jako cel poniższego opracowa-

nia wybrano ukazanie korzyści płynących ze współpracy, potencjalnych jej 

form oraz zaprezentowanie modelu teoretycznego współpracy w regionie 

 – modelu powiązań. W części empirycznej skoncentrowano się natomiast na 

ukazaniu rzeczywistego stopnia współpracy zaobserwowanego w losowo wy-

branej grupie przedsiębiorstw i weryfikacji hipotezy mówiącej o niskim stopniu 

współpracy w tymże przypadku. 

1. Współpraca w regionie turystycznym – istota i znaczenie 

Produkt turystyczny w ujęciu obszarowym charakteryzuje się specyfiką, 

która wynika przede wszystkim z jego złożoności. W szerokim ujęciu produkt, 

który nabywa turysta, obejmuje cały zbiór (pakiet) dóbr podstawowych (walo-

rów turystycznych, które mają charakter przyrodniczy i antropogeniczny), dóbr 

materialnych (np. pamiątki, mapy, sprzęt turystyczny) i usług (z wykorzysta-

niem urządzeń turystycznych i paraturystycznych) zaspokajających jego potrze-

by”
1
. Jak wskazuje powyższa definicja, produkt ten jest współtworzony przez 

bardzo dużą liczbę współzależnych elementów, które tworząc jego potencjał 

konkurencyjny, decydują o jego pozycji na rynku turystycznym. Konkurencyj-

ność produktu destynacji określają jego atrakcje przyrodnicze, kulturowe, za-

bytki, muzea, infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, rozrywkowa czy też 

komunikacyjna. W konsekwencji jest to produkt, który jest współkreowany 

przez znaczną liczbę podmiotów, a co więcej – są to podmioty wprawdzie czę-

                                                   
1 A. Lewandowska, Produkt na rynku usług turystycznych, w: Marketing usług turystycz-

nych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 76. 
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sto od siebie zależne, ale nie występują pomiędzy nimi powiązania właściciel-

skie. Często nie wyłania się wśród nich podmiot dominujący, który mógłby 

narzucić pozostałym pożądane rozwiązania
2
.  

W związku z powyższym kluczowego znaczenia dla rozwoju destynacji  

i budowania jej konkurencyjności nabiera współpraca pomiędzy podmiotami 

współtworzącymi ten produkt. Jak podkreśla A. Panasiuk, „warunkiem rozwoju 

turystyki na obszarach lokalnych i regionalnych jest bowiem tworzenie podstaw 

do skutecznej, partnerskiej współpracy”
3
. Bardzo jednoznacznie na temat ko-

operacji wypowiadają się P. Keller i T. Bieger: „w sektorach gospodarki powią-

zanych z turystyką, które są heterogeniczne i rozdrobnione, nowe struktury 

powstaną tylko wtedy, gdy zainteresowani aktorzy są gotowi współpracować”
4
. 

Z kolei K. Czernek zwraca uwagę, że turysta postrzega region jako swoisty 

pakiet i ocenia go jako całość, a ocena ta jest czynnikiem decydującym o zado-

woleniu z wyjazdu, co z kolei determinuje udzielanie rekomendacji oraz decy-

zje o ewentualnym powrocie w dane miejsce
5
. Powyższa zależność powinna 

stanowić silną przesłankę do podejmowania wspólnych wysiłków przez intere-

sariuszy destynacji. Konsekwencją zaprezentowanego podejścia jest definicja 

współpracy określająca ją jako „formę dobrowolnego współdziałania, w którym 

grupa autonomicznych interesariuszy angażuje się w interaktywny proces, wy-

korzystując wspólne reguły, normy i struktury, by działać lub decydować  

w sprawach związanych z rozwojem turystyki w regionie”
6
. Komentując tę 

definicję, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, współpraca na 

rzecz rozwoju turystyki w regionie powinna mieć charakter dobrowolny, gdyż 

                                                   
2 Szerzej na temat roli przywódcy stymulującego współpracę w destynacji turystycznej 

zob. M. Żemła, Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kreowaniu 
potencjału turystycznego obszaru przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne, w: Potencjał 
turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, 
nr 53, s. 93–102. 

3 A. Panasiuk, Integracja działań samorządu terytorialnego i podmiotów sektora tury-
stycznego jako warunek rozwoju gospodarki turystycznej, w: Gospodarka turystyczna a grupy 

interesu, red. S. Wodejko, Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 99. 

4 P. Keller, T. Bieger, Introduction, w: Productivity in Tourism. Fundamentals and Con-

cepts for Achieving Growth and Competitiveness, red. P. Keller, T. Bieger, Erich Schmidt Verlag, 
Berlin 2007, s. 6. 

5 K. Czernek, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Prok-

senia, Kraków 2012, s. 19. 

6 Ibidem, s. 22. 
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podmioty wchodzące w sieć powiązań zdają sobie sprawę z korzyści wynikają-

cych z koordynacji działań, w praktyce jednak może mieć charakter wymuszo-

ny sytuacją czy działaniami podmiotu dominującego. Ponadto autorka kładzie 

nacisk na współpracę o charakterze sformalizowanym, która jest oparta na regu-

łach, normach. Wydaje się, że w regionach turystycznych tworzą się również 

powiązania między przedsiębiorcami, które nie są sformalizowane, ale jedno-

cześnie generują dodatkową wartość dla klientów i dlatego również powinny 

być brane pod uwagę. 

2. Współpraca w destynacji – model powiązań 

W literaturze można spotkać charakterystykę szeregu form czy też płasz-

czyzn kooperacji. Przykładowo liczną grupę form współpracy przedsiębiorstw 

poprzez związki formalne i nieformalne, horyzontalne i wertykalne, scentrali-

zowane i zdecentralizowane prezentują B. Savrina, D. Grundey i K. Berzina
7
.  

Z kolei A. Rapacz, D. Jaremen, P. Gryszel wskazują na takie możliwości 

współpracy przedsiębiorstw, jak kooperacja pionowa, kooperacja pozioma, 

oparta na koncentracji przestrzennej i kooperacja boczna
8
. Powyższe zestawie-

nie nie uwzględnia jednak sektora publicznego, a właśnie kooperacja publiczno- 

-prywatna powinna być jedną z kluczowych form współpracy w procesie budo-

wania konkurencyjności destynacji.  

W celu prowadzenia dalszych rozważań zaprezentowany został model ko-

operacji na rzecz konkurencyjności destynacji, który autor nazwał modelem 

powiązań
9
. Ujęto w nim główne kategorie interesariuszy wewnętrznych desty-

nacji: władze lokalne, mieszkańców, przedsiębiorców (pośrednia i bezpośrednia 

gospodarka turystyczna). Warto zwrócić uwagę, że związki kooperacyjne mają-

ce na celu rozwój konkurencyjności turystycznej regionu są zawierane przede 

                                                   
7 B. Savrina, D. Grundey, K. Berzina, Cooperation – the Form of Sustainable Tourism  

in Latvia, „Baltic Journal of Sustainability” 2008, vol. 14, no. 2, s. 151–162. 

8 A. Rapacz, D. Jaremen, P. Gryszel, Dolina Pałaców i Ogrodów jako przejaw współpra-

cy na rynku turystycznym, „Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia” 2010, t. IX, nr 4,  
s. 415. 

9 Model ten jest szerzej opisywany w: M. Dębski, Kooperacja przedsiębiorstw w regionie 

turystycznym jako czynnik podnoszący ich efektywność funkcjonowania – model sieci, w: Efek-
tywność organizacji, red. M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska, Emka, Warszawa 2013, s. 277–285. 
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wszystkim w grupie przedsiębiorców bezpośredniej gospodarki turystycznej  

i władz lokalnych. Należy również podkreślić znaczenie mieszkańców, którzy 

są jednocześnie pracownikami przedsiębiorstw, ich właścicielami, wyborcami. 

Ponadto, to właśnie oni kreują takie elementy konkurencyjności regionu, jak: 

gościnność, przyjazna atmosfera czy bezpieczeństwo. Z kolei przedsiębiorcy 

pośredniej gospodarki turystycznej rzadziej angażują się w różne powiązania 

kooperacyjne na rzecz rozwoju turystyki, ale trzeba pamiętać, że podmioty te 

wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych oraz tworzą ogólną 

infrastrukturę, która jest istotnym elementem produktu destynacji. 

 

Rys. 1. Model powiązań – kooperacji na rzecz konkurencyjności destynacji 

Źródło: M. Dębski, Kooperacja przedsiębiorstw w regionie turystycznym jako czynnik 
podnoszący ich efektywność funkcjonowania – model sieci, w: Efektywność or-

ganizacji, red. M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska, Emka, Warszawa 2013, s. 281. 
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Tak jak zostało to zaprezentowane na rysunku 1, interesariusze destynacji 

mogą wchodzić w różne powiązania kooperacyjne, które pogrupowano w na-

stępujący sposób
10

:  

– współpraca pionowa – na linii przedsiębiorca – władze lokalne, 

– współpraca pozioma
11

 – pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi: 

a) współpraca konkurencyjna – pomiędzy konkurentami oferującymi zbli-

żone lub substytucyjne produkty
12

. Współpraca tych podmiotów jest 

najtrudniejsza do osiągnięcia, jest ona jednak często uzasadniona, gdyż 

na wielu obszarach istnieje w tej grupie wspólnota interesów. Na zapre-

zentowanym modelu są to powiązania typu A–A, B–B czy C–C; 

b) współpraca komplementarna – pomiędzy podmiotami oferującymi pro-

dukty komplementarne. W tym przypadku istnieją najmniejsze bariery 

współpracy. Na zaprezentowanym modelu są to powiązania typu A–B 

czy B–C;  

c) współpraca właścicielska – forma bardzo silnej i specyficznej współ-

pracy zarówno pomiędzy podmiotami oferującymi produkty substytu-

cyjne, jak i komplementarne. Jej źródłem jest fakt istnienia powiązań 

właścicielskich. 

Należy również podkreślić, co zaznaczono na rysunku 1, że interesariusze 

wewnętrzni destynacji nie funkcjonują w izolacji od otoczenia. Również w ich 

przypadku występują powiązania o charakterze zewnętrznym.  

Jak to zaprezentowano, w regionie turystycznym istnieje potencjalnie bar-

dzo złożona sieć powiązań, która staje się jeszcze bardziej złożona w przypad-

                                                   
10 Ibidem, s. 282. 

11 Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami bywa też nazywana współpracą horyzontalną. 

Zob. M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i prakty-
ka, Wyd. UJ, Kraków 2009, s. 194. Z kolei A. Niemczyk współpracę pomiędzy podmiotami 
prowadzącymi zbliżoną działalność nazywa partnerstwem branżowym/sektorowym. Zob.  
A. Niemczyk, Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki na rynku krakowskim (w świetle 
wyników badań), w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpra-
ca, red. A. Rapacz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 157, 

s. 483. 

12 W literaturze ten typ współpracy bywa nazywany koopetycją (co-opetition), np.  

Y. Wang, Collaborative Destination Marketing: Principles and Applications, w: Destination 
Marketing and Management, red. Y. Wang, A. Pizan, Cabi, Oxfordshire 2011, s. 272–274;  
K. Borodako, Proces foresightu innowacją podnoszącą konkurencyjność regionu turystycznego, 
w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, War-
szawa 2010, s. 39. 
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ku, gdy uwzględnione zostaną powiązania zewnętrzne. Istotne jest jednak, aby 

potencjalne powiązania przekształcały się w efektywną współpracę i poprzez 

efekty synergii rozwijały konkurencyjność regionu. 

3. Współpraca w regionie – problematyka i metodologia badania 

Jednym z kluczowych czynników dla oceny produktu regionu, a jedno-

cześnie jednym z ważnych elementów determinujących zadowolenie turystów 

jest istniejąca na jego terenie infrastruktura ułatwiająca pobyt
13

. Jej istotnym 

składnikiem jest baza noclegowa. W grupie podmiotów ją tworzących kluczową 

rolę odgrywają hotele. Są to jednocześnie podmioty, które ze względu na swoją 

wielkość i specyfikę działania mają znaczące możliwości wchodzenia w różno-

rodne układy kooperacyjne. Co więcej – w znacznej mierze powinny być kre-

atorami, inicjatorami tych działań. Są to jednocześnie przedsiębiorstwa, które 

bezpośrednio i silnie czerpią korzyści z aktywności turystycznej. W efekcie 

powinny być zainteresowane maksymalizowaniem popytu na produkt destyna-

cji, co powinno stymulować dostrzeganie korzyści płynącej ze współpracy, 

która pomaga osiągnąć powyższy cel.  

Szeroko rozumiane przedsiębiorstwa hotelarskie są elementem bezpośred-

niej gospodarki turystycznej, natomiast hotele należą do największych podmio-

tów w tej grupie i jako takie mają możliwości samodzielnego stymulowania 

popytu na swoje usługi. Mimo to popyt ten będzie silniejszy w przypadku loka-

lizacji w atrakcyjnym regionie, a kooperacja z innymi interesariuszami destyna-

cji czy też podmiotami zewnętrznymi może być źródłem znaczących przewag. 

W przypadku hoteli, zgodnie z klasyfikacją opisaną w zaprezentowanym mode-

lu, można wyróżnić następujące formy współpracy: 

– pionowa, w szczególności: 

a) współpraca z władzami lokalnymi – władze odpowiadają za stymulację 

rozwoju regionu, a zarządzający hotelami oczekują od nich wsparcia; 

b) organizacje o charakterze lokalnym lub regionalnym mające na celu 

promocję regionu, np. lokalne organizacje turystyczne, hotele, są często 

najliczniejszą grupą wśród ich członków, często należą do ich założy-

                                                   
13 J. Holloway, The Business of Tourism, Prentice Hall, London 2002, s. 11–12. 
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cieli, później jednak relatywnie słabo angażują się w ich aktywność, 

oczekując, że podmioty te będą odpowiedzialne za kreowanie popytu na 

produkt danego regionu; 

– pozioma, w szczególności: 

a) współpraca konkurencyjna z innymi przedsiębiorstwami świadczącymi 

usługi hotelarskie: 

i. współpraca w zakresie promocji destynacji – kooperacja o charakte-

rze przestrzennym; podmioty zlokalizowane w jednym regionie po-

dejmują współpracę, aby stymulować popyt na produkt destynacji; 

ii. współpraca kosztowa – porozumienie hoteli w regionie może pro-

wadzić do obniżenia kosztów ich funkcjonowania; wspólnie mają 

możliwość negocjowania niższych stawek z dostarczycielami usług; 

iii. współpraca w sieci marketingowej – wspólna komunikacja z poten-

cjalnymi klientami; współpraca ma charakter ponadregionalny; ko-

operują podmioty, które słabiej ze sobą konkurują ze względu na 

zróżnicowaną lokalizację, a jednocześnie posiadające wspólną spe-

cyfikę funkcjonowania, np. Polish Prestige Hotels and Resorts; 

b) współpraca komplementarna – pozwala na podniesienie atrakcyjności 

produktu hotelu poprzez oferowanie dodatkowych usług, tworzenie pa-

kietów. Jej efektem oprócz wymiaru produktowego może być wspólna 

promocja czy też modyfikacja polityki cenowej, np. obniżka cen w za-

mian za zakup pakietu; 

c) współpraca właścicielska – sytuacja mająca często miejsce wśród hote-

li, które funkcjonują w systemach; w takim przypadku dominują intere-

sy grupy, co może być bardzo silnym ograniczeniem dla współpracy na 

rzecz destynacji. 

Tak jak zostało to zaprezentowane powyżej, w przypadku przedsiębiorstw 

hotelarskich istnieje cały szereg potencjalnych form współpracy i celowe wyda-

je się prowadzenie badań poświęconych tej tematyce. W prezentowanym bada-

niu autor skoncentrował się na formach współpracy poziomej. Celem badania 

było pozyskanie informacji na temat występowania tych form współpracy. Po-

stawiona hipoteza badawcza zakładała, że współpraca pozioma pomiędzy hote-

lami i podmiotami z ich otoczenia występuje w stopniu ograniczonym, co jed-

nocześnie skutkuje ograniczeniem występowania pozytywnych efektów z niej 

płynących. 
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W celu weryfikacji powyższej hipotezy przeprowadzono badanie, w któ-

rym wyodrębniono dwa etapy: 

a) etap I – analiza stron internetowych wybranych hoteli w górskich re-

gionach Polski w celu poszukiwania powiązań z innymi podmiotami. 

Internet jest tym narzędziem komunikacji, które gwarantuje wysoki sto-

pień transparentności. Na analizowanych stronach poszukiwano infor-

macji na temat innych podmiotów, rekomendacji ich produktów czy też 

przekierowań na ich strony internetowe. Analizie poddano strony 35 

hoteli o standardzie trzech, czterech i pięciu gwiazdek. Wszystkie te 

podmioty były zlokalizowane na terenach górskich, a zostały wybrane 

poprzez wpisanie w wyszukiwarkę Google hasła „hotel, góry”. W za-

prezentowanej liście przeszukano początkowych 20 stron, co pozwoliło 

zidentyfikować wskazaną liczbę hoteli, które spełniały kryteria doboru; 

b) etap II – badanie przy wykorzystaniu techniki mystery shopping. Autor, 

wcielając się w rolę klienta, wysłał poprzez pocztę e-mail do wcześniej 

wyselekcjonowanej grupy hoteli wiadomość, która oprócz pytań o moż-

liwość rezerwacji zawierała pytania o rekomendacje produktów kom-

plementarnych: stacji narciarskiej, przedsiębiorstwa transportowego, 

atrakcji dla dzieci. Etap ten stanowił pogłębienie analizy w zakresie 

współpracy komplementarnej, która, jak wskazano wcześniej, poten-

cjalnie generuje najmniej ograniczeń. 

Zastosowane narzędzia badawcze umożliwiły zdobycie znacznego mate-

riału badawczego, który doprowadził do interesujących wniosków. Należy jed-

nak podkreślić, że zebrane informacje z pewnością nie dawały nadmiaru danych 

dotyczących powiązań nieformalnych występujących pomiędzy podmiotami, 

jak również współpracy konkurencyjnej. W związku z powyższym celowe jest 

kontynuowanie badań, w szczególności poprzez przeprowadzenie wywiadów 

pogłębionych z zarządzającymi hotelami. 

4. Kooperacja przedsiębiorstw w regionie – badanie własne 

D. Jaremen i A. Panasiuk, analizując specyfikę produktu usługi hotelar-

skiej, wskazują na różne jego elementy, np. wystrój pokoju, wyposażenie poko-
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ju, wyposażenie i wystrój restauracji, usługi recepcji, atmosferę, obsługę kelner-

ską czy też zagospodarowanie terenu zewnętrznego
14

. Są to wszystko składniki, 

które mogą być kształtowane przez zarządzających hotelem. Wskazani autorzy 

nie wymieniają regionu jako elementu tegoż produktu. Władze hotelu mają 

ograniczone możliwości jego kształtowania, ale jednocześnie należy podkreślić, 

że lokalizacja hotelu jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego konkuren-

cyjność. Konsekwencją tej sytuacji jest fakt, że zarządzający hotelami na włas-

nych stronach internetowych zamieszczają opis atrakcji znajdujących się  

w pobliżu. Elementem produktu turystycznego, tak jak zostało to wcześniej 

wspomniane, są także wszelkie atrakcje przygotowane czy też udostępniane 

przez lokalnych przedsiębiorców. W związku z powyższym w przypadku 

współpracy przedsiębiorców właśnie opis hotelu stanowi pierwsze miejsce na 

stronie jego WWW, gdzie powinna znaleźć się rekomendacja oferty partnera. 

Tymczasem w przebadanej grupie w przypadku 89% jednostek na stronie inter-

netowej znajdował się opis regionu, ale już jedynie w przypadku 46% analizo-

wanych podmiotów w opisie regionu znajdował się opis jakichkolwiek atrakcji 

antropogenicznych, które nie były ogólnodostępnymi zabytkami. W związku  

z powyższym jedynie w przypadku niespełna 50% hoteli można mówić o ja-

kiejkolwiek formie rekomendacji udzielanych firmom oferującym produkty 

komplementarne. Dyskusyjne może być w tym przypadku użycie sformułowa-

nia „rekomendacja”. W zdecydowanej większości przypadków były to raczej 

ogólne informacje o produkcie, a w przypadku kilku spośród wymienionych 

podmiotów informowano bądź rekomendowano jedynie jeden produkt kom-

plementarny. Ponadto, na stronach jedynie 14% badanych hoteli zamieszczono 

zakładkę „partnerzy”, w której umieszczono informacje o podmiotach, z który-

mi prowadzona jest kooperacja. Znamienny jest również fakt, że spośród anali-

zowanych 35 hoteli jedynie w przypadku 29% z nich pojawiał się na stronie 

internetowej link do podmiotu oferującego produkt, który mógłby poszerzać 

ofertę hotelu. Wydaje się, że powyższe wskazania należy uznać za niewystar-

czające. Zamieszczanie informacji o produktach komplementarnych w zamian 

za umieszczenie informacji czy rekomendacji hotelu na stronie partnera jest 

prostą i tanią formą promocji. Wykorzystanie tej możliwości może stanowić 

                                                   
14 D. Jaremen, A. Panasiuk, Usługi hotelarskie jako produkt, w: Hotelarstwo. Usługi – 

eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2008, s. 74–80. 
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najprostszy przejaw współpracy. Ukazana sytuacja stanowi pierwszą, ale zna-

mienną przesłankę mówiącą o niskim poziomie współpracy w zakresie promo-

cji, co jest zgodne z postawioną hipotezą badawczą. 

Kolejną formą współpracy komplementarnej może być wzbogacanie pa-

kietów pobytowych o produkty oferowane przez partnerów biznesowych lub 

proponowanie w ramach tych pakietów zniżek na produkty komplementarne 

sprzedawane przez podmioty współpracujące. Formy te wydają się mało kosz-

towne, proste do zastosowania, a jednocześnie wzbogacają i podnoszą wartość 

produktu hotelu. Podobnie jednak, jak miało to miejsce w przypadku rekomen-

dacji, powyższe możliwości wykorzystywane są w ograniczonym, a nawet zni-

komym zakresie. Jedynie jeden spośród badanych hoteli umieścił produkt kom-

plementarny jako składnik swojej oferty, a dwa hotele oferowały zniżki na pro-

dukty innych podmiotów. Taki wynik musi zostać uznany za bardzo niski  

i jednocześnie należy postawić pytanie o przyczyny takiej sytuacji, co może być 

interesującym problemem dalszych badań, które byłyby prowadzone wśród 

zarządzających hotelami. 

Najtrudniejszą formą współpracy jest współpraca konkurencyjna. Spośród 

jej form, które zostały zaprezentowane we wcześniejszych rozważaniach, naj-

łatwiejsza do zaobserwowania na stronie internetowej hotelu jest współpraca  

w sieci marketingowej, np. Polish Prestige Hotels and Resorts. Jej przejawem 

byłyby rekomendacje obiektów konkurencyjnych. Wydaje się, że sytuacja taka 

może mieć uzasadnienie w przypadku, gdy obiekty zlokalizowane są w różnych 

destynacjach. Żaden z badanych obiektów nie zdecydował się na wykorzystanie 

takiej możliwości, natomiast w przypadku 26% z nich rekomendowano inne 

obiekty świadczące usługi hotelarskie w sytuacji występowania powiązań wła-

ścicielskich. Z kolei na stronach internetowych 20% badanych hoteli znajdowa-

ła się informacja o przynależności do sieci marketingowej lub o uzyskaniu cer-

tyfikatu, np. Złoty Standard, co wiązało się z możliwością przejścia na witrynę 

internetową podmiotu certyfikującego i zdobycia informacji o innych hotelach, 

które uzyskały podobny certyfikat. Wydaje się, że w przeciwieństwie do współ-

pracy komplementarnej niski poziom zaobserwowanej współpracy konkuren-

cyjnej nie jest zaskoczeniem. Tak jak podkreślano wcześniej, współpraca po-

między konkurentami może mieć inny powód, może np. mieć na celu minimali-

zację kosztów. Ponadto, współpraca ta ma często charakter nieoficjalny i mniej 

widoczny, bazujący na relacjach pomiędzy osobami zarządzającymi hotelami. 
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Etap pierwszy prowadzonego badania, polegający na analizie stron inter-

netowych wybranych hoteli, dostarczył argumentów za przyjęciem postawionej 

hipotezy badawczej, która mówiła o niskim poziomie współpracy pomiędzy 

podmiotami. Część empiryczna opracowania została pogłębiona poprzez II etap 

badania, w którym za pomocą techniki mystery shopping kontaktowano się  

z hotelami poddanymi analizie.  

Wyniki uzyskane w drugiej części badania stanowiły potwierdzenie wcze-

śniejszych wniosków i pozytywnie weryfikowały postawioną hipotezę badaw-

czą. Spośród 35 hoteli, do których wysłano wiadomość z pytaniami, odpowiedzi 

udzieliło 31 obiektów. Pierwsze z pytań dotyczyło wskazania możliwości do-

jazdu do hotelu z dworca kolejowego, co zakładało wykorzystanie lokalnych 

środków transportu. Rozwiązaniem stosowanym w różnych częściach świata 

jest w szczególności współpraca przedsiębiorstw hotelarskich z podmiotami 

świadczącymi usługi taksówkarskie. Nie jest to najważniejsza część sieci two-

rzonej przez hotel, lecz może poprzez wzajemne rekomendacje zapewniać obo-

pólne korzyści. W badanej grupie możliwości te nie są raczej wykorzystane 

– w 81% obiektów w sposób ogólny wskazano możliwości dotarcia do obiektu, 

ale jedynie w przypadku dwóch podmiotów nastąpiła jakakolwiek forma reko-

mendacji dla konkretnego, wymienionego z nazwy przedsiębiorstwa świadczą-

cego usługi transportowe.  

Jeszcze istotniejszą rolę dla prowadzonych rozważań odgrywały dalsze py-

tania, które koncentrowały się na atrakcjach regionu i dotyczyły potencjalnej 

współpracy komplementarnej. Autor, wcielając się w rolę klienta zainteresowa-

nego pobytem, prosił o rekomendację wyciągu narciarskiego (wszystkie hotele 

były zlokalizowane na terenach górskich), najważniejszych atrakcji w okolicy 

oraz atrakcji dla dzieci. W pierwszej kwestii w przypadku 16 obiektów wskaza-

no konkretną stację narciarską (w dwóch przypadkach odesłano na stronę 

WWW informującą o atrakcjach regionu). W odniesieniu do kolejnych pytań 

jedynie 9 podmiotów wskazało konkretne atrakcje antropogeniczne znajdujące 

się w okolicy, np. muzea czy parki dinozaurów (w jednym przypadku polecono 

biuro podróży organizujące możliwości zwiedzenia i wykorzystania okolicz-

nych atrakcji), a 7 podmiotów wskazało konkretne (nazwane) atrakcje dla dzie-

ci. Wydaje się, że pytanie zadane przez potencjalnego klienta hotelu daje duże 

możliwości udzielenia rekomendacji, które są jeszcze silniejsze w przypadku, 

gdy klient w hotelu już mieszka. W efekcie właścicielom czy też zarządzającym 

lokalnymi atrakcjami powinno zależeć na współpracy, aby te możliwości wyko-
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rzystywać. Z kolei dla hotelu istnienie atrakcji, które mogą zwiększyć satysfak-

cję klienta z pobytu, zwiększa wartość i ocenę oferowanego produktu. Jak jed-

nak wskazują wyniki przeprowadzonego eksperymentu, możliwości te są wyko-

rzystywane w niewielkim stopniu, a na udzielane odpowiedzi można spojrzeć 

jeszcze bardziej krytycznie, biorąc pod uwagę fakt, że w większości przypad-

ków wskazanie atrakcji nie wiązało się z udzieleniem rzeczywistej, przekonują-

cej rekomendacji. 

Istotną wartością dodaną atrakcyjności hotelu byłyby możliwości udziele-

nia zniżek na produkty komplementarne. Pytania o taką możliwość również 

pojawiły się w wiadomości wysyłanej do hoteli. Należy wyraźnie podkreślić, że 

możliwości te są wykorzystywane w znikomym stopniu. Jedynie w sześciu 

przypadkach zaoferowano możliwość zniżki na wybrane wyciągi narciarskie  

i jedynie w trzech przypadkach na inne atrakcje znajdujące się w okolicy. Taki 

wynik ze względu na potencjalne korzyści płynące z tego typu współpracy na-

leży ocenić negatywnie, stanowi on jednak potwierdzenie obserwacji, które 

zostały poczynione w pierwszej części badania. 

Trudniejsza do wypracowania niż w przypadku współpracy komplemen-

tarnej jest efektywna formuła współpracy konkurencyjnej. Biorąc pod uwagę 

wyniki badania w zakresie pierwszej z wymienionych form współpracy, rów-

nież w tym przypadku nie należało oczekiwać silnego zaangażowania badanych 

obiektów.  

Wybrane narzędzia badawcze pozwalały w szczególności na sprawdzenie 

faktu istnienia współpracy w sieci marketingowej. W celu weryfikacji tego za-

gadnienia w przesyłanej wiadomości pojawiło się pytanie o to, czy hotel uczest-

niczy w programie lojalnościowym obejmującym również inne obiekty  

i w efekcie czy pobyt w nim może być źródłem upustów w innych obiektach. 

Jedynie 6 obiektów wskazało na istnienie takiej możliwości, a w przypadku 10 

zaprezentowano własny system lojalnościowy. W pozostałych przypadkach 

albo pomijano pytanie, albo odpowiadano, że hotel nie uczestniczy w żadnym 

programie zewnętrznym.  

Podsumowanie 

Podsumowując, należy podkreślić, że specyfika produktu destynacji spra-

wia, iż istnieją silne korzyści związane ze współpracą jego interesariuszy. 

Współpraca ta może mieć różne formy, z których najistotniejszymi są współ-
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praca komplementarna oraz współpraca konkurencyjna z kilkoma subformami 

omówionymi wcześniej. Z całą pewnością w różnych regionach współpraca 

występuje w różnym zakresie, różne jest również nasilenie jej poszczególnych 

form. 

Celem prezentowanego opracowania oprócz wskazania modelu powiązań, 

korzyści płynących ze współpracy i charakterystyki jej potencjalnych form było 

zbadanie stopnia współpracy na przykładzie wybranej grupy przedsiębiorstw, 

którą były losowo dobrane przedsiębiorstwa hotelarskie. Jak wykazała zarówno 

analiza witryn internetowych wybranych obiektów, jak i II etap badania przy 

wykorzystaniu techniki mystery shopping, pozytywnie należy zweryfikować 

hipotezę mówiącą o niewykorzystywaniu możliwości płynących ze współpracy.  

W przypadku badanych obiektów: 

a) na witrynach internetowych występuje zauważalny deficyt rekomenda-

cji dla produktów komplementarnych; 

b) na witrynach internetowych w ograniczonym stopniu prezentowana jest 

przynależność do branżowych sieci marketingowych; 

c) oferowane pakiety pobytowe nie zawierają produktów komplementar-

nych oferowanych przez potencjalnych partnerów, pomimo że mogłyby 

one podnosić ich atrakcyjność; nie oferuje się również zniżek na takie 

produkty;  

d) w bezpośrednim kontakcie w ograniczonym stopniu rekomendowano 

produkty komplementarne;  

e) bardzo ograniczona liczba obiektów uczestniczyła w zewnętrznym pro-

gramie lojalnościowym. 

Poziom współpracy wykazany w prowadzonym badaniu należy ocenić ja-

ko niski. Przyjęte narzędzia pozwalają na uzyskanie informacji na potrzeby 

diagnozy stanu rzeczywistego, nie pozwalają jednak na pogłębienie wniosków 

poprzez podanie przyczyn takiego stanu. W związku z tym jawi się potrzeba 

kontynuowania badań, w szczególności w formie wywiadów prowadzonych 

z przedsiębiorcami, w ramach których należałoby poszukiwać odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa nie podejmują współpracy, mimo że generu-

je ona dosyć oczywiste korzyści. 
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COMPANIES COOPERATION IN A TOURISTIC DESTINATION  

AS THE ELEMENT OF BUILDING ITS COMPETITIVE ADVANTAGE  

Summary 

An important factor of the tourist region development is the cooperation between 

its stakeholders. This cooperation can have various forms, but two of them seems to be 

fundamental: the complementary cooperation – between companies offering comple-

mentary products and the competitive cooperation – between competitors. Despite the 

number of benefits generated by different types of partnerships, common practice shows 

that the possibilities connected with them are used to a limited extent. In the presented 

paper the author conducted a two-stage study designed to assess the degree of coopera-

tion in the chosen hotel companies. The first part of this study was to observe different 

cooperative relations appearing on websites that belong to selected hotels. In the second 

part author contacted with these companies and used the mystery shopping technique to 

continue the analysis. Both stages have confirmed the hypothesis of cooperation deficit 

in both a complementary and competitive cases. 

Keywords: tourism, destination, competitive advantage, cooperation 
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na stale napływające informacje są podstawą prowadzenia dobrze prosperującej 

działalności. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w jakim kierunku prze-

obraża się marketing turystyczny, w szczególności w obszarze działań prowa-

dzonych w internecie, chociaż poruszono również przykłady działań pozainter-

netowych. Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społeczeństwa wymuszają 

poszukiwanie niestandardowych opcji promocji produktów przez przedsiębior-

stwa. Działalność w danej chwili, aktualne i szybkie reagowanie na bieżące 

wydarzenia oraz pomysłowość, wychodzenie poza ustalane ramy i schematy – 

to przyszłość nowoczesnego marketingu, również w branży turystycznej.  

Współcześnie, aby przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta, firmy odwo-

łują się coraz częściej do niestandardowych technik marketingowych. Marke-

ting niestandardowy (ambient marketing) cechują niekonwencjonalne realiza-

cje, nierzadko kontrowersyjne, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na 

dany produkt lub też firmę. Najczęściej zalicza się do niego następujące techni-

ki: marketing partyzancki, marketing wirusowy, różne formy marketingu inter-

netowego (np. marketing szeptany lub e-mail marketing, marketing społeczno-

ściowy), trendsetting, gry marketingowe, a także reklamy na środkach komuni-

kacji miejskiej (taksówkach, autobusach, metrze, tramwajach)
1
. 

Marketing niestandardowy charakteryzuje się oryginalnym użyciem trady-

cyjnych nośników, takich jak tablice reklamowe czy billboardy, wykorzysta-

niem przestrzeni kontekstowej, częstym wykorzystaniem wnętrz w połączeniu  

z ich funkcją, a przede wszystkim wszechobecną interakcją zarówno z otocze-

niem, jak i nośnikiem reklamowym. Jego wyróżniającą cechą jest częste korzy-

stanie z kontrowersyjnych treści i przekazów, które przykuwają uwagę. 

Jak wynika z badań Zenithoptimedia, już nawet 1/3 budżetów reklamo-

wych przeznaczana jest na niestandardowe formy reklamy. Z obszaru reklamy 

on-line największym zainteresowaniem cieszy się marketing społecznościowy  

i user generated content (treść generowana przez użytkownika, np. treści wideo, 

wpisy blogowe, wpisy wiki czy podcasty). Marketing mobilny wciąż czeka na 

swoje przysłowiowe pięć minut
2
. 

                                                   
1 Por. www.marketing.edu.pl (3.05.2013). 

2 www.internetstandard.pl/news (3.05.2013). 
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Szczegółowa charakterystyka różnorodnych form marketingu niestandar-

dowego wykracza poza zamysł niniejszego artykułu. W dalszej jego części 

przedstawiona zostanie charakterystyka specyfiki niestandardowych działań 

marketingowych poprzez ukazanie ich konkretnych przejawów na rynku tury-

stycznym. 

1. Przykłady niestandardowych technik marketingowych  

w działalności przedsiębiorstw na zagranicznym rynku turystycznym 

W praktyce działalności marketingowej zagranicznych przedsiębiorstw tu-

rystycznych spotkać można wiele ciekawych przykładów niestandardowych 

działań marketingowych. Dość szokujące były niestandardowe spoty reklamo-

we z 2006 r. biura Kilroy Travels z przesłaniem „Jedź, zanim będzie za późno 

(Go before it’s too late)
3
. W jednym z nich dla turystów będących na safari 

tubylcy ustawiają w odpowiednim momencie płaską atrapę nosorożca. Prze-

wodnik pokazuje, w które miejsce patrzeć, słychać zwalnianie migawek w apa-

ratach fotograficznych, widać spojrzenia przez lornetki, pojawiają się uśmiechy 

na ustach. W uzupełniającej kampanii plakatowej Kilroy Travels przedstawia 

natomiast obrazy, jakie mogą mieć miejsce nawet za kilka czy kilkanaście lat 

 – są wśród nich np. bezdomny goryl żebrzący na ulicy, małpa siedząca na 

drzewie z odtwarzaczem mp3 czy ruchome schody zamiast zabytkowych, obra-

zy, które wkrótce mogą nie być fikcją a rzeczywistością. W tle pojawia się 

wspomniane hasło: „Jedź, zanim będzie za późno”
4
.  

Nietypowym pomysłem na zachęcenie do udziału w podróżach indyjskie-

go biura White Collar Hippies z Bombaju były plakaty informujące o miej-

scach, które warto odwiedzić. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 

że reklama ta ukazuje print screeny z ekranu komputera, gdzie aktualnie oglą-

dane są filmiki na portalu YouTube z instrukcją obsługi karabinu maszynowego 

AK-47 lub też wytycznymi, jak stworzyć reaktor jądrowy czy bombę w domu. 

O tym, że to zachęta do odwiedzenia biura podróży, informuje napis „Świat ma 

                                                   
3 www.youtube.com, www.adforum.com (3.05.2013). 

4 www.mariuszsadurski.pl (3.05.2013). 
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coraz mniej czasu. Podróżuj teraz” (The world has less time left. Travel now) 

oraz logotyp firmy
5
. 

Pomysłową akcję ambientową pod nazwą „Morze Cię wzywa” (The sea is 

calling) w 2011 r. przeprowadził armator Royal Caribbean. W akcji tej nośni-

kiem reklamowym stała się muszelka z telefonem w środku położona na ławce 

przy obfitującej w ruch spacerowiczów ulicy. Przedstawicielka Royal Carib-

bean dzwoniła na numer muszelki i przemiłym głosem podawała się za Morze. 

Pytała przechodniów, kiedy ostatni raz byli nad morzem, dlaczego tak dawno  

i kiedy znów pojadą. 

Muszelkę wykorzystał także rosyjski turoperator Voyanga. W jego am-

bientowej akcji wysyłkowej potencjalni klienci otrzymywali przesyłki złożone 

 z małej muszelki wyposażonej w odtwarzacz z hasłem „Tropikalne kraje cze-

kają na Ciebie. Podróżuj z Voyanga.com”, gdzie w tle słychać było szum fal, 

śpiew mew i śmiech
6
. 

Do ciekawych przykładów niestandardowych działań marketingowych 

można zaliczyć też outdoorową reklamę internetowego biura podróży Webjet 

Singapore, które ustawiło obok przystanku autobusowego walizkę ogromnych 

rozmiarów i w wyrazistym czerwonym kolorze. Przechodzący obok niej ludzie 

zadzierali głowy, by spojrzeć, gdzie kończy się rączka (kilkadziesiąt centyme-

trów ponad dachem przystanku). Informację o możliwości zabukowania wyjaz-

du z wyżej wspomnianym biurem podróży można było przeczytać z bliska, ale 

sama pokaźna torba podróżna rzucała się w oczy z daleka
7
. 

Nowatorski pomysł na promowanie swoich usług przygotowało holender-

skie biuro podróży D-reisen. Zaproponowało ono potencjalnym klientom test 

on-line pomiaru stresu, po wypełnieniu którego pojawiał się wynik w postaci 

liczby dni, które zainteresowany powinien przeznaczyć na urlop. Przepisem na 

odstresowanie się miały być oczywiście wakacje z D-reisen, a ich długość była 

zależna od poziomu stresu u danej osoby
8
. 

Magnetyczny sposób na promowanie swoich usług odnalazło też australij-

skie biuro podróży STA Travel w 2011 r. Wysłało ono aktora Andrew Leesa 

                                                   
5 www.adsoftheworld.com (3.05.2013). 

6 www.mariuszsadurski.pl (18.03.2013). 

7 www.mariuszsadurski.pl (31.10.2013). 

8 www.mariuszsadurski.pl (31.10.2013). 
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razem z reżyserem i kamerzystą w 6-tygodniową podróż dookoła świata.  

W efekcie wyprawy przez wszystkie kontynenty powstały 3 jednominutowe 

niestandardowe spoty reklamowe o nazwie: MOVE, EAT i LEARN (czyli: 

ruszaj się, jedz, ucz się)
9
. W szczególności „odsłona” MOVE zawiera ponad 

100 urywków nakręconych w różnych miejscach na Ziemi i nie sposób oderwać 

od niej wzroku. 

Stworzenie dobrej kampanii marketingowej opiera się nie tylko na tym, co 

zostanie wymyślone, ale także na tym, w jakim czasie zostanie wcielone w ży-

cie. Obecnie za pomocą internetu informacje rozprzestrzeniają się w szalenie 

szybkim tempie. Firmy, które przegapią ważną wiadomość albo zareagują na 

nią zbyt wolno, zostaną w tyle. Informacje w okamgnieniu przedawniają się, 

ulegają zapomnieniu, dlatego bardzo ważne jest, aby działać w czasie rzeczywi-

stym. Reagować natychmiast lub po niedługim czasie od zaistniałych, nowych 

okoliczności. Zalicza się do tego również podjęcie działań w świetle ważnych 

historycznie wydarzeń
10

. Takie istotne wydarzenie wykorzystała w lutym 2013 

r. izraelska grupa Fattal Hotels. Przedstawiła ona w świetle głośnej ostatnio 

abdykacji głowy Kościoła katolickiego reklamę w formie plakatu z wizerun-

kiem relaksującego się na leżaku papieża (ujęcie bez twarzy ukazujące tylko 

plecy i tiarę na jego głowie). Komentarz z zapytaniem „Need a rest?” („Potrze-

bujesz odpoczynku?”) dopełnia całości. Wymowne, zabawne, ale przede 

wszystkim na czasie
11

. 

Kolejnym przykładem na niestandardową reklamę jest specyficzny spot 

reklamowy stworzony i zrealizowany przez firmę KK Outlet dla holenderskiego 

hotelu o nazwie Hans Brinker Budget Hotel mieszczącego się w samym sercu 

Amsterdamu. Materiał wideo opublikowany w 2009 r. na portalu YouTube 

dotyka kwestii ekologii, jednak tylko tytułem „Hans Brinker Budget Hotel  

– Eco-Tour” („Eko-wycieczka”)
12

. Sceny nagrane w Budget Hotel ukazujące 

braki (np. ekologiczne światło – żarówki nie świecą, ekologiczna winda, której 

nie ma, są tylko schody; ekologiczny gabinet wellness i spa, którego też nie ma; 

                                                   
9 www.youtube.com (30.10.2013). 

10 S.D. Meerman, Marketing i PR w czasie rzeczywistym: jak błyskawicznie dotrzeć  

do rynku i nawiązać kontakt z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 34. 

11 www.adsoftheworld.com (30.10.2013). 

12 www.youtube.com (31.10.2013). 
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ekologicznie ogrzewane pokoje, czyli bez ogrzewania w ogóle; ekologiczna 

telewizja satelitarna, która tam nie istnieje, itp.) są specyficzną zachętą dla 

klientów, którym zależy na tanim noclegu, bliskości usług dodatkowych czy 

lokalizacji w centrum miasta. Dla tych, którzy taką antyreklamę postrzegają 

jako pozytywną, być może będzie to zabawny impuls, aby zatrzymać się wła-

śnie w tym hotelu. Jednak dla ludzi bez poczucia humoru, traktujących ekologię 

poważnie, może być to potwarz, zniechęcające ukazanie niewysokiego standar-

du czy po prostu antyreklama. Przykładami takiej antyreklamy mogą być plaka-

ty ze wspomnianego materiału filmowego, takie jak: „niewidzialna winda”, 

„pseudoekologiczny prysznic”, „ekologiczne ogrzewanie” czy „ekosuszarka”. 

Niestandardowe przykłady działań reklamowych można znaleźć także  

w sektorze przewoźników lotniczych. Air New Zealand jako pierwsza linia 

lotnicza „ubrała” swoją załogę w body painting, kręcąc spot reklamowy 

w 2009 r. Piloci, stewardessy i obsługa lotniska są pomalowani na całym ciele 

w taki sposób, że odnosi się wrażenie, iż mają na sobie ubrania. Na pierwszy 

rzut oka różnica jest niedostrzegalna, jednak po paru chwilach, gdy widać, jak 

pracują nagie mięśnie załogi, można się zorientować, że to tylko farba, a nie 

materiałowe stroje. Odważna, zabawna, ale też wykonana ze smakiem reklama 

tego przewoźnika jest efektem poszukiwania nowych rozwiązań
13

. 

Natomiast kanadyjskie linie lotnicze West.Jet, wykorzystując w swych 

działaniach efekt konkretnej daty z kalendarza, stworzyły na okoliczność prima 

aprilis w 2012 r. spot prezentujący nowy produkt „Cargo Kids”
14

. Filmik poka-

zuje, jak przewoźnik, dbając o komfort podróży klientów, zapewnia ich dzie-

ciom przelot w osobnych pomieszczeniach, takich jak luki bagażowe. Rodzice 

mogą oddać dziecko przy odprawie paszportowej, sadzając je w plastikowym 

pudełku jadącym na taśmie tak jak walizki, i mają „problem z głowy”. Mogą 

cieszyć się ciszą i spokojem w trakcie lotu. Rozwiązanie z jednej strony szoku-

jące, z drugiej zabawne. W rzeczywistości oczywiście taka sytuacja jest niedo-

puszczalna, jednak wielu rodzicom, którzy wiedzą, że czasem bardzo ciężko 

podróżuje się z dziećmi, ten pomysł mógłby przypaść do gustu i zachęcić ich do 

wybrania następnym razem właśnie tych linii lotniczych jako przewoźnika. Już 

sama liczba odsłon (ponad 759 tys.) oraz PR-owy sukces w postaci wielu 

                                                   
13 www.dailymotion.com (31.10.2013). 

14 www.youtube.com (31.10.2013). 
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wzmianek na temat tej firmy działającej w sektorze transportu lotniczego poka-

zują bardzo pozytywny efekt nakręconego materiału.  

2. Przykłady niestandardowych technik marketingowych  

w działalności przedsiębiorstw na krajowym rynku turystycznym 

W przeciwieństwie do licznych przykładów niestandardowych działań 

marketingowych na zagranicznym rynku turystycznym rynek krajowy cechuje 

się nadal niewielką liczbą niestandardowych rozwiązań. 

Jednym z przykładów jest wykorzystanie maskotki marki, tzw. brand he-

ro, do zwiększenia zainteresowania ofertą, a także zdobycia sympatii i większe-

go zaufania do firmy. Przedsiębiorstwo PolskiBus.com działające w sektorze 

transportu turystycznego za pomocą Ziggiego – wymyślonego żółtodziobego 

pluszaka w czerwonej koszulce i czapeczce, postanowiło zaskarbić sobie uwagę 

potencjalnych klientów, przedstawić im swoją firmę i wzbudzić zaufanie  

w zakresie bezpieczeństwa oraz komfortu podczas podróży w różne miejsca  

w Polsce i poza granicami kraju. Poza fanpagem Ziggiego firma stworzyła rów-

nież jego krótką historię. Zabawną, lekką, z dawką pozytywnego PR-u. Ziggi  

w rozmiarach większych od człowieka, jako „żywa” maskotka, odwiedzał różne 

polskie miasta i promował, głównie przy dworcach i węzłach komunikacyjnych, 

tanie przejazdy, również te dla klientów korzystających z usług PolskiBus.com 

po raz pierwszy, czyli za 1 zł. Wesoła akcja ambientowa została doceniona cho-

ciażby przez internautów, którzy w krótkim czasie w dużej liczbie (8 tys.  

w ciągu miesiąca istnienia strony) stali się fanami strony tego przed-

siębiorstwa
15

.  

Innym przykładem niestandardowego marketingu stosowanego przez pol-

skie firmy jest wykorzystanie gwiazdy estrady, jej utworu oraz tytułu jako 

fragmentu hasła reklamowego. Anna Wyszkoni, popularna piosenkarka, wyko-

nawczyni piosenek z gatunku pop, użyczyła poznańskiemu touroperatorowi – 

Grecos Holiday – swojego wizerunku do nakręcenia spotu reklamowego. Po-

zwoliła również wykorzystać fragment wykonywanego przez nią utworu Czy 

ten Pan i Pani jako podkład muzyczny do materiału filmowego oraz jako części 

                                                   
15 www.mariuszsadurski.pl (1.06.2013). 
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hasła reklamowego, które latem 2011 r. w całości brzmiało: „Czy ten Pan i Pani 

są w Grecji zakochani?”. Przedsiębiorstwo poprzez osobę trendsetterki – po-

wszechnie znanej i lubianej – uzyskało większe zainteresowanie swoimi usłu-

gami, które skupiają się głównie na jednej destynacji turystycznej, jaką jest 

Grecja
16

. 

Innym przykładem niestandardowego działania może być reklama reno-

mowanego biura podróży Neckermann. Zastosowało ono w swojej kampanii 

marketingowej typ jeżdżących billboardów. Nie były to jednak zwykłe, wielko-

formatowe plakaty, a wielkie sceny z obrazem trójwymiarowym przyczepione 

za pomocą specjalnych ramek (aby reklama była chwilowa i można było ją 

łatwo zmieniać) do dużych tirów
17

. Akcja miała na celu zainteresowanie kie-

rowców działalnością biura. Niecodzienne ozdoby zamiast plandek przyciągają 

uwagę niezwykłą perspektywą, z której patrzy obserwator. Przedstawione tak 

wakacyjne kadry wydają się „wychodzić” z ram. Jedynym mankamentem akcji 

poza kosztem wytworzenia takiej reklamy wydaje się podwyższenie ryzyka 

wypadków na drodze za sprawą „zapatrzenia” w pędzący po drodze ciężarowy 

pojazd.  

Jedną z ciekawszych reklam biur podróży wykraczających poza dotych-

czasowe standardy była na polskim rynku w 2013 r. zabawna reklama biura 

ITAKA
18

. W czasie 46 sekund rezydentka biura skonfrontowana z pustym auto-

karem powrotnym poszukuje zaginionych turystów. Turyści uciekają i chowają 

się przed nią w różnych miejscach – pod łóżkiem hotelowym, na palmie, na 

pustyni za garbami wielbłądów czy na dnie hotelowego basenu. Wiodący slo-

gan reklamowy to: „Gwarancja udanych wakacji, z których nie będziesz chciał 

wrócić” oraz „Wakacje pierwsza klasa”. Pomysł niebanalny i prosty, a przy tym 

wzbudzający pozytywne emocje. 

                                                   
16 www.mariuszsadurski.pl (1.06.2013). 

17 www.mariuszsadurski.pl (20.05.2013). 

18 www.youtube.com (31.10.2013). 
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3. Niestandardowe techniki marketingowe  

w działalności wybranych przedsiębiorstw turystycznych Poznania 

W sondażu przeprowadzonym wiosną 2013 r. udział wzięło 46 przedsię-

biorstw prowadzących działalność na terenie Poznania w charakterze biura po-

dróży – touroperatora, agencji turystycznej lub pośrednika turystycznego (łącz-

nie 57,8% badanych) oraz obiektów hotelarskich (42,2%)
19

. 

Większość tych firm (71%) zalicza się do przedsiębiorstw mikro (zatrud-

niających nie więcej niż 10 pracowników). Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 

11–50 pracowników stanowiły 22% badanych, przedsiębiorstwa średniej wiel-

kości (zatrudniające 51–250 pracowników) – 2,2%, przedsiębiorstwa duże (za-

trudniające ponad 250 pracowników) – 4,4%. Tylko 26% spośród badanych 

firm posiada w swoich strukturach wyodrębniony dział marketingu, ponad po-

łowa z tej grupy (58%) korzysta jeszcze z pomocy agencji reklamowych, agen-

cji PR czy prowadzących badania marketingowe. 74% respondentów nie posia-

da działu marketingu, aczkolwiek 12% z tej grupy utworzyło w swoich struktu-

rach przynajmniej stanowisko ds. marketingu.  

Pierwszą z badanych kwestii była obecność firmy na portalach społeczno-

ściowych. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 82%, wykorzystuje  

w swojej kampanii marketingowej ww. portale (por. rysunek 1).  

Wśród firm, które udzieliły odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, 

znalazły się te o statusie jednoosobowej działalności gospodarczej. Za powód 

braku aktywności podawano głównie brak czasu, by działać na portalach spo-

łecznościowych. Negatywne odpowiedzi udzielane były również ze względu na 

to, że pracownicy/właściciele tych firm nie odczuwali potrzeby prezentowania 

swoich usług na tego typu portalach, bardziej kładli nacisk na portale branżowe 

czy fora. 

Kolejne zagadnienie dotyczyło typu portali społecznościowych, na których 

firma jest aktywna. Spośród pięciu możliwych odpowiedzi najwięcej wskazań 

dotyczyło Facebooka. Wszystkie spośród badanych firm, które wykorzystują  

                                                   
19 Badania cytowane w tej części artykułu zostały przeprowadzone na potrzeby pracy ma-

gisterskiej Katarzyny Nowak Niestandardowe techniki marketingowe w działalności przedsię-
biorstw turystycznych wybranych sektorów pisanej pod kierunkiem K. Majchrzak i obronionej  
w lipcu 2013 r. w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Turystyki poznańskiej AWF. Rozbudowany 
kwestionariusz ankietowy zawierał 25 pytań. W artykule z uwagi na jego ograniczoną objętość 
wykorzystano tylko część zebranych wyników. 
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w swej kampanii marketingowej portale społecznościowe, posiadają profil na 

Facebooku i aktywnie uczestniczą w tworzeniu za jego pomocą nowych treści 

krążących po sieci (por. rysunek 2). 19% firm posiada swoją podstronę również 

na portalu Twitter, natomiast 3% na NaszaKlasa.pl.  

 

Rys. 1. Obecność badanych firm na portalach społecznościowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Rys. 2. Portale społecznościowe, z których korzystają badane przedsiębiorstwa tury-

styczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Kolejne pytanie miało na celu ustalenie, czy badane firmy współtworzą  

w Internecie treści o tematyce branżowej. Łącznie połowa respondentów kreuje 

informacje na forach, blogach, portalach videosharingowych lub innych. Do 

najpopularniejszych w tym względzie należą fora branżowe (43%), blogi (23%) 

oraz inne (23%), natomiast portale videosharingowe wskazało tylko 12% spo-

śród ankietowanych (por. rysunek 3).  

 

Rys. 3. Miejsca w Internecie, w których badane firmy tworzą treści o tematyce bran-

żowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Jedno z kolejnych pytań dotyczyło eventów organizowanych przez przed-

siębiorstwa branży turystycznej. Ponad 1/3 badanych firm (37%) organizowała 

w ciągu ostatnich 2 lat różne eventy (por. rysunek 4).  
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Rys. 4. Organizowanie eventów przez badane przedsiębiorstwa turystyczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Rys. 5. Charakter organizowanych eventów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Charakter tych wydarzeń przeważnie był związany z marką czy polityką 

firmy, miał na celu polepszenie wizerunku (48%). 24% spośród organizowa-

nych wydarzeń miało za zadanie poprawienie wyników sprzedaży. Nieco ponad 

12% posłużyło jako pretekst do nagłośnienia produktu, tyle samo miało charak-

ter non-profit, by zyskać przychylność klientów, zaprezentować firmę jako 

przyjazną społeczeństwu (por. rysunek 5). Tylko 3% spośród ankietowanych 

firm, które organizowały wydarzenia, wypowiedziała się szerzej na ten temat, 

zaznaczając odpowiedź „inne”. Powodem były organizowane cyklicznie pikniki 

i spotkania z klientami, gdzie występowały zawsze inne motywy przewodnie 

powiązane z prelekcjami pilotów, przewodników turystycznych, a także inne  

o charakterze kulturalnym. Pominięta zupełnie i przez żadną firmę niezazna-

czona została odpowiedź, która dotyczyła niestandardowych działań w tym 

zakresie, czyli wydarzeń z obszaru marketingu partyzanckiego, w którym osiąg-

nięcie maksimum rozgłosu dokonuje się przy minimalnych nakładach
20

.  

W kwestii powtarzalności w organizowaniu eventów najczęściej wybieranymi 

opcjami były wydarzenia jednorazowe oraz kilkurazowe (obie uzyskały po 37% 

odpowiedzi), natomiast cykliczne wskazało 26% ankietowanych. 

Niewiele ponad 1/4 respondentów odpowiedziała twierdząco na pytanie 

dotyczące nakręcenia przez firmę filmu/spotu reklamowego (por. rysunek 6). 

Udzieliły ich wszystkie badane duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz kilka 

mikroprzedsiębiorstw.  

Na pytanie precyzujące charakter stworzonego materiału ankietowani od-

powiadali najczęściej „zabawny” oraz „intrygujący” (po 33% odpowiedzi) (por. 

rysunek 7). Tylko 9% odpowiedzi wskazywało na zaskakujący charakter. Re-

spondenci, którzy wskazali odpowiedź „inny”, określali spot jako „zwykły”, 

„informacyjny” czy „nostalgiczny” (25%).  

Korzystanie z pomocy trendsettera w branży turystycznej do popularnych 

działań nie należy. Potwierdza to wynik kolejnego pytania z kwestionariusza 

ankietowego. Zaledwie 6,5% firm badanych na poznańskim rynku korzystało  

z takiego sposobu zdobywania nowych klientów (por. rysunek 8). Dwie trzecie 

spośród nich wybrały na przedstawicieli marki osoby znane w skali kraju  

i uznawane za gwiazdy, natomiast 1/3 korzystała z pomocy osoby znanej  

                                                   
20 Por. A. Ehrlich, J.C. Levinson, Marketing partyzancki, PWE, Warszawa 1998. 



192 Katarzyna Majchrzak, Katarzyna Nowak 

 

Rys. 6. Posiadanie przez badaną firmę filmu reklamowego (spotu) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Rys. 7. Charakter nakręconego materiału filmowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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i rozpoznawanej lokalnie. Wszystkie badane przedsiębiorstwa, które współpra-

cowały z trendsetterem, potwierdziły pozytywny wpływ takiej rozpoznawalnej  

i wpływowej osoby na obraz firmy. 

 

Rys. 8. Wykorzystywanie w marketingu badanych firm osoby trendsettera 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Rozsyłanie newslettera oraz wysyłanie spersonalizowanych e-maili, wy-

dawać by się mogło, jest już praktycznie standardem. Wśród badanych firm 

więcej ankietowanych skłoniło się do indywidualnie dostosowywanych listów 

w formie elektronicznej (67% odpowiedzi, por. rysunek 9), niż posyłania wia-

domości do wszystkich potencjalnych i aktualnych klientów (43%, por. rysu-

nek 10).  

Pytanie o mem spotkało się w większości przypadków z nieznajomością 

tego narzędzia. Mem, czyli wzorzec informacji powielany, rozprzestrzeniany 

przez ludzi w postaci np. hasła, melodii, ikon itp., jeśli był kojarzony, to nie pod 

swoją nazwą. Po wyjaśnieniu pojęcia okazało się, że na użytek działań marke-

tingowych stworzyło go 6 firm, co w skali 46 badanych daje 13%.  
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Rys. 9. Rozsyłanie newslettera za pomocą poczty elektronicznej przez badane przed-

siębiorstwa działające w branży turystycznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Rys. 10. Stosowanie przez badaną firmę marketingu spersonalizowanego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Rys. 11. Stworzenie przez badaną firmę nowego, powielanego wzorca informacji (hasła, 

melodii, ikony itp.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Podsumowanie 

Przykłady niestandardowych technik marketingowych stosowanych przez 

przedsiębiorstwa należące do branży turystycznej, w szczególności opisane  

w pierwszej części artykułu biura podróży, obiekty hotelarskie i linie lotnicze, 

pokazują liczne zaskakujące, niecodzienne działania tworzące obraz rozwijają-

cego się wciąż i przechodzącego zmiany marketingu w turystyce. Niektóre zy-

skują od razu przychylność wirtualnych i realnych klientów, inne poprzez swoją 

niecodzienność, przekorę, bycie odrzucającymi zapadają głęboko w pamięć.  

Nieliczne, opisane w dalszej części artykułu przykłady takich działań po-

chodzące z rynku polskiego pozwalały przypuszczać, że w zakresie niekonwen-

cjonalnych technik marketingowych rynek krajowy jest jeszcze daleko w tyle.  

W świetle przeprowadzonego sondażu na temat wykorzystania przez po-

znańskie przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej niestandardowych 

technik marketingowych można stwierdzić, że działania te do powszechnych 

nie należą. Nawet jeśli badane biura podróży zdają sobie sprawę z tego, że ich 

techniki są standardowe, większość z nich nie wychodzi poza ramy powszech-

nie stosowanych technik promocji, często najprawdopodobniej nie posiadając 

środków finansowych ani wystarczających zasobów ludzkich i wiedzy, aby 

dotrzeć do potencjalnych klientów w niekonwencjonalny sposób. 
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Wybrane techniki, które nie należą według literatury przedmiotu do trady-

cyjnego marketingu, stały się już w zasadzie standardowymi
21

. Są nimi np. po-

siadanie przez zdecydowaną większość badanych firm strony internetowej oraz 

profilu/-ów na portalach społecznościowych czy też wpisy na forach/blogach, 

które nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych (poza powszechnym 

już abonamentem za internet). Przy tym również w większości takie strony 

WWW i inne znaki działalności firmy w sieci są możliwe do odczytywania na 

urządzeniach mobilnych, a więc idą z duchem czasu i postępem technicznym. 

W tym zakresie stosowanie technik marketingowych można uznać za zadowala-

jące. 

Przykłady niestandardowych działań firm z rynków zagranicznych opisane 

w pierwszej części artykułu wyraźnie pokazują możliwości, jakie daje marke-

ting niestandardowy. Umiejętność zaskakującego, niekonwencjonalnego dotar-

cia do klienta może i dla polskich przedsiębiorstw turystycznych stać się sposo-

bem na przetrwanie na tym wysoce konkurencyjnym rynku, szczególnie w nie-

łatwych czasach kryzysu ekonomicznego. 
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THE AMBIENT MARKETING TECHNIQUES IN THE ACTIVITIES  

OF THE COMPANIES ON THE TOURIST MARKET 

Summary  

The article discusses the issues of the use of ambient marketing techniques in the 

activities of the companies on the tourist market. In the first and second part article 

provides an overview of examples, including these shocking and controversial ones, 

which can be observed on foreign and Polish tourist market. The third part presents the 

results of surveys on the use of ambient marketing techniques, conducted in the spring 

of 2013 among tourist companies operating in Poznan 

Keywords: ambient marketing, tourist companies, survey 

Translated by Katarzyna Majchrzak 





 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) 2014 

Marcin Hundert

 

Adam Pawlicz


 

Uniwersytet Szczeciński 

WYBRANE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA CENY USŁUG 

HOTELARSKICH W POLSKICH MIASTACH WOJEWÓDZKICH 

Streszczenie 

Cena usługi hotelarskiej jest determinowana przez liczne czynniki związane za-

równo z samym produktem hotelu, jak i jego otoczeniem. Dotychczasowe badania ilo-

ściowe czynników wpływających na ceny usług hotelarskich wskazywały na: wielkość 

obiektu, dostępność licznych usług dodatkowych (np. spa, parking, kasyno itp.)  

w obiekcie, kategorię obiektu, wiek, a także odległość od hubów transportowych, istot-

nych atrakcji turystycznych, a nawet klimat czy widok z okna jako zmienne objaśniają-

ce modele. Celem badań, których wyniki zostały przedstawione w artykule, było okre-

ślenie determinant cen usług hotelarskich w Polsce. Model bazuje na danych z 612 

hoteli zlokalizowanych w 18 miastach wojewódzkich. W odróżnieniu od poprzednich 

badań jako czynnik wpływający na cenę uwzględniono wielkość miasta, w którym 

znajduje się obiekt. 
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nistyczne 
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Wprowadzenie 

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności między ceną usługi 

hotelarskiej a szeregiem czynników, które mogą ją potencjalnie determinować. 

Selekcję czynników wpływających na poziom cen usług hotelarskich przepro-

wadzono na podstawie analizy literatury, zwłaszcza dotyczącej podobnych ba-

dań, jednak przeprowadzanych wcześniej. Oszacowanie wpływu elementów 

związanych z ofertą przedsiębiorstwa hotelarskiego oraz jego otoczeniem ma 

nie tylko znaczenie teoretyczne, ale również praktyczne, zwłaszcza z punktu 

widzenia nowo otwieranych przedsiębiorstw hotelarskich.  

Przedstawione w artykule badania rozszerzają dotychczasową wiedzę na 

temat czynników wpływających na ceny usług hotelarskich w dwóch aspektach. 

W dotychczasowych badaniach nie uwzględniano wielkości miasta jako czyn-

nika wpływającego na poziom cen. Ponadto, autorzy nie dotarli do podobnych 

badań przeprowadzonych w Polsce.  

1. Teoretyczne aspekty ustalania cen usług noclegowych 

Podręczniki marketingu traktujące o polityce cenowej przedsiębiorstw ho-

telarskich ograniczają się zazwyczaj do wskazania metod ustalania cen oraz 

możliwych do przyjęcia strategii cenowych. Tego typu obliczenia pozostają 

jednak zazwyczaj na bardzo dużym poziomie ogólności i nie są poparte bada-

niami ilościowymi w tym zakresie. Z tego powodu możliwość praktycznego 

wykorzystania takiej wiedzy przez hotelarzy jest bardzo ograniczona. 

Dotychczasowe badania ilościowe czynników determinujących poziom 

cen usług hotelarskich były przeprowadzane zarówno w USA, jak i w Europie, 

niemniej jednak najwięcej studiów, zwłaszcza po 2010 r., opartych jest na ba-

daniach w Azji Południowo-Wschodniej
1
. Badania obejmują porównania cen od 

kilkunastu do kilkuset obiektów noclegowych, które stanowią zmienne obja-

śniane w modelach. Zmienne objaśniające H. Zhang i inni
2
 podzielili na dwie 

główne grupy:  

                                                   
1 Por. H. Zhang et al., Modeling Hotel Room Price with Geographically Weighted Re-

gression, „International Journal of Hospitality Management” 2011, vol. 30, s. 1036–1043. 

2 Ibidem. 
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– zmienne związane z badanym obiektem (wyposażenie obiektu), 

– zmienne związane z jego lokalizacją.  

W grupie zmiennych związanych z obiektem wyróżniono: przynależność 

do sieci, kategorię, wielkość obiektu, usługi dodatkowe (restauracje, basen, 

kasyno, kominek, suszarki do włosów, zależność pomiędzy liczbą osób zatrud-

nionych a liczbą pokoi). W grupie czynników związanych z lokalizacją istotne 

były: odległość od centrum miasta, odległość od autostrady, temperatura, widok 

z okna i klimat. 

W większości badań autorzy wykorzystują do budowy modeli wybrane 

zmienne z wymienionych wyżej i na tej podstawie dokonują klasyfikacji czyn-

ników wpływających na poziom cen w hotelach. Wynikiem takich badań jest 

określenie, czy dana zmienna (np. kategoria hotelu) w sposób istotny staty-

stycznie wpływa na poziom cen oraz wskazanie siły tego oddziaływania. Są 

jednak prace, w których przedmiotem badań jest jedynie jedna zmienna obja-

śniająca (w takich przypadkach badania obejmują zdecydowanie większą próbę 

badawczą). Przykładowo J.W. O’Neill i M. Carlbäck
3
 stwierdzili na podstawie 

badań 51 tys. hoteli w USA, że hotele niesieciowe osiągały wyższy poziom cen 

od hoteli sieciowych w czasie kryzysu ekonomicznego. C.G. Lee
4
 wskazał na 

ataki terrorystyczne w krajach sąsiadujących z Singapurem jako czynnik nega-

tywnie wpływający na ceny usług hotelarskich. Inne badania wskazują na roz-

mieszczenie obiektów noclegowych jako funkcję występowania atrakcji tury-

stycznych
5
. 

Większość badaczy przyjmowała w modelach jedną zmienną objaśnianą, 

którą była standardowa cena usługi noclegowej. Jedynie w pracy C. Thrane
6
 

zbudowano model zarówno dla ceny pokoju jednoosobowego, jak i dwuosobo-

wego.  

                                                   
3 J.W. O’Neill, M. Carlbäck, Do Brands Matter? A Comparison of Branded and Inde-

pendent Hotels’ Performance during a Full Economic Cycle, „International Journal of Hospitality 
Management” 2011, vol. 30, s. 515–521. 

4 C.G. Lee, The Determinants of Hotel Room Rates: Another Visit with Singapore’s Data, 

„International Journal of Hospitality Management” 2011, vol. 30, s. 756–758. 

5 C. Tatar, M. Gonzer, A. Pawlicz, Heritage Based Push Factors and the Accommodation 

Supply Analysis in the Crisuri Mountains, „GeoJournal of Tourism and Geosites” 2008, no. 1, 
vol. 1, s. 72–82. 

6 C. Thrane, Examining the Determinants of Room Rates for Hotels in Capital Cities:  
The Oslo Experience, „Journal of Revenue and Pricing Management” 2007, vol. 5, s. 315–323. 
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2. Metodyka badań 

Zmienną objaśnianą w modelu jest cena usługi noclegowej. Zmienne po-

dobnie jak w badaniach C. Thrane
7
, C.-F. Chen i R. Rothschild

8
, G. Schammel

9
  

i innych ustalono na podstawie danych pośrednika internetowego. Obliczeń 

dokonano na podstawie portalu Rezerwuje.pl. Był to w okresie prowadzenia 

badań jedyny ogólnopolski pośrednik rezerwacyjny, który wskazywał średnią 

cenę rezerwacji usługi w danym obiekcie. Pozostałe portale podawały jedynie 

aktualną cenę usługi, która mogła być zależna od wielu czynników (np. chwi-

lowe obłożenie obiektu)
10

. Portal Rezerwuje.pl udostępnia ponadto dane jedynie 

dla obszaru Polski. Badania przeprowadzone przez A. Tso i R. Law
11

 w Hong-

kongu wykazały, że lokalny agent oferuje niższe ceny usług od agentów działa-

jących w otoczeniu międzynarodowym oraz cen oferowanych bezpośrednio na 

stronie internetowej poszczególnych obiektów. 

Dotychczasowe badania czynników wpływających na ceny usług nocle-

gowych obejmowały raczej niewielkie oraz homogeniczne z punktu widzenia 

produktu turystycznego regiony. Były to niewielkie miejscowości
12

, miasta i ich 

okolice
13

 lub niewielkie kraje, takie jak Hongkong, Tajwan, Izrael lub Singa-

pur
14

. Badania przedstawione w pracy dotyczą obiektów hotelarskich zlokali-

                                                   
7 Ibidem. 

8 C.-F. Chen, R. Rothschild, An Application of Hedonic Pricing Analysis to the Case  
of Hotel Rooms in Taipei, „Tourism Economics” 2010, vol. 16. 

9 G. Schamel, Weekend vs. Midweek Stays: Modeling Hotel Room Rates in a Small Mar-

ket, „International Journal of Hospitality Management” 2012, s. 1113–1118. 

10 Por. M. Sidorkiewicz, Uwarunkowania cenowe elementów produktu turystyki bizneso-

wej w hotelach województwa zachodniopomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” 2010, nr 591, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 53, s. 642–648. 

11 A. Tso, R. Law, Analyzing the Online Pricing Practices of Hotels in Hong Kong, „Hos-
pitality Management” 2005, vol. 24, s. 301–307. 

12 G. Schamel, Weekend... 

13 C. Thrane, Examining...; H. Zhang et al., Modeling...; C.-F. Chen, R. Rothschild, An 

Application... 

14 A. Tso, R. Law, Analyzing...; C.G. Lee, The Determinants...; A.A. Israeli, Star Rating 

and Corporate Affiliation: Their Influence on Room Price and Performance of Hotels in Israel, 
„Hospitality Management” 2002, vol. 21, s. 405–424; W.-T. Hung, J.-K. Shang, F.-C. Wang, 
Pricing Determinants in the Hotel Industry: Quintile Regression Analysis, „International Journal 
of Hospitality Management” 2010, vol. 29, s. 378–384. 
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zowanych w całej Polsce. W celu zapewnienia porównywalności danych  

w badaniu brano pod uwagę tylko hotele w polskich miastach wojewódzkich 

(18 – w przypadku województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego uwzględ-

niono po dwa miasta). Badania przeprowadzono 22 marca 2012 r. Średnia cena 

dostępna była dla 612 obiektów noclegowych. Liczba badanych obiektów jest 

wyższa niż w cytowanych pracach. Przykładowo badania w Oslo obejmowały 

ceny w 74 obiektach
15

, na Tajwanie – 58
16

, w Tajpej – 73
17

, w Pekinie – 228
18

,  

a w Izraelu – 218
19

.  

Na podstawie wcześniejszych badań można przyjąć, że produkt obiektów 

hotelarskich zlokalizowanych w dużych miastach znacznie częściej kierowany 

jest do turysty biznesowego niż w przypadku ogółu populacji. Udział podróż-

nych wskazujących na biznes jako główny motyw podróży w dużych miastach 

w badaniach S. Page i C. Hall wynosił 46% w stosunku do 16% w przypadku 

danych dotyczących światowego ruchu turystycznego
20

. 

Jako zmienne objaśniające wybrano: kategorię hotelu (liczbę gwiazdek), 

wielkość hotelu (liczbę pokoi), jakość obsługi (ocena jakości opierała się na 

wskazaniach osób, które kupiły usługi przez dany portal w skali 1–10;  

10 – najwyższa jakość) oraz wielkość miasta, w którym operuje dany obiekt 

(populacja miasta).  

Kategoria obiektu uwzględniana była w części poprzednich studiów.  

A.A. Israeli
21

 wskazał ją nawet jako zmienną, która najlepiej wyjaśnia różnice  

w cenach (znacznie lepiej niż przynależność do sieci hotelowych). Jest to za-

skakujące, ponieważ w Izraelu kategoryzacja została zlikwidowana w 1995 r. 

(czyli 5 lat przed przeprowadzeniem badań przez autora) ze względu na liczne 

                                                   
15 C. Thrane, Examining... 

16 W.-T. Hung, J.-K. Shang, F.-C. Wang, Pricing Determinants... 

17 C.-F. Chen, R. Rothschild, An Application... 

18 H. Zhang et al., Modeling... 

19 A.A. Israeli, Star Rating... 

20 Por. A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 

2008; idem, Convention Bureau jako forma współpracy publiczno-prywatnej w zakresie promocji 
turystyki biznesowej w wybranych miastach nadbałtyckich, w: Gospodarka turystyczna w regio-
nie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wyd. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007,  
s. 281–288; S. Page, C. Hall, Managing Urban Tourism, Pearson, Essex 2003. 

21 Ibidem. 
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próby malwersacji oraz presję sektora turystycznego na przyznawanie wysokich 

kategorii hotelom nie do końca spełniającym wymagania. Pomimo braku for-

malnej kategoryzacji większość hoteli posługiwała się w okresie badań katego-

riami przyznanymi wcześniej. Bardzo silna korelacja pomiędzy kategorią a ceną 

została również zaobserwowana w badaniach prowadzonych w Pekinie
22

. 

Kolejną zmienną uwzględnianą w badaniach jest wielkość obiektu (mie-

rzona liczbą pokoi). Była ona uwzględniana w kilku poprzednich badaniach. 

Zhang i inni
23

 udowodnili, że wraz ze wzrostem wielkości obiektu maleje śred-

nia cena. Przeczą temu wcześniejsze badania przeprowadzone na Tajwanie,  

z których wynika statystycznie istotna pozytywna korelacja pomiędzy tymi 

zmiennymi
24

. Również badania Thrane
25

 wskazują na brak statystycznie istotnej 

zależności między liczbą pokoi a ceną usługi noclegowej. Dane dotyczące licz-

by pokoi dostępne były dla 501 obiektów. 

Trzecią zmienną objaśniającą jest ocena jakości przez użytkowników por-

talu Rezerwuje.pl. W poprzednich badaniach tego typu zmienna występuje sto-

sunkowo rzadko. Jedynie Schamel
26

 oraz C.-M. Chen i Y.-C. Lin
27

 wskazali ją 

jako zmienną wyjaśniającą zmiany cen. Współczynnik jakości był pozytywnie 

skorelowany z ceną. Dane dotyczące jakości dostępne były dla 372 obiektów. 

Zmienną, która nie pojawiała się w dotychczasowych badaniach, jest wiel-

kość miasta, w jakim operuje przedsiębiorstwo hotelarskie. Autorzy zakładają 

jednak, że wraz z wielkością miasta rosnąć będzie również cena usług hotelar-

skich. Może to wynikać z wyższych kosztów zakupu gruntów oraz wyższych 

kosztów pracy, które to zmienne są skorelowane z populacją miasta.  

Poza problemami związanymi ze wskazaniem odpowiednich kandydatek 

na zmienne objaśniające do modelu Ceny Usług Hotelarskich kłopotliwe zdaje 

się również dobranie odpowiedniej metody estymacji parametrów tego modelu. 

                                                   
22 H. Zhang et al., Modeling... 

23 Ibidem. 

24 W.-T. Hung, J.-K. Shang, F.-C. Wang, Pricing Determinants... 

25 C. Thrane, Examining... 

26 G. Schamel, Weekend... 

27 C.-M. Chen, Y.-C. Lin, Does Better Service Induce Higher Profitability? Evidence from 

Taiwanese Hospitality Industry, „International Journal of Hospitality Management” 2012, vol. 31, 
s. 1330–1332. 
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W literaturze natknąć się można na wiele różnych metod, niemniej jednak więk-

szość z nich bazuje na regresji opartej o Klasyczną Metodę Najmniejszych 

Kwadratów (KMNK).  

Dość często w celu określenia czynników wpływających na cenę sięga się 

po metody regresji Hedonicznej
28

, Geograficznie Ważonej Regresji
29

, regresji 

na kwantylach
30

. Podejmuje się także próby stosowania w tym celu takich me-

tod, jak ARCH i GARCH
31

. 

W niniejszym artykule do oszacowania modelu Ceny Usług Hotelarskich  

o postaci: 

Pi= k

m

k

kik X  
1

0
 (i = 1, 2 …, n), 

gdzie: 
P – cena usługi turystycznej, 

Xi – zmienna objaśniająca, 
αk – parametr strukturalny modelu, 

Ɛ – błąd losowy, 

wykorzystano regresję krokową wsteczną i postępującą. Otrzymane wyni-

ki porównano do zwykłego modelu regresji. 

W metodzie regresji krokowej do optymalnego zbioru zmiennych obja-

śniających dochodzi się poprzez proces stopniowego ulepszania kombinacji 

tych zmiennych. Ze względu na przyjętą procedurę wyłaniania zmiennych do 

modelu ekonometrycznego możemy wyróżnić metodę regresji krokowej 

wstecznej oraz metodę regresji krokowej postępującej. Jeżeli ze zbioru poten-

cjalnych zmiennych objaśniających eliminujemy po kolei zmienne wyjaśniające 

zmienną endogeniczną aż do otrzymania optymalnego zbioru zmiennych obja-

śniających, mamy do czynienia z regresją wsteczną. Jeżeli do modelu ekonome-

trycznego dobieramy stopniowo zmienne ze zbioru potencjalnych zmiennych 

objaśniających, mamy do czynienia z regresją postępującą. 

Zarówno w metodzie regresji krokowej wstecznej, jak i postępującej mogą 

występować różne kryteria, na podstawie których wybiera się zmienne objaśnia-

                                                   
28 C-F. Chen, R. Rothschild, An Application... 

29 H. Zhang et al., Modeling... 

30 W.-T. Hung, J.-K. Shang, F.-C. Wang, Pricing Determinants... 

31 C.G. Lee, The Determinants... 
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jące. Niemniej jednak najczęściej stosowanym kryterium jest statystyczna istot-

ność parametrów strukturalnych
32

. W przypadku regresji krokowej wstecznej 

(metoda eliminacji a posteriori, metoda odrzucania) procedura postępowania 

jest następująca: 

1) szacuje się wartości ocen modelu ekonometrycznego zawierającego 

wszystkie potencjalne zmienne objaśniające; 

2) z tablicy rozkładu t-Studenta dla przyjętego poziomu istotności α oraz 

1kn   stopni swobody wyznacza się wartość tα; 

3) dla każdego obliczonego współczynnika regresji a1, a2, …, ak wyznacza 

się wartości statystyki t: 

 
 k

k

k
aD

a
at  , 

gdzie    XXSaD T

e  22

 

4) następnie sprawdza się, czy zachodzi relacja: 

a) jeżeli zachodzi   tat k min , to wszystkie zmienne objaśniające wcho-

dzące w skład modelu istotnie wpływają na zmienną objaśnianą i sta-

nowią optymalny zbór zmiennych objaśniających, 

b) jeżeli natomiast   tat k min , to zmienną, dla której wyznaczono war-

tość  katmin , eliminuje się ze zbioru potencjalnych zmiennych obja-

śniających i całą procedurą powtarza się bez uwzględnienia tej zmien-

nej. 

Ze względu na występowanie określonego stopnia zależności między po-

tencjalnymi zmiennymi objaśniającymi może mieć miejsce sytuacja, że po od-

rzuceniu kolejnej zmiennej zmienna wyeliminowana wcześniej stanie się 

zmienną istotnie opisującą badane zjawisko. Powinna zatem być włączona do 

zbioru potencjalnych zmiennych objaśniających i uwzględniona w dalszej pro-

cedurze wyboru zmiennych. 

Metoda regresji krokowej wstecznej jest wykorzystywana przede wszyst-

kim w przypadkach, gdy spodziewana liczba zmiennych objaśniających w mo-

delu jest zbliżona do liczby zmiennych w zbiorze kandydatek. Natomiast  

w przypadku, gdy spodziewana liczba zmiennych objaśniających jest zdecydo-

                                                   
32 Inne kryterium wyboru zmiennych objaśniających przedstawiono w: B. Borkowski,  

H. Dudek, W. Szczesny, Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, s. 69. 
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wanie mniejsza od liczby zmiennych wyjściowych, lepszą metodą jest metoda 

regresji krokowej postępującej. Procedurę postępowania w przypadku regresji 

postępującej można opisać następująco: 

1) dla wszystkich p potencjalnych zmiennych objaśniających szacuje się 

oceny parametrów modeli ekonometrycznych o postaci: 

ijij Xaay  0
ˆ  (j = 1, 2, …, p), 

a następnie wyznacza się statystyki  iat ;  

2) z tablicy rozkładu t-Studenta dla przyjętego poziomu istotności α oraz 

1kn   stopni swobody wyznacza się wartość tα; 

3) następnie sprawdza się, czy zachodzi relacja: 

a) jeżeli   tat i max , to w zbiorze potencjalnych zmiennych ob-

jaśniających nie znajduje się żadna zmienna, która w sposób za-

dowalający wyjaśniałaby kształtowanie się zmiennej objaśnianej, 

b) jeżeli zachodzi   tat i max , to dana zmienna Xi zostaje pierw-

szą zmienną objaśniającą; 

4) szacujemy p–1 modeli dla pozostałych zmiennych: 

ijij XaXaay  110
ˆ  (i = 2, 3, …, p), 

powtarzamy całą procedurę z wyborem zmiennej istotnie powiązanej ze 

zmienną objaśnianą. 

Również w przypadku metody regresji krokowej postępującej ze względu 

na występowanie powiązań pomiędzy potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi 

może dojść do sytuacji, że zmienna wcześniej wybrana do pełnienia roli zmien-

nej objaśniającej po wprowadzeniu do modelu nowej zmiennej przestanie być 

istotnie skorelowana ze zmienną objaśnianą. W tym przypadku należy ją wy-

eliminować z modelu
33

. 

3. Wyniki badań 

Jedną z podstawowych zasad doboru zmiennych objaśniających do modelu 

ekonometrycznego jest wybór takich zmiennych, które są silnie skorelowane ze 

zmienną objaśnianą i jednocześnie słabo skorelowane ze sobą. W tabeli 1 znaj-

                                                   
33 Ibidem, s. 68. 
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dują się współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy ceną usługi hotelarskiej  

a czterema potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi
34

. 

Tabela 1 

Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy ceną usługi hotelarskiej  

a czterema potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi 

 Średnia cena noclegu 

Średnia ocena obiektu 0,459583 

Liczba pokoi 0,216586 

Liczba gwiazdek 0,675733 

Wielkość miasta 0,146664 

Źródło: opracowanie własne. 

Wszystkie potencjalne zmienne objaśniające mają istotny wpływ na cenę 

noclegu, przy czym najsilniej koreluje z nią liczba nadanych obiektowi gwiaz-

dek, a najsłabiej – wielkość miasta. 

W tabeli 2 przedstawiono współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy 

zmiennymi objaśniającymi łączonymi parami. 

Tabela 2 

Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy zmiennymi objaśniającymi  

łączonymi parami 

  
Średnia 

Odchylenie 
standardowe 

Średnia 
ocena 

obiektu 

Liczba 
pokoi 

Liczba 
gwiazdek 

Wielkość 
miasta 

Średnia ocena obiektu 7,9 0,7 1    

Liczba pokoi 93,3 84,2 –0,081707 1   

Liczba gwiazdek 3,2 0,9 0,481145 0,200700 1  

Wielkość miasta 753780,5 473023,8 –0,079481 0,370199 –0,047213 1 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                   
34 We wszystkich obliczeniach przyjęto poziom istotności 0,05. 
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Istotną statystycznie zależność zaobserwować można pomiędzy średnią 

oceną obiektu
35

 a liczbą gwiazdek. Jest to jak najbardziej uzasadnione. Zależ-

ność ta wykazuje kierunek dodatni, czyli im wyższa liczba gwiazdek, tym wyż-

sza średnia ocena obiektu. Zmienną, która istotnie koreluje aż z dwiema z trzech 

pozostałych zmiennych, jest liczba pokoi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że ta zmienna nie będzie odpowiednią kandydatką do modelu. 

W celu wskazania zmiennych istotnie wpływających na średnią cenę noc-

legu i estymacji jego parametrów wykorzystano KMNK oraz regresję postępu-

jącą. W tabeli 3 znajdują się wyniki przeprowadzonej analizy. 

Tabela 3 

Wyniki przeprowadzonej analizy 

  

Wszystkie efekty Regresja postępująca Regresja wsteczna 

ocena 
parame-
tru 

t-student p 
ocena 
parame-
tru 

t-stu-
dent 

p 
ocena 
parame-
tru 

t-student p 

W. wolny –180,922 –4,19197 0,000036 –180,922 –4,19197 0,000036 –172,328 –4,04355 0,000066 

Liczba 
gwiazdek 

59,711 12,25202 0,000000 59,711 12,25202 0,000000 61,496 13,21370 0,000000 

Wielkość 
miasta 

0,000035 3,96740 0,000090 0,000035 3,96740 0,000090 0,0000387 4,80084 0,000002 

Średnia 

ocena obiek-
tu 

26,087 4,35946 0,000018 26,087 4,35946 0,000018 24,634 4,19683 0,000035 

Liczba pokoi 0,062 1,22375 0,221974 0,062 1,22375 0,221974    

R2 0,5182 

 

0,5182 

 

0,5159 

 

F(4,311) 83,6311 83,6311 110,8323 

Błąd std. 

estymacji 
67,3249 67,3249 67,3786 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                   
35 Należy zaznaczyć, że zmienna ta charakteryzuje się dość małą zmiennością. W zależno-

ści od przyjętego kryterium można by wyeliminować ją ze zbioru potencjalnych zmiennych obja-
śniających jako zmienną quasi-stałą, jednak autorzy podjęli ryzyko i pozostawili ją w analizie. 
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Zarówno przy regresji obejmującej wszystkie efekty, jak i regresji postę-

pującej otrzymano dokładnie takie same wyniki. Nieco inne oszacowania 

otrzymano dla regresji wstecznej. Niemniej jednak we wszystkich trzech przy-

padkach zmienną, która została wyeliminowana z modelu ekonometrycznego, 

jest liczba pokoi. Ze względów metodologicznych wspomnianych wcześniej,  

a dotyczących wyboru metody regresji krokowej wstecznej, głównie w przy-

padkach, gdy spodziewana liczba zmiennych objaśniających w modelu jest 

zbliżona do liczby zmiennych w zbiorze kandydatek, właśnie ten model zosta-

nie przyjęty jako opisujący średnią cenę usługi hotelowej. Ostatecznie przyjmie 

on postać: 
Pi = –172,328 + 61,496X1i + 0,0000387X2i + 24,634X3i + ui, 

gdzie X1, X2, X3 to w kolejności zmienne: liczba gwiazdek, wielkość miasta, 

średnia ocena obiektu. Wszystkie trzy zmienne mają dodatni wpływ na cenę. 

Najbardziej odczuwalny dla klienta wpływ na cenę ma liczba gwiazdek. Każda 

dodatkowa gwiazdka to przeciętnie o 61 zł wyższa cena noclegu. Natomiast 

wyższa ocena obiektu generuje wzrost ceny przeciętnie o 25 zł co jeden punkt 

na skali ocen. Należy zaznaczyć, że w przypadku wielkości miasta pomimo 

istotnego statystycznie wpływu na cenę jej zauważalny wzrost zacznie się do-

piero przy wzroście liczby mieszkańców o ponad 100 tys. osób. 

Niestety, dopasowanie modelu na poziomie 51% nie pozwala na jedno-

znaczne stwierdzenie, że wymienione zmienne są właśnie tymi, które należy 

brać pod uwagę przy analizie poziomu cen usług hotelarskich. Z pewnością 

badanie to będzie przyczynkiem do głębszego zbadania problemu przy zasto-

sowaniu innych metod. 

Podsumowanie 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż próba dokonania wyboru zmiennych 

opisujących przeciętną cenę usług hotelarskich spośród wybranych kandydatek 

została uwieńczona sukcesem. Przy wykorzystaniu metody regresji postępującej 

wstecznej zmiennymi statystycznie istotnie wpływającymi na średnią cenę 

usługi hotelarskiej są: liczba gwiazdek nadanych obiektowi, wielkość miasta 

oraz średnia ocena obiektu. Wszystkie trzy zmienne wpływają na cenę w sposób 

dodatni, tzn. ich wzrost powoduje wzrost ceny, przy czym najsilniej na wzrost 

ceny wpływa liczba gwiazdek. Przeprowadzone badania należy potraktować  
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– ze względu na słabe dopasowanie modelu – jako przyczynek do dalszych 

pogłębionych badań. 

Dalsze badania czynników wpływających na cenę usługi hotelarskiej mogą 

uwzględniać pozycję hotelu w odniesieniu do najbliższego hubu transportowe-

go, jego wiek, stosunek liczby personelu do liczby pokoi, możliwość bezpłatne-

go parkowania, posiadanie przez hotel centrum spa oraz zaplecza konferencyj-

nego. 
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EXAMINING THE DETERMINANTS OF ROOM RATES FOR HOTELS  

IN CAPITALS OF POLISH REGIONS 

Summary 

Price hedonic theory states that the price for a product may be thought of as an ad-

ditive function of the various utility-bearing attributes embedded in the product. Within 

this framework, the present study demonstrates how the room rates for hotels in capitals 

of Polish regions can be linked to certain hotel attributes and its location. Previous stud-

ies examined various determinants which can be classified into two groups: situation 

factors (location of the venue) and site factors (services it offers). In contrast to previous 

research a size of a city in which a hotel operate has been incorporated in a model.  

Our regression analysis demonstrates that number of stars (classification of a ven-

ue), size of the city and quality of service do significantly influence hotel price. Size of 

a venue (number of rooms) do not significantly influence hotel price. Results are con-

sistent with a majority of previous research in this area. The empirical results can help 

hoteliers in shaping investment and pricing strategies. 

Keywords: pricing strategies, hospitality services, regression analysis, hedonic price 

model 

Translated by Adam Pawlicz 
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Streszczenie 

Celem opracowania jest identyfikacja zachowań polskich obiektów noclegowych 

w zakresie korzystania z usług firmowych (kategoria wprowadzona przez autorów, 

obejmująca usługi związane z działalnością przedsiębiorstwa, do których zalicza się: 
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na szczegółowe pytania badawcze dotyczące zakresu i częstotliwości korzystania  

w 2012 r. przez przedsiębiorstwa noclegowe z usług firmowych oraz czynników, które 

sprzyjały powyższemu outsourcingowi. Analizę przeprowadzono na podstawie wyni-
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niejsze dla tych obiektów były usługi rachunkowe i doradztwo podatkowe oraz usługi 

informatyczne. 
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Wprowadzenie 

Rola usług we współczesnej gospodarce jest ogromna, czego dowodem są 

wskaźniki makroekonomiczne. Zostało to już szeroko omówione w literaturze. 

W ostatnich latach zauważalne jest jednak nowe zjawisko – outsourcing, czyli 

zlecanie wykonania określonych usług zewnętrznym firmom. Początkowo dzia-

łały w ten sposób przedsiębiorstwa produkcyjne, starając się obniżać koszty 

poprzez koncentrację jedynie na swej głównej działalności statutowej. Z czasem 

także firmy usługowe zaczęły zlecać określone zadania firmom zewnętrznym. 

Działania takie można zaobserwować również na rynku turystycznym. Ponie-

waż temat ten nie jest jeszcze bogato opisany w polskiej literaturze przede 

wszystkim ze względu na niewielką liczbę badań empirycznych w tym zakresie, 

podjęto go w niniejszym artykule.  

Celem opracowania jest przedstawienie odpowiedzi na następujące pytania 

badawcze: 

1. Czy gestorzy bazy noclegowej w Polsce korzystali w 2012 r. z opartych 

na wiedzy usług firmowych? 

2. Jak się miał zakres korzystania z powyższej kategorii usług do korzy-

stania z pozostałych usług biznesowych opartych na wiedzy? 

3. Jak często obiekty noclegowe korzystały w 2012 r. z opartych na wie-

dzy usług firmowych? 

4. Które rodzaje usług wchodzących w skład kategorii usługi firmowe by-

ły w 2012 r. kupowane najczęściej? 

5. Jakie cechy obiektów noclegowych determinowały korzystanie z po-

szczególnych kategorii usług? 

1. Rola usług w gospodarce 

Współczesne wysoko zaawansowane rozwojowo gospodarki charakteryzu-

ją się uniwersalnym megatrendem strukturalnym, jakim jest proces serwicyza-

cji. Terminem tym określa się wzrastającą rolę usług w relacjach społeczno- 

-gospodarczych, jak również zaawansowany etap rozwoju sektora usług.  

W ujęciu makroekonomicznym serwicyzacja przejawia się zwiększeniem za-

trudnienia w sektorze usług i wzrostem ich udziału w strukturze PKB, a w uję-
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ciu mikro – wzrostem wydatków na usługi w strukturze wydatków gospodarstw  

domowych.  

Usługi to sektor, który oprócz tego, że decyduje o ekonomicznym, spo-

łecznym i kulturowym rozwoju gospodarki, a tym samym o jej konkurencyjno-

ści, to jeszcze przyczynia się do wzrostu produktywności w pozostałych sekto-

rach. Szacuje się, że sektor usług wypracowuje obecnie w krajach najwyżej 

rozwiniętych ok. 75% wartości dodanej brutto i angażuje ponad 70% pracują-

cych. W gospodarce Polski również można zaobserwować wzrastające z roku 

na rok znaczenie sektora usługowego, który generuje prawie 65% wytworzonej 

wartości dodanej brutto oraz absorbuje niemal 60% potencjału kapitału ludzkie-

go. Jak podkreśla A. Czubała, sukcesywnie rośnie udział usług w inwestycjach, 

konsumpcji, wydatkach przedsiębiorstw oraz w obrocie międzynarodowym. 

Szczególnie szybko rozwijają się usługi profesjonalne, informatyczne, teleko-

munikacyjne i edukacyjne, które tworzą podstawy rozwoju społeczeństwa in-

formacyjnego
2
. 

Wydzielenie sektora usług z całości działalności gospodarczej bazuje na 

klasycznych koncepcjach trójsektorowych sformułowanych przez A.G. Fishe-

ra
3
, C. Clarka

4
 i J. Fourastié

5
, i obejmuje działalność prowadzoną w ramach 

sekcji: G do U Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) oraz w ramach 

tych samych sekcji Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we 

Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2) opracowanej przez Eurostat. Mimo 

braku jednej powszechnie przyjętej definicji oraz licznych prób usystematyzo-

wania usług można wskazać fundamentalne cechy świadczące o ich istocie. 

Podstawowym wyróżnikiem działalności usługowej jest bezpośredniość relacji 

międzyludzkich zachodzących w procesie świadczenia usługi oraz niematerial-

ny charakter wykonanej pracy. Wynikają z tego kolejne specyficzne cechy 

usług, wśród których najczęściej wymieniane są: jednoczesność procesu świad-

czenia i konsumpcji (w tym nierozdzielność usługi i jej wykonawcy), niejedno-

                                                   
2 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer Pol-

ska, Warszawa 2012, s. 11. 

3 C. Clark, The Conditions of Economic Progress, Macmillan and Co. Ltd., London 1940. 

4 A.G. Fisher, The Clash of Progress and Security, McMillan, London 1935. 

5 J. Fourastié, Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Bund-Verlag, Köln 
1969. 
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rodność (brak standaryzacji), nietrwałość (brak możliwość wytwarzania na za-

pas, ich magazynowania i transportu), niemożność nabycia usługi na własność, 

a także wysoki udział kapitału ludzkiego (niski kapitału rzeczowego) w procesie 

świadczenia usługi. 

Uwarunkowania współcześnie funkcjonujących gospodarek ukazują nasi-

lanie się tendencji do zacierania się różnic między produkcją a usługami. Pro-

blem ten analizują I. Miles oraz M. Boden
6
. Jak zauważa M. Cyrek, stopień 

materializacji usług określony jest przez całe spektrum możliwych kombinacji: 

od czystej usługi poprzez hybrydy w kierunku coraz większego udziału produk-

tu materialnego
7
. Zmieniają się metody wytwarzania wielu rodzajów usług  

w kierunku ich standaryzacji i zindustrializowania. Dostrzega się równocześnie 

zjawisko usługiwania sektora produkcji oznaczającego obecność firm produk-

cyjnych na rynkach usług, wzrost znaczenia elementów niematerialnych dla 

wartości towarów, coraz większy wpływ wydajności usług wewnętrznych na 

konkurencyjność oraz wzrost złożoności i wagi zewnętrznych usług związanych 

z produktem
8
. Jednocześnie obserwuje się tendencję do „obudowywania” usłu-

gami produktów i usług, czyli proces enkapsulacji usługami. Jest on związany  

z oferowaniem produktu wraz z pochodną usługą lub oferowaniem rozwiązań 

produktu sensu stricto
9
. 

2. Klasyfikacja usług opartych na wiedzy 

Występująca różnorodność usług świadcząca o ich heterogeniczności skłania do 

podejmowania prób ich klasyfikacji. Najbardziej znanymi przykładami klasyfi-

kacji usług są te omówione przez K. Rogozińskiego
10

 i A. Dąbrowską
11

.  
                                                   

6 I. Miles, M. Boden, Introduction: Are Services Special?, w: Services and the 

Knowledge-Based Economy, red. M. Boden, I. Miles, Science, Technology and the International 
Political Economy Series, Continuum, London–New York 2000, s. 8–10. 

7 M. Cyrek, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. UR, Rzeszów 

2012, s. 15. 

8 A. Szalavetz, Tercjaryzacja przemysłu wytwórczego i rola TIT w drugiej fazie restruk-

turyzacji, w: „Nowa gospodarka” a transformacja, red. M. Piątkowski, Tiger, Warszawa 2003,  
s. 131–147. 

9 Usługi w gospodarce rynkowej, red. I. Rudawska, PWE, Warszawa 2009, s. 154–159. 

10 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 58–90. 
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Kategorią często pojawiającą się w różnych klasyfikacjach (np. klasyfika-

cja usług ze względu na nabywcę) są usługi biznesowe. Są to usługi świadczone 

przez wyspecjalizowane firmy na rzecz innych podmiotów gospodarczych  

w celu zwiększenia ich efektywności, wydajności i konkurencyjności
12

. Do 

usług tych zalicza się usługi informatyczne, profesjonalne, marketingowe, tech-

niczne, pośrednictwa pracy, porządkowe i inne. Znakomitą większość tych 

usług stanowią kategorie oparte na wiedzy, czyli angażujące w proces ich 

świadczenia specjalistów posiadających wysokie, potwierdzone dyplomem 

akademickim kwalifikacje zawodowe, wiedzę, doświadczenie, znajomość me-

tod, umiejętność określenia i rozwiązania problemu zgłaszanego przez zlece-

niodawcę usługi. 

„Produkcja, dystrybucja i wykorzystanie wiedzy jest główną siłą napędo-

wą wzrostu, kreowania bogactwa i zatrudnienia we wszystkich gałęziach prze-

mysłu”
13

. To tylko jeden z licznych przykładów koncepcyjnych określenia isto-

ty nowego modelu gospodarowania wskazującego na silne związki pomiędzy 

znaczeniem wiedzy oraz rozwojem usług. Coraz częściej mówi się wręcz  

o „nowej gospodarce usług”, z którą utożsamiana jest gospodarka oparta na 

wiedzy. Charakteryzuje się ona intensywnym przenikaniem się produktów ma-

terialnych i usług. Proces ten warunkowany jest rolą wiedzy, która zmienia 

definicję tradycyjnego produktu i technologii
14

. Znaczenie wiedzy dla procesu 

zarządzania współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstw jest przyczyną, dla 

której zaczęto mówić o wysoce specjalistycznych usługach biznesowych 

(WSUB lub tłumaczonymi wiernie z jęz. ang. knowledge-intensive business 

services – KIBS) jako nowym, dynamicznym sposobie kreowania innowacji  

w przedsiębiorstwach przyczyniającym się do zdobycia przewagi konkurencyj-

nej i zapewniającym powodzenie w funkcjonowaniu na rynku. Niektórzy bada-

cze tego zagadnienia podkreślają znaczenie nowych pomysłów świadczonych 

                                                                 
11 A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, Wyd. 

SGH, Warszawa 2008. 

12 L. Kuczewska, Stan i tendencje rozwojowe usług biznesowych w Polsce, IRWiK, War-

szawa 2006, s. 13. 

13 R. Sanders, C. Yang, Chińska droga do „nowej gospodarki”: podejście instytucjonalne, 

w: „Nowa gospodarka”..., s. 265–306. 

14 A. Herman, Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług, „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstw” 2006, nr 12, s. 4–5. 
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przez te „mosty innowacji” w zaawansowanych gospodarkach, które współpra-

cują z sektorem produkcyjnym jako dostawcy wiedzy, jej nabywcy oraz partne-

rzy biznesowi
15

. 

W literaturze można spotkać liczne próby zdefiniowania KIBS. Pierwszą  

z nich podjął I. Miles, który przez termin wysoko specjalistycznych usług biz-

nesowych rozumie usługi firm wnoszących wiedzointensywny wkład do proce-

sów biznesowych innych organizacji
16

. KIBS mogą być też zdefiniowane jako 

usługi, które wspierają procesy przedsiębiorstw wymagające szczególnych 

umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy (np. usługi oparte na technologiach 

informacyjnych i komunikacyjnych – ICT), stanowiąc tym samym strategiczny 

wkład w działalność przedsiębiorstwa
17

. Miles i inni sklasyfikowali KIBS  

w dwóch kategoriach: tradycyjne usługi profesjonalne (P-KIBS, z jęz. ang. tra-

ditional professional services) i usługi oparte na nowej technologii (T-KIBS,  

z jęz. ang. new-technology based services). Pierwsza kategoria obejmuje usługi, 

które mogą być intensywnymi użytkownikami nowych technologii (usługi za-

rządzania, usługi prawne, rachunkowość, reklama, badania rynku itp.) i które są 

oparte na wiedzy społecznej i instytucjonalnej. Druga kategoria odnosi się do 

wiedzy technicznej i do usług związanych z jej transferem. T-KIBS są powiąza-

ne z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, jak również usługami 

technologicznymi, np. usługi informatyczne, inżynieryjne, usługi z zakresu 

badań i rozwoju itp. Najczęściej przyjmowaną klasyfikacją uwzględniającą 

KIBS jest podział usług zgodny z NACE (Europejska Klasyfikacja Działalności 

Gospodarczej). Jest to obecnie najczęściej stosowana w badaniach (np. 

OECD
18

) i literaturze klasyfikacja tych usług
19

. Interesujące podejście do za-

                                                   
15 D. Czarnitzki, A. Spielkamp, Business Services in Germany: Bridges for Innovation, 

„ZEW Discussion Paper” 2000, no. 00–52. 

16 I. Miles, N. Kastrinos, K. Flanagan, R. Bilderbeek, P. Den Hertog, Knowledge-Intensive 
Business Services: Users, Carriers and Sources of Innovation, European Innovation Monitoring 
Systems Publication no. 15, Innovation Programme, DGXIII, Luxembourg 1995. 

17 M. Miozzo, D. Grimshaw, Modularity and Innovation in Knowledge-Intensive Business 

Services: IT Outsourcing in Germany and the UK, „Research Policy” 2005, vol. 34,  
s. 1419–1439. 

18 The Role of KISA in the Tourism and Leisure Industries. Innovation and Knowledge- 

-Intensive Service Activities, OECD 2006, s. 127–143. 

19 E. Pardos, A. Gomez-Loscos, F. Rubiera-Morollon, “Do” versus “buy” decisions,  
„The Service Industries Journal” 2007, vol. 27, no. 3, s. 233–249. 
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gadnienia klasyfikacji KIBS zostało także zaprezentowane przez National 

Science Board
20

. Zaproponowana tam klasyfikacja zawiera dwie główne kate-

gorie działalności: ukierunkowane rynkowo i zorientowane na sektor publiczny. 

Na podstawie tej metody klasyfikacji R.G. Javalgi i inni przeprowadzili mody-

fikację i przygotowali swoją propozycję ujęcia usług WSUB z rozróżnieniem ze 

względu na poziom umiejętności i intensywność wiedzy
21

. 

Tabela 1 

Relacyjne ujęcie usług biznesowych zaliczanych do KIBS  

Kategoria Najważniejsze rodzaje usług 

Rynkowe KIBS 

Badania rynku 

Reklama 
Badania naukowe i prace rozwojowe w dzie-
dzinie nauk społecznych i humanistycznych 

Firmowe KIBS 

Doradztwo związane z zarządzaniem  
Działalność prawnicza  
Działalność rachunkowa i doradztwo podat-
kowe 
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe-

go  
Doradztwo w zakresie oprogramowania 
Przetwarzanie danych  
Tworzenie i opracowywanie baz danych 

Techniczne 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dzie-
dzinie nauk przyrodniczych i technicznych 
Usługi projektowania architektonicznego 

Usługi inżynieryjne 
Badania i analizy techniczne 

Źródło: opracowanie własne. 

Biorąc pod uwagę powyższe klasyfikacje, autorzy artykułu przygotowali 

własną propozycję podziału usług biznesowych opartych na wiedzy. Jako kryte-

rium przyjęto relacje panujące na rynku oraz z punktu widzenia klient – przed-

                                                   
20 Science and Engineering Indicators, National Science Foundation–National Science 

Board, Washington 1995. 

21 R.G. Javalgi, A.C. Gross, W.B. Joseph, E. Granot, Assessing Competitive Advantage  

of Emerging Markets in Knowledge Intensive Business Services, „Journal of Business & Industrial 
Marketing” 2011, vol. 26, no. 3, s. 173. 



220 Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Michał Rudnicki 

siębiorstwo
22

. Wyszczególniono trzy kategorie działalności: KIBS ukierunko-

wane rynkowo, usługi firmowe oraz techniczne, którym przyporządkowano 

dane rodzaje działalności zaprezentowane w tabeli 1. 

Wyszczególnienie kategorii usług firmowych stanowi terminologiczną 

podstawę do badań empirycznych podjętych w dalszej części artykułu. 

3. Baza noclegowa i jej współpraca z podmiotami rynku 

Główną grupą przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym są 

podmioty bazy noclegowej. Jej obecność na danym obszarze ma istotny wpływ 

na ruch turystyczny, a tym samym jest odzwierciedleniem atrakcyjności tury-

stycznej danego obszaru recepcji. Rozwinięta baza noclegowa z reguły towa-

rzyszy funkcjonowaniu w otoczeniu wielu innych podmiotów rynku turystycz-

nego, które wchodzą we wzajemne relacje biznesowe. Ale oprócz relacji z in-

nymi firmami turystycznymi współpracuje ona z przedstawicielami wielu pozo-

stałych branż. Baza noclegowa i jej zmiany stanowią pewien obraz zmian na 

rynku turystycznym.  

W Polsce w 2012 r. łącznie funkcjonowały 9483 turystyczne obiekty zbio-

rowego zakwaterowania (GUS 2013). Jest to wartość wyższa niż w roku po-

przednim o 362 obiekty (co stanowiło niespełna 4% wartości początkowej). 

Biorąc pod uwagę większy horyzont czasu, tj. okres dekady, można powiedzieć, 

że łączna liczba obiektów bardzo dynamicznie się zmieniała – z 7,8 tys. obiek-

tów w 2000 r. do 9 tys. w 2012 r. Przy ciągłych zmianach liczby obiektów ogó-

łem zauważalne są dwa zjawiska. Po pierwsze, w trakcie tego okresu zanotowa-

no gwałtowny spadek do 6,7 tys. obiektów, który został „odbudowany” w na-

stępnych 5 latach do wartości 7,2 tys. (w 2010 r.). Po drugie, tego typu zjawisko 

nie wystąpiło w grupie obiektów hotelowych, tj. hoteli, moteli, pensjonatów  

i innych. W tej grupie liczba obiektów w analizowanych latach notowała syste-

matyczny wzrost. I tak w 2000 r. funkcjonowało 1449 obiektów tego typu, pod-

czas gdy w 2012 r. było ich już 3414 (por. tabela 2). Świadczy to z jednej strony 

o rozwoju turystyki, a z drugiej – może być odzwierciedleniem coraz większej 

                                                   
22 K. Borodako, J. Berbeka, M. Rudnicki, The Potential of Local KIBS Companies as  

a Determinant of the Development of Tourism in Krakow, „Tourism Economics” 2013, IP Pub-
lishing Ltd., London, w druku, DOI: http://dx.doi.org/10.5367/te.2013.0351 (4.10.2013). 
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popularności tego typu obiektów wśród turystów, jak również coraz wyższych 

wymagań co do komfortu i jakości usług. Towarzyszącemu wzrostowi liczby 

obiektów hotelowych towarzyszy spadek liczby pozostałych obiektów obejmu-

jących swoim zakresem m.in. domy wycieczkowe, schroniska, ośrodki wcza-

sowe, pola biwakowe czy ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. 

Tabela 2 

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania 

Kategoria 
Lata 

2000 2005 2010 2011 2012 

Obiekty 7818 6723 7206 9121 9483 

Obiekty hotelowe 1449 2200 3223 3285 3414 

Hotele 924 1231 1796 1883 2014 

Motele 116 116 123 123 116 

Pensjonaty 409 238 293 289 311 

Inne obiekty hotelowe  615 1011 990 973 

Pozostałe obiekty  6369 4523 3983 3754 – 

Domy wycieczkowe 179 78 52 54 53 

Schroniska 83 49 60 65 61 

Schroniska młodzieżowe 457 403 346 327 326 

Kempingi 171 136 121 135 131 

Pola biwakowe 339 247 193 188 192 

Ośrodki wczasowe 2079 1391 1154 1080 1079 

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 497 492 494 465 450 

Domy pracy twórczej 56 47 37 35 37 

Zespoły domków turystycznych 514 315 365 365 388 

Hostele   71 84 108 

Inne obiekty 1994 1365 1090 965 – 

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa 2012,  
s. 394; Turystyka w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, s. 84. 

Wielkość bazy noclegowej w 2012 r. można jeszcze rozszerzyć o najbar-

dziej aktualne dostępne dane dotyczące udziałów procentowych wynajętych 

pokoi w obiektach noclegowych według rodzajów obiektów hotelowych. Dane 

pochodzące z I półrocza 2012 r. dają obraz dominującej grupy obiektów, jaką są 

hotele. Aż 83,3% wszystkich wynajętych pokoi oferowały hotele, a jedynie 

1,4% i 2,9% odpowiednio motele i pensjonaty. Na podstawie obu źródeł da-

nych, tj. dotyczących liczby obiektów oraz udziału procentowego wynajętych 

pokoi, widać, że kluczowe dla turystyki wydają się być hotele i obiekty z tej 
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grupy. Z tej przyczyny pokrótce poddano analizie istniejącą literaturę dotyczącą 

współpracy tego rodzaju obiektów z innymi podmiotami.  

Współpraca podmiotów bazy noclegowej w Polsce z innymi podmiotami 

jest opisana w literaturze przedmiotu z kilku perspektyw jej realizacji. Przykła-

dem takiej współpracy jest udział przedsiębiorców prowadzących obiekty bazy 

noclegowej w tworzących się i działających klastrach
23

. W przypadku tego typu 

literatury brak jest dokładnych badań dotyczących rodzajów form i skali inten-

sywności współpracy, a większy nacisk kładziony jest na istotę i cele działania 

klastra turystycznego. Drugą perspektywą badania współpracy podmiotów bazy 

noclegowej z innymi podmiotami jest wykorzystywanie outsourcingu w dzia-

łalności tych podmiotów
24

. W jednej z publikacji przedstawiono wyniki analiz 

przeprowadzonych dla 42 hoteli z Dolnego Śląska. Wśród tych podmiotów aż 

68% badanych firm budowało powiązania outsourcingowe, przy czym aż 90% 

badanych podmiotów reprezentujących sieci hotelowe korzystało z tych usług, 

natomiast wśród podmiotów niebędących w sieciach hotelowych dominowały 

obiekty duże i działające ponad 5 lat. W tego typu obiektach stosowano często 

(80% przypadków badanych) outsourcing
25

. Badania współpracy w ramach 

outsourcingu prowadzone są również na podstawie kryterium efektywności
26

, 

brak jednak badań pokazujących, z dostawcami jakich rodzajów usług podmioty 

bazy noclegowej współpracują i w jakiej skali.  

                                                   
23 R. Kusa, Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, w: Zarządzanie organiza-

cjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organiza-
cji, red. A. Glińska-Neweś, TNOiK, Toruń 2008, s. 513; L. Kaliszczak, Klaster turystyczny jako 
innowacyjna forma polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, w: Konkurencyjność a inno-
wacyjność. red. R. Fedan, L. Kaliszczak, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2009, 

nr 1, s. 103–104. 

24 K. Perechuda, E. Nawrocka, Sieci outsourcingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich 

Dolnego Śląska, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, 
 A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 47–54. 

25 Ibidem, s. 51. 

26 M. Sztorc, Efektywność outsourcingu w hotelarstwie, „Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 788, s. 131−148. 
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4. Metodyka 

Badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu ankiety elektronicz-

nej. Dobór miał charakter celowy poprzez wybór respondentów z określonej 

grupy podmiotów: zwrócono się do polskich podmiotów działających w branży 

turystycznej. W badaniu przyjęto do analiz subpopulację ograniczoną do bazy 

noclegowej. Identyfikację adresów e-mailowych przeprowadzono poprzez bazy 

danych obiektów noclegowych, dostępne w internecie bazy teleadresowe oraz 

uzupełniono je o wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google pod hasłami: 

hotel, pensjonat, recepcja, nocleg. Nie było możliwości przeprowadzenia loso-

wania tych obiektów z próby generalnej, co mogłoby zapewnić dobór losowy. 

Badania skierowano do właścicieli obiektów noclegowych i tę grupę poddano 

analizie. Kwestionariusz wysłano do 1492 podmiotów bazy noclegowej, odpo-

wiedziało 101 podmiotów, co oznacza stopę zwrotu 6,77%. Badanie przepro-

wadzono w okresie styczeń–marzec 2013 r. 

W badaniu postawiono następujące pytanie: Z przedstawicielami dostaw-

ców jakich usług profesjonalnych najczęściej współpracują przedsiębiorstwa 

bazy noclegowej w Polsce? W ramach tego pytania podjęto próbę dowiedzenia 

się, jakie usługi są kupowane przez firmy turystyczne oraz jakie cechy podmio-

tów wpływają na wybór danego rodzaju usługi. 

W analizie wykorzystano statystykę podstawową w zakresie struktury pró-

by oraz udzielonych odpowiedzi. Opracowano także wskaźnik korzystania  

z poszczególnych rodzajów usług firmowych obliczony jako suma iloczynów 

liczby podmiotów zakupujących daną usługę i częstotliwości jej nabywania. 

Wykorzystano również analizę tabel wielodzielczych do określenia istotności 

statystycznej zależności między odpowiedziami merytorycznymi a cechami 

podmiotów (i respondentów).  

5. Zakres współpracy bazy noclegowej z dostawcami usług firmowych  

na podstawie badań własnych 

Uzyskane rezultaty wskazują, że w 2012 r. zakres korzystania przez pol-

skie obiekty bazy noclegowej z opartych na wiedzy usług firmowych był silnie 

zróżnicowany (por. rysunek 1). Usługi informatyczne zakupiły 3/4 badanych 

obiektów, a prawie 2/3 – usługi rachunkowo-księgowe. Po pozostałe rodzaje 
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usług obiekty noclegowe sięgały w mniejszym stopniu – 1/4 zlecała usługi 

prawnicze, 17% skorzystało z usług związanych z zarządzaniem, a niecałe 8%  

z usług związanych z zatrudnieniem. 

 

Rys. 1. Odsetek badanych obiektów noclegowych korzystających z poszczególnych 

rodzajów usług biznesowych opartych na wiedzy w 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

Wyniki wskazują, że w 2012 r. przedsiębiorstwa noclegowe kupowały 

najwięcej usług rachunkowych oraz z zakresu doradztwa podatkowego i infor-

matycznych, bo przeciętnie ok. 10 w roku (por. rysunek 2). 
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Rys. 2. Przeciętna liczba faktur płaconych w 2012 r. przez obiekty noclegowe w Pol-

sce za poszczególne rodzaje usług firmowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

Korzystały one przeciętnie z 7 usług prawniczych i 5 z zakresu doradztwa 

związanego z zarządzaniem. Natomiast tylko ok. dwie faktury rocznie płacono 

za usługi związane z zatrudnianiem. Wydaje się, że największą wartość infor-

macyjną, jeśli chodzi o realizowany temat, ma wskaźnik korzystania z poszcze-

gólnych rodzajów usług firmowych w badanej zbiorowości (por. rysunek 3). 

 

Rys. 3. Wskaźnik korzystania z poszczególnych rodzajów usług przez polskie obiekty 

noclegowe w 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 
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Wskazuje on, że najważniejsze dla obiektów noclegowych były w 2012 r. 

usługi rachunkowe i doradztwo podatkowe. Wskaźnik dla drugiej z kolei kate-

gorii – usług informatycznych – był prawie dwukrotnie niższy, a dla trzeciej – 

usług prawniczych – prawie pięciokrotnie niższy. Można ocenić, że pozostałe 

dwa rodzaje opartych na wiedzy usług firmowych miały bardzo niewielkie zna-

czenie dla obiektów noclegowych.  

Podjęto także próbę identyfikacji czynników wpływających na korzystanie 

z usług firmowych opartych na wiedzy. Analiza tablic korelacyjnych między 

cechami obiektów noclegowych a liczbą kupowanych przez nie usług firmo-

wych nie wykazuje wielu statystycznie istotnych zależności. Można stwierdzić 

wpływ wielkości zatrudnienia na liczbę kupowanych usług prawniczych (por. 

tabela 3).  

Tabela 3 

Liczba zapłaconych faktur za usługi prawnicze w zależności od wielkości 

 zatrudnienia w obiektach noclegowych w Polsce w 2012 r. 

Liczba zapłaconych faktur  
za usługi prawnicze 

Odsetek przedsiębiorstw  
o wielkości zatrudnienia:  
1–9 os. (mikrofirmy) 

Odsetek przedsiębiorstw  
o wielkości zatrudnienia: 10–
249 os. (małe i średnie firmy) 

0 80,26% 50,00% 

1–2 11,84% 8,33% 

3 i więcej 7,89% 41,67% 

 p = 0,00043, VC = 0,3936335 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 

O ile mikrofirmy (zatrudnienie do 9 osób) w 80% nie korzystały z usług 

prawniczych, o tyle małe i średnie przedsiębiorstwa (ze względu na małą liczb-

ność połączone w jedną kategorię) kupowały ich więcej (ponad 40% po mini-

mum 

3 usługi rocznie).  

Podsumowanie 

Uzyskane rezultaty pozwoliły odpowiedzieć na postawione pytania ba-

dawcze. Oparte na wiedzy usługi firmowe były jednymi z tych, które obiekty 
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noclegowe zlecały najczęściej na zewnątrz. Wskaźnik korzystania z poszcze-

gólnych rodzajów usług firmowych w badanej zbiorowości dowodzi, że naj-

ważniejsze dla obiektów noclegowych były usługi rachunkowe i doradztwo 

podatkowe oraz usługi informatyczne. Kupowano ich ok. 10 rocznie. Nie za-

znaczył się statystycznie istotny wpływ poszczególnych cech przedsiębiorstw 

noclegowych na skłonność do outsourcingu usług. Jedną z występujących pra-

widłowości był proporcjonalny związek wielkości zatrudnienia z zakresem ko-

rzystania z usług prawniczych.  

Wydaje się, że uzyskane rezultaty wypełniają pewną lukę poznawczą,  

a równocześnie mają wartość aplikacyjną. Z jednej strony przedstawiają obiek-

tom noclegowym obraz zachowań innych podmiotów z branży w zakresie out-

sourcingu usług, który może mieć charakter benchmarku, z drugiej natomiast 

wskazują usługodawcom KIBS potencjalne kierunki, w których mogą się spe-

cjalizować na rynku usług noclegowych, bowiem jest na nie popyt.  
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THE USE OF FIRM ORIENTED SERVICES BY ACCOMMODATION 

SECTOR IN POLAND 

Summary 

The aim of the paper is an identification of Polish accommodation facilities beha-

vior in the domain of purchasing of firm oriented services (a category introduced by 

authors on the basis of their own services’ classification, where there are included: ac-

counting and tax advisory services, IT services, management and legal services). To 

reach the goal it was necessary to find answers to detailed questions concerning the 

scope and frequency of outsourcing by accommodation sector firm oriented services 

and factors determining that. 

The analysis was based on results of electronic survey conducted at the beginning 

of 2013. It was a purposive sampling used – a questionnaire was sent to all facilities of 

which e-mail addresses authors had managed to collect.  

The results revealed that firm oriented services were the category of services quite 

often outsourced by Polish accommodation sector. The most frequently bought were 

accounting and tax advisory services and IT services.  

Keywords: tourism, firm oriented services, outsourcing, accommodation sector 

Translated by Jadwiga Berbeka 
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Wprowadzenie 

Kompetencje zawodowe lub pracownicze stanowią istotne zagadnienie 

charakteryzowane w literaturze poświęconej kapitałowi ludzkiemu oraz zarzą-

dzaniu zasobami ludzkimi. W swoim zakresie pojęcie to przechodziło znaczną 

ewolucję. Początkowo, w węższym zakresie, kompetencje zawodowe rozumia-

ne były jako posiadanie formalnego prawa do zajmowania się w imieniu danej 

instytucji, firmy określonymi sprawami i do podejmowania decyzji w określo-

nym zakresie. Później, w szerszym zakresie, kompetencje oznaczały zakres 

uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika przypisanych do jego 

stanowiska organizacyjnego
1
. Uwzględnienie pojęcia kompetencji w wąskim  

i szerokim zakresie nie wyczerpuje w pełni istoty i zakresu tego terminu. Wska-

zuje jedynie na istnienie wielu różnych aspektów tego zagadnienia, bowiem do 

kompetencji dochodzą również kwalifikacje pracownika, jego umiejętności  

i cechy osobowości. Można zatem uważać, że bez kwalifikacji nie ma kompe-

tencji, które wskazują na ich ukierunkowanie i wykorzystanie w pracy zawo-

dowej. Kompetencje zatem przesądzają o możliwościach podjęcia i realizacji  

w sposób odpowiedzialny kwalifikacji (wykształcenie, staż pracy, umiejętności 

nabyte niezbędne na danym stanowisku pracy) stawianych w pracy zawodowej. 

Kompetencje i kwalifikacje mają charakter indywidualny, są elastyczne i zmie-

niają się w trakcie życia zawodowego. 

Podobne stanowisko w odniesieniu do kwalifikacji i kompetencji zajmuje 

J. Orczyk, który proponuje, aby w zgodzie z teorią kapitału ludzkiego uznać, że 

kwalifikacje zawodowe to podstawowy element kapitału i związane z nim na-

kłady na jego wytworzenie. Kompetencje natomiast kształtują warunki prze-

kształcenia kwalifikacji w dodatkowy element kapitału ludzkiego połączony  

z cechami osobowościowymi i zadaniami zawodowymi
2
. 

Kompetencje zawodowe są nabywane i kształtowane w procesie instytu-

cjonalnej edukacji człowieka i osobistego doświadczenia życiowego. Absol-

wenci uczelni wyższej, w tym uczelni wychowania fizycznego, kompetencji 

zawodowych i osobistych nabywają w procesie dydaktycznym realizowanym 

                                                   
1 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2006, s. 18. 

2 J. Orczyk, Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 
2009, nr 3–4, s. 19. 
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przez kadrę dydaktyczno-naukową zgodnie z przyjętym programem studiów. 

Wiodącym celem uczelni wyższej zgodnie z rekomendacjami Parlamentu Euro-

pejskiego oraz założeniem ostatniej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce,  

w wyniku której stworzono Krajowe Ramy Kwalifikacyjne (KRK), jest prefe-

rowanie wśród studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. 

Dydaktyka zgodna z założeniami przyjętymi w KRK uwzględnia jakość kształ-

cenia, której celem jest wykształcenie absolwenta cechującego się wymaganym 

poziomem wiedzy, umiejętności i kompetencji. Przyjęty cel jest realizowany 

poprzez wszechstronny rozwój studenta oraz przygotowanie go do podjęcia 

pracy zawodowej i właściwego współżycia społecznego. Wiedza oznacza efekt 

przyswajania informacji poprzez uczenie się. Jest ona zbiorem faktów, zasad, 

teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy i nauki. W kontekście europej-

skich ram kwalifikacyjnych zastosowanych w KRK wiedzę opisuje się jako 

teoretyczną i faktograficzną.  

Pomijając inne klasyfikacje kompetencji zawodowych pracowników pre-

zentowane w literaturze przedmiotu, coraz powszechniejszym i najprostszym 

podziałem kompetencji pracowników stosowanym w wielu branżach pozostaje 

podział dychotomiczny na kompetencje twarde i miękkie. Pierwsze dotyczą 

konkretnej wiedzy teoretycznej i umiejętności stosowania różnych metod, tech-

nik, narzędzi, procedur. Związane są zazwyczaj ze zdobytym wykształceniem. 

Z kolei kompetencje miękkie związane są głównie z umiejętnościami interper-

sonalnymi, indywidualnymi predyspozycjami, sposobem bycia, stylem współ-

pracy z ludźmi
3
. Panuje przekonanie, że kompetencje miękkie w większym 

stopniu niż twarde decydują o sukcesie zawodowym pracownika. Zdaniem  

T. Oleksyna natomiast kompetencje miękkie są potrzebne, niemniej jednak 

wiodące w przypadku większości stanowisk są kompetencje twarde
4
.  

Celem artykułu jest scharakteryzowanie i ocena przydatności na rynku 

pracy kompetencji zawodowych absolwentów kierunku turystyka i rekreacja 

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Artykuł powstał dzięki wyko-

rzystaniu analizy literatury przedmiotu oraz techniki ankiety internetowej za-

mieszczonej na stronach internetowych badanej uczelni.  

                                                   
3 T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 

2011, s. 122. 

4 Ibidem, s. 127. 
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Kwestionariusz ankiety internetowej był zamieszczony na stronie interne-

towej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Po-

znaniu w latach 2010–2012 i przez ten czas badaniami objęto 229 absolwentów 

tej uczelni, z czego 101 stanowili absolwenci kierunku turystyka i rekreacja. Na 

ankietę odpowiedzieli absolwenci, którzy kończyli studia w różnych latach, stąd 

też niemożliwe jest wskazanie statystyczne reprezentatywności próby badaw-

czej.  

1. Kompetencje zawodowe absolwentów kierunku turystyka i rekreacja  

– analiza wyników badań 

W badaniach został przyjęty dwudzielny podział kompetencji pracowni-

ków. Kompetencje twarde tworzyły kompetencje praktyczno-zawodowe i orga-

nizacyjno-menedżerskie, natomiast do kompetencji miękkich zaliczone zostały 

kompetencje kierowania ludźmi i kompetencje pracy wychowawczej. Uwzględ-

niając kompetencje twarde i miękkie, w każdej z nich można wyróżnić elemen-

ty składowe, które bliżej charakteryzują ich treść i zakres. Elementy te mają 

wymiar endogeniczny i egzogeniczny. Endogeniczne części składowe przyję-

tych kompetencji odnoszą się do kompetencji osobistych dotyczących walorów 

psychospołecznych człowieka przydatnych w pracy zawodowej
5
 lub wchodzą 

według ujęcia G. Filipowicza w ramy kompetencji bazowych (poznawczych, 

społecznych, indywidualnych)
6
. Z kolei egzogeniczne elementy składowe po-

szczególnych kompetencji twardych i miękkich tworzą kompetencje efektyw-

nościowo-skuteczne
7
 wykorzystywane przede wszystkim przez menedżerów na 

rzecz kogoś, tj. podwładnych. Szczegółową charakterystykę przyjętych w bada-

niach kompetencji przedstawia tabela 1. 

                                                   
5 Zob. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami..., s. 30. 

6 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004, s. 49. 

7 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami..., s. 30. 
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Tabela 1 

Rodzaje kompetencji przydatnych w pracy zawodowej  

absolwentów kierunku turystyka i rekreacja badanej uczelni wychowania fizycznego 

Kompetencje praktyczno-zawodowe (twarde) 

Elementy endogeniczne (osobiste) Elementy egzogeniczne (zawodowe) 

samodoskonalenie 
wiedza 
rzetelność 
odpowiedzialność 
profesjonalizm 

wykształcenie 
inicjatywa 
zaangażowanie 

ukierunkowanie na jakość 
zarządzanie informacjami 
orientacja strategiczna 
znajomość oczekiwań klienta 
znajomość języków obcych 

kultura obsługi klienta 
komunikowanie się z klientem 

Kompetencje organizacyjno-menedżerskie (twarde)  

Elementy endogeniczne (osobiste) Elementy egzogeniczne (zawodowe) 

podejmowanie decyzji 

kreatywność 
samodoskonalenie 
zaangażowanie 
asertywność 
wiara we własne możliwości 
odpowiedzialność 
profesjonalizm 
wiedza teoretyczna 

komunikacja 

zarządzanie ludźmi 
orientacja na ludzi 
umiejętność rozwiązywania problemów 
orientacja na zmianę 
zarządzanie informacjami 
orientacja strategiczna 
znajomość języków obcych 

Kompetencje do kierowania ludźmi (miękkie) 

Elementy endogeniczne (osobiste) Elementy egzogeniczne (zawodowe) 

samodoskonalenie 
zaangażowanie 
uzdolnienia 
predyspozycje 

orientacja na pracę zespołową 
stymulowanie rozwojem kompetencji pra-
cowników  
wpływanie na innych 
umiejętność perswazji 

Kompetencje do pracy wychowawczej (miękkie) 

Elementy endogeniczne (osobiste) Elementy egzogeniczne (zawodowe) 

inicjatywa 
kreatywność 
samodoskonalenie 
zaangażowanie 

asertywność 
odpowiedzialność 
wiedza teoretyczna 
uzdolnienia 

orientacja na pracę zespołową 
stymulowanie rozwojem innych 
wpływanie na innych 
umiejętność perswazji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. 

Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 19; G. Filipowicz, 
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004, s. 39;  

M. Bronikowski, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu, Wyd. 

AWF w Poznaniu, Poznań 2012, s. 230. 
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Z badań autorki wynikało, że ukończenie kierunku turystyka i rekreacja  

w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu umożliwiło absolwentom 

pozyskanie dobrego przygotowania praktyczno-zawodowego jako najbardziej 

cenionych kompetencji zawodowych (60,4% absolwentów). 

Tabela 2 

Kompetencje zawodowe absolwentów kierunku turystyka i rekreacja  

kształtowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

Kompetencje zawodowe 
absolwentów 

Tak % Nie % 

Przygotowanie  
praktyczno-zawodowe 

61 60,4 40 39,6 

Przygotowanie organiza-
cyjno-menedżerskie 

60 59,4 41 40,6 

Przygotowanie  
do kierowania ludźmi 

48 47,5 53 52,5 

Przygotowanie do  
pracy wychowawczej 

55 54,5 46 45,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

W opinii badanych absolwentów drugie miejsce zajęły kompetencje orga-

nizacyjno-menedżerskie (59,4%), które przekazuje uczelnia. Na trzecim miejscu 

badani wskazali przygotowanie do pracy wychowawczej (54,5%). Kompetencje 

do kierowania ludźmi, które kształtuje uczelnia, znalazły się na ostatnim, 

czwartym miejscu (47,5%). 

Badanie kompetencji zawodowych wynika z przeświadczenia, że charakte-

rystyka pracownika wyrażająca się w jego wiedzy, umiejętnościach i motywa-

cjach istotnych z punktu widzenia jego roli w organizacji i realizacji zadań 

znajduje przełożenie na efektywność jego pracy. Jednak rola zawodowa czło-

wieka osadzona jest w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, bowiem 

wzorce wykonywania ról społeczno-zawodowych są elementami procesu socja-

lizacji jednostki i są powiązane z systemem norm i ocen kształtowanych przez 

proces edukacji. Od internalizacji tych norm, wzorów i wartości przez jednostkę 

zależy jednak rola zawodowa. Jest ona realizowana przez nią w interakcjach  

z innymi pracownikami firmy oraz w szerszych grupach społecznych. Wzory 

kompetencji zawodowych i tkwiące w nich wartości (wiedzy, umiejętności) 
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mają istotne znaczenie dla kształtowania aspiracji zawodowych pracowników, 

ich społecznej tożsamości, bowiem identyfikacja ze środowiskiem zawodowym 

staje się dla wielu jedną z najważniejszych identyfikacji i podstawą prestiżu 

społecznego.  

2. Kompetencje praktyczno-zawodowe 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że studia na uczelni wycho-

wania fizycznego uznawane są za bardzo interesujące ze względu na duży 

udział atrakcyjnych zajęć ruchowych, lecz w istocie tak nie jest i nie należą do 

łatwych
8
. Treści programowe obejmują bogaty obszar wiedzy pedagogicznej, 

biomedycznej (w przypadku fizjoterapii – wiedzy medycznej), z zakresu sportu, 

rekreacji, a także filozofii, socjologii, organizacji i metod prowadzenia badań 

naukowych. Ważne są również inne treści i umiejętności realizowane autono-

micznie przez poszczególne uczelnie. Ważne dla studentów uczelni wychowa-

nia fizycznego są zainteresowania, upodobania oraz predyspozycje motoryczne, 

a zwłaszcza zdrowotne, będące podstawowym warunkiem powodzenia w toku 

studiów
9
. 

Problem, wokół którego toczą się głównie dyskusje dotyczące programów 

studiów i ich realizacji, to kwestia proporcji pomiędzy teorią a praktyką, pro-

blem preferencji w kształceniu zawodowym uwzględniających bieżące potrzeby 

rynku oraz umiejętności strategii rozwiązywania problemów
10

. 

Jakość i efektywność studiów akademickich sprawdza się dopiero w dzia-

łaniu społeczno-zawodowym absolwentów. W pracy zawodowej weryfikuje się 

przydatność przygotowania wyniesionego ze studiów, a zarazem uwidaczniają 

się potrzeby w zakresie uzupełnienia braków bądź konieczność aktualizacji 

zdobytych wcześniej wiedzy i umiejętności. Opinie pracujących absolwentów  

o poziomie otrzymanego wykształcenia, zdobytych umiejętności i ich postulaty 

                                                   
8 T. Jarmuła-Kliś, Kształcenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego na tle ogól-

nych sytuacji współczesnych szkół wyższych, Studia Humanistyczne. AWF w Krakowie, Kraków 
2002, s. 22. 

9 Ibidem. 

10 S. Szczepański, Determinanty wyboru studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego  
i Fizjoterapii, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2004, s. 75. 
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w zakresie potrzeb dalszego doskonalenia zawodowego wydają się tu szczegól-

nie istotne. Wiedza i umiejętności decydują nie tylko o jakości absolwenta, ale 

także o jego pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy
11

 oraz 

kształtują wizerunek i pozycję uczelni w otoczeniu. Tworząca się różnica mię-

dzy oczekiwaniami pracodawców i prezentowanymi przez absolwentów pozio-

mami wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych stanowi tzw. lukę kom-

petencyjną
12

. Krótko mówiąc, oznacza ona brak lub niedobór właściwej wiedzy, 

umiejętności, odpowiednich kompetencji do wypełniania zadań stawianych 

przez zakład pracy. 

Jak uważa K. Buchta, dokładne rozeznanie luk w wykształceniu absolwen-

tów uczelni i ich kompetencjach zawodowych może ułatwić organizację kształ-

cenia podyplomowego i innych form doskonalenia zawodowego oferowanych 

absolwentom przez uczelnię wyższą
13

. 

Wzrost negatywnych ocen procesu kształcenia w AWF można wyjaśnić 

wnioskami sformułowanymi przez J. Boguckiego i S. Bosiackiego. Badacze ci 

stwierdzają, że w latach 80. ubiegłego wieku zgodnie z zapotrzebowaniami 

praktyki przyjęto w uczelni wychowania fizycznego (również w innych) profil 

kształcenia absolwenta „uniwersalnego”, zdolnego do precyzowania problemów 

i ich rozwiązywania. Miał on jednocześnie funkcje organizatora i wykonawcy 

zadań. Było to więc na ówczesne czasy kształcenie nowoczesne, a studia  

w uczelniach wychowania fizycznego od samego początku cieszyły się bardzo 

dużym powodzeniem u kandydatów ubiegających się o indeks, ponieważ wów-

czas jako podstawowe miejsce pracy dla absolwentów kierunku turystyka i re-

kreacja tych uczelni przewidywano działy pracownicze i socjalne zakładów 

pracy, instytucje zajmujące się programowaniem i organizacją turystyki oraz 

wypoczynku, placówki obsługi ruchu turystycznego, organizacje społeczne 

                                                   
11 K. Buchta, M. Skiert, Sylwetka absolwenta uczelni wychowania fizycznego w świetle 

obowiązujących standardów kształcenia. Komunikat z badań, Rozprawy Naukowe AWF we 

Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 260–261. 

12 K. Buchta, Badanie i ocena jakości kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w wy-

branych akademiach wychowania fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2013, s. 63. 

13 K. Buchta, Praca zawodowa absolwentów Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fi-

zycznego w Białej Podlaskiej w świetle ankiety internetowej, „Rocznik Naukowy ZWWF w Białej 
Podlaskiej” 2007, nr 14, s. 113. 
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działające w zakresie turystyki i rekreacji, placówki wypoczynku czynnego  

i uzdrowiskowego, ogniwa administracji centralnej i terenowej
14

. 

Po 1990 r. w związku z głębokimi zmianami politycznymi i społeczno- 

-gospodarczymi w kraju powstała potrzeba innego podejścia do dotychczaso-

wych treści programowych w aspekcie przygotowania absolwentów do nowych 

zadań wynikających z gospodarki wolnorynkowej
15

. 

W praktyce po dłuższym czasie okazało się, że podejście to również nie 

było satysfakcjonujące absolwentów-praktyków, jak i pracodawców. Tworzyła 

się luka między nabytymi przez absolwenta w procesie edukacji na uczelni 

wyższej wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami a zapotrzebowaniem na ich 

kwalifikacje zawodowe zgłaszanym przez pracodawców. Konieczne stało się 

zatem dalsze reformowanie kształcenia na poziomie wyższym, które miało 

miejsce w latach 2011–2013.  

W badaniach autorki uwzględniono ocenę przygotowania praktyczno- 

-zawodowego absolwentów w powiązaniu z branżą ich zatrudnienia (tabela 3). 

Tabela 3 

Kompetencje praktyczno-zawodowe absolwentów kierunku turystyka i rekreacja 

kształtowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

a branża zatrudnienia w opinii badanych 

Kompetencje 
praktyczno-

zawodowe 

Branża zatrudnienia absolwentów 

Ogółem 
szkolnictwo hotelarstwo 

sport  
i kultura 

fizyczna 

turystyka 
 i rekreacja 

ośrodki 
fitness 

 i odnowa 
biologiczna 

N % N % N % N % N % N % 

Tak 62 92,5 8 66,7 40 87,0 26 63,4 35 55,5 171 74,7 

Nie 5 7,5 4 33,4 6 13,0 15 36,6 128 44,5 58 25,3 

Razem 67 29,2 12 5,2 46 20,1 41 18,0 63 27,5 229 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

                                                   
14 J. Bogucki, S. Bosiacki, Kształcenie kadr i badania naukowe na Wydziale Turystyki  

i Rekreacji poznańskiej AWF na tle rozwiązań europejskich, w: Turystyka i rekreacja jako czyn-
nik integracji europejskiej, red. J. Bogucki, S. Bosiacki, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 1995,  
s. 29. 

15 Ibidem. 
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Zaprezentowane w tabeli 3 wyniki badań empirycznych wskazują, że 

kompetencje praktyczno-zawodowe zdobyte podczas procesu edukacji na 

uczelni najbardziej okazały się przydatne absolwentom pracującym w szkolnic-

twie (92,5%) i hotelarstwie (66,7%) oraz w turystyce i rekreacji (63,4%). Istot-

nymi kompetencjami twardymi niezbędnymi w pracy zawodowej absolwentów 

uczelni wychowania fizycznego są umiejętności organizacyjno-menedżerskie.  

3. Przygotowanie organizacyjno-menedżerskie 

Zdaniem Z. Baumana
16

 w tzw. płynnej nowoczesności zapotrzebowanie na 

tradycyjne funkcje menedżerskie, np. takie jak motywacja negatywna, nadzór  

i kontrola, dominacja, szybko się wyczerpuje. Rozwijająca się nowoczesność 

wymusza na menedżerach orientację na podwładnych, umiejętność kształtowa-

nia aktywności i współodpowiedzialności w zespole pracowniczym. To pod-

władni muszą teraz zachowywać się tak, aby znaleźć uznanie w oczach szefa  

i skłonić go do „zakupu” oferowanych usług i autorskich „produktów”
17

. Prze-

łożony zatem musi się wykazać komunikatywnością i łatwością nawiązywania 

kontaktów, otwartością i dociekliwością, musi wystawić na sprzedaż siebie jako 

wyjątkową i niepowtarzalną wartość, która przyczyni się do podniesienia jako-

ści pracy zespołu. 

Kierując się trafnym spojrzeniem Z. Baumana dotyczącym pracy mene-

dżerów, można stwierdzić, że dzisiaj ludzie potrzebują inspiracji, motywacji do 

twórczych, innowacyjnych zachowań wychodzących poza sztywne rutynowe 

wzory. Postawy te odnoszą się zarówno do podwładnych, jak i przełożonych. 

Uczelnie wyższe przygotowują do pracy zawodowej podwładnych i przełożo-

nych, którzy powinni charakteryzować się odpowiednimi cechami organizacyj-

no-menedżerskimi w wymiarze osobistym (kreatywność, samodoskonalenie, 

zaangażowanie, asertywność, profesjonalizm, odpowiedzialność, wiedza teore-

tyczna) oraz zawodowym (komunikacja, orientacja na ludzi, orientacja na in-

nowacyjność, znajomość języków obcych, technologii informatycznych). 

                                                   
16 Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wyd. Literackie, Warszawa 2011, 

s. 58. 

17 Ibidem. 
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Z badań autorki wynika, że ogólnie 59,4% absolwentów kierunku turysty-

ka i rekreacja poznańskiej uczelni wychowania fizycznego w swojej ocenie 

potwierdziło przygotowanie organizacyjno-menedżerskie, które mogli zdobyć 

podczas edukacji w tej uczelni. Szczegółową analizę problemu przedstawiamy 

poniżej. 

Tabela 4 

Kompetencje organizacyjno-menedżerskie absolwentów kierunku turystyka i rekreacja 

kształtowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

a branża zatrudnienia w opinii badanych 

Kompetencje 
praktyczno- 
-zawodowe 

Branża zatrudnienia 

Ogółem szkolnic-

two 
hotelarstwo 

turystyka  

i rekreacja 

sport  
i kultura 
fizyczna 

ośrodki 
fitness 

 i odnowy 
biologicz-

nej 

N % N % N % N % N % N % 

Tak 30 44,8 7 58,3 23 56,1 19 41,3 30 47,6 109 47,6 

Nie 37 55,2 5 41,7 18 43,9 27 58,7 33 52,4 120 52,4 

Razem 67 29,2 12 5,2 41 18,0 46 20,1 63 27,5 229 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Przygotowanie organizacyjno-menedżerskie najbardziej okazało się przy-

datne absolwentom zatrudnionym w hotelarstwie (58,3%) i w turystyce i rekre-

acji (56,1%), bowiem absolwenci tych kierunków podejmują pracę w charakte-

rze menedżerów biur podróży, hoteli, ośrodków sportu i rekreacji, gabinetów 

fizjoterapii, szkół, instytucji administracji publicznej, w tym samorządowej. 

Menedżerowie to kategoria społeczna, która cechuje się, jak zauważa  

S. Banaszak, poczuciem sprawstwa i możliwością jego realizacji
18

. Mają pełną 

świadomość tego, że ich decyzje i podejmowane działania przyczyniają się do 

zmiany rzeczywistości – tej mikrospołecznej, czyli organizacyjnej instytucji,  

w której pracują, oraz tej makrospołecznej, gdy pomnożymy owe działania 

przez liczbę organizacji i liczbę podejmowanych działań i decyzji. Można więc 

                                                   
18 S. Banaszak, Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teore-

tyczno-empiryczne, Wyd. UAM, Poznań 2011, s. 230. 
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bez przesady powiedzieć, że menedżerowie są jedną z głównych sił napędo-

wych nowoczesnych społeczeństw oraz odpowiadają w jakiejś mierze za zmia-

ny dokonujące się w nowoczesnych społeczeństwach
19

. Umieją zatem pozyski-

wać ludzi do współpracy i nimi kierować. 

4. Przygotowanie do kierowania ludźmi 

Kompetencje z zakresu kierowania ludźmi można odnieść do zarządzania 

zasobami ludzkimi. Ludzie w każdym zakładzie pracy są najbardziej warto-

ściowymi aktywami. Indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji 

celów firmy. Zarządzanie zasobami ludzkimi dotyczy zestawu wzajemnie po-

wiązanych działań obejmujących zatrudnienie (rekrutację i selekcję) pracowni-

ków, szkolenie i rozwój, motywowanie i awanse, kształtowanie właściwych 

stosunków między samymi pracownikami oraz między kadrą kierowniczą  

a pracownikami. Problemami tymi zajmują się wszyscy menedżerowie linowi, 

kierownicy zespołów oraz specjaliści do spraw kadrowych
20

. 

Podział na pracę kierowniczą i wykonawczą ma dziś ogromne znaczenie 

społeczne i gospodarcze nie tylko w każdej organizacji, pracy zawodowej, lecz 

także w codziennym życiu osobistym. Umiejętności kierownicze są potrzebne, 

zwłaszcza dziś, do koordynowania współpracy ludzi, kontrolowania ich przed-

sięwzięć, rozwijania umiejętności i kompetencji podwładnych. W oddziaływa-

niach kierowniczych mieści się również rozwój osobowości i tożsamości pra-

cowników. Zatem działania kierownicze wiążą się z ogromną odpowiedzialno-

ścią za zespół nie tylko z punktu widzenia realizacji celów organizacyjnych, 

lecz także oddziaływania o charakterze wychowawczym i socjalizacyjnym
21

. 

Podejmując edukację w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego 

absolwenci kierunku turystyka i rekreacja oczekują, że uczelnia zapewni im 

kompetencje zawodowe w zakresie kierowania ludźmi. Analiza wyników badań 

empirycznych autorki potwierdziła połowiczne przygotowanie do kierowania 

                                                   

19 Ibidem, s. 231. 

20 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, 

 s. 19. 

21 S. Banaszak, Edukacja menedżerska..., s. 29. 
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ludźmi kształtowane przez AWF w Poznaniu (47,5%), tzn. że absolwenci czę-

ściowo są przygotowani do kierowania ludźmi. Kompetencje te wykorzystują  

w pracy zawodowej zarówno w szkolnictwie (nauczyciel – uczeń), w biurach 

podróży, hotelach (menedżer – pracownik). 

Tabela 5 

Kompetencje do kierowania ludźmi absolwentów kierunku turystyka i rekreacja 

kształtowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

Kompetencje do kierowania ludźmi N % 

Tak  48 47,5 

Nie  53 52,5 

Razem 101 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

47,5% absolwentów kierunku turystyka i rekreacja deklarowało, że dzięki 

uczelni byli przygotowani do kierowania ludźmi (tabela 5). Absolwenci tego 

kierunku podejmowali pracę w branży hotelarskiej i turystyczno-rekreacyjnej  

w charakterze menedżerów hoteli lub biur podróży. Kompetencje kierowania 

ludźmi w ich przypadku są niezbędne. Absolwenci zatrudnieni w branży hote-

larskiej (50%) i branży turystyczno-rekreacyjnej (48,8%) dobrze ocenili przygo-

towanie do kierowania ludźmi prowadzone przez uczelnię (tabela 6). 
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Tabela 6 

Kompetencje do kierowania ludźmi absolwentów kierunku turystyka i rekreacja 

kształtowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

a branża zatrudnienia w opinii badanych 

Kompetencje 
do kierowania 

ludźmi 

Branża zatrudnienia absolwentów 

Ogółem 
szkolnictwo hotelarstwo 

sport 
 i kultura 
fizyczna 

turystyka  
i rekreacja 

ośrodki  
fitness  

i odnowy 

biologicznej 

N % N % N % N % N % N % 

Tak 41 61,2 6 50,0 25 54,3 20 48,8 25 39,7 117 51,1 

Nie 26 38,8 6 50,0 21 45,7 21 51,2 38 60,3 112 48,9 

Razem 67 100 12 100 46 100 41 100 63 100 229 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Reasumując, należy podkreślić, że badani absolwenci dobrze ocenili przy-

gotowanie do kierowania ludźmi, jakie mieli możliwość odbyć w poznańskiej 

uczelni wychowania fizycznego. Ponadto, respondenci byli zadowoleni z przy-

gotowania do pracy wychowawczej, które uzyskali w uczelni. 

5. Przygotowanie do pracy wychowawczej 

Spełnienie wymagań zawartych w cechach tworzących idealny wzór na-

uczyciela wychowania fizycznego jest trudnym zadaniem do spełnienia przez 

uczelnie wychowania fizycznego, bowiem współcześnie absolwenci kierunku 

wychowanie fizyczne i kierunku turystyka i rekreacja pracują nie tylko w szko-

le. Podejmują oni pracę również w przedszkolu, studium wychowania fizyczne-

go i sportu różnego typu uczelniach wyższych, wojsku, policji, centrum typu 

fitness dla młodzieży i dorosłych, prowadzą zajęcia dla niepełnosprawnych oraz 

rekreację na obozach i wczasach.  
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Tabela 7 

Kompetencje do pracy wychowawczej absolwentów turystyki i rekreacji  

kształtowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

Kompetencje do pracy wychowawczej N % 

Tak  55 54,5 

Nie  46 45,5 

Razem 101 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Analizując przygotowanie do pracy wychowawczej, okazuje się, że absol-

wenci kierunku turystyka i rekreacja ocenili ją jako pozytywną (54,5%). Tak 

wysoki wynik ocen pozytywnych potwierdzenia zdobycia kompetencji do pracy 

wychowawczej przez absolwentów kierunku wychowanie fizyczne. Złożyły się 

na to charakterystyczne dla tego kierunku programy nauczania zawierające 

m.in. metodykę rekreacji oraz praktyki zawodowe. Z powyższymi pozytywny-

mi ocenami kształtowania kompetencji do pracy wychowawczej absolwentów 

AWF w Poznaniu korespondują wyniki badawcze dotyczące ich zatrudnienia 

(tabela 8).  

Tabela 8 

Kompetencje do pracy wychowawczej absolwentów kierunku turystyka i rekreacja 

kształtowane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu  

a branża zatrudnienia w opinii badanych 

Kompetencje 

do kierowania 
ludźmi 

Ogółem 

Branża zatrudnienia absolwentów 

szkolnictwo hotelarstwo 

sport 

 i kultura 
fizyczna 

turystyka 
 i rekreacja 

ośrodki 
fitness  

i odnowa 
biologiczna 

N % N % N % N % N % N % 

Tak 138 60,3 42 62,7 8 66,7 32 69,6 23 56,1 33 52,4 

Nie 91 39,7 25 37,3 4 33,3 14 30,4 18 43,9 30 47,6 

Razem 229 100,0 67 100 12 100 46 100 41 100 63 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 
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Podsumowanie 

Procesy globalizacji rynku pracy, zmiany społeczno-demograficzne i eko-

nomiczne zachodzące w kraju wpływają na oczekiwania i potrzeby odbiorców 

różnych usług, w tym usług z zakresu turystyki i rekreacji. Sytuacje te wymu-

szają na uczelniach wychowania fizycznego kształcących kadry na potrzeby 

turystyki podejmowanie wielu działań w celu sprostania nowym wymaganiom 

rynku pracy. Przed uczelniami wychowania fizycznego kształcącymi kadrę do 

pracy w branży turystyczno-hotelarskiej i rekreacyjnej stoją ważne zadania 

przygotowania absolwentów z odpowiednią wiedzą, wysokimi umiejętnościami 

i kompetencjami zawodowymi. Absolwenci badanej uczelni wychowania fi-

zycznego w swojej subiektywnej opinii ogólnie wysoko ocenili zdobyte tzw. 

kompetencje twarde (przygotowanie praktyczno-zawodowe). Słabiej ocenili 

drugi rodzaj kompetencji twardych, jakim jest przygotowanie organizacyjno- 

-menedżerskie. W pracy zawodowej istotne znaczenie mają również kompeten-

cje miękkie (np. przygotowanie do kierowania ludźmi). Ocena tych kompetencji 

wypadła na niskim poziomie. Wyniki badań wskazały na istnienie tzw. luki 

kompetencyjnej dotyczącej z jednej strony braku kompetencji miękkich nie-

zbędnych w pracy absolwentów, a z drugiej postrzeganych jako niezbędne 

przez pracodawców. 

Przedstawione niektóre wyniki badawcze wskazują na celowe kontynu-

owanie badań dotyczących miejsca absolwentów uczelni wychowania fizyczne-

go na rynku pracy oraz wykorzystania ich przygotowania zawodowego otrzy-

manego w uczelni.  
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PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE GRADUATES FROM TOURISM 

AND RECREATION UNIVERSITY MAJOR IN THE UNIVERSITY SCHOOLS 

OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOUR MARKET 

Summary 

Tourism and recreation sector represents an essential factor in development of the 

economy. An important role in its functioning is played by human resources with ade-

quate professional background. Employees in tourism and recreation in Poland are pre-

pared at the university schools of physical education. 

The goal of this paper is to present the opinion of the graduates from the tourism 

and recreation university major at the University School of Physical Education in 

Poznań, Poland about their professional preparation in the above field. The paper char-

acterizes practical and professional competencies, organizational and managerial skills, 
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competencies of managing people and teaching among the graduates from this major  

in the context of the requirements imposed by employers.  

The author also emphasized a competency gap i.e. discrepancies between compe-

tencies acquired in universities and the demand in the labour market. 

The basis for writing the paper was analysis of subject literature and results of the 

empirical studies carried out by the author using the internet questionnaire in the web-

site of the Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznań. 

Keywords: professional competencies, tourism and recreation, labour market 

Translated by Rafał Wielgat 
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

DETERMINANTY POPYTU MIESZKAŃCÓW WARSZAWY  

NA USŁUGI AGROTURYSTYCZNE  

Streszczenie 

W niniejszym artykule podjęto próbę wskazania przyczyn popularności agrotury-

styki w Polsce. Na wstępie zaprezentowano jej istotę, wskazano czynniki decydujące  

o jej popularności oraz bariery ograniczające jej wybór. Na tym tle przedstawiono wy-

niki własnych badań sondażowych dotyczących atrakcyjności agroturystyki jako formy 

spędzania czasu wolnego. Zaprezentowane badania przeprowadzono na próbie 400 

mieszkańców Warszawy. Przedstawiono czynniki, które skłoniły respondentów do:  

1) wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku oraz wyboru konkretnego gospodar-

stwa agroturystycznego; 2) rezygnacji z uprawiania agroturystyki.  

Słowa kluczowe: agroturystyka, determinanty, popyt, mieszkańcy Warszawy 

Wprowadzenie 

Turystyka jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym, podatnym na ogólno-

konsumpcyjne trendy. Turyście lat 60. XX w. wystarczał zwykle piasek, morze 

i słońce (3S). Współczesny turysta poszukuje nowych miejsc i nowych przeżyć. 

Potrzeby w zakresie wypoczynku są niezwykle zróżnicowane. Jedni lecą  

w kosmos, inni penetrują jaskinie lub kopalnie, a jeszcze inni wyjeżdżają na 

obcy kontynent, aby poznać mieszkających tam ludzi i ich kulturę. Można po-

                                                   
 Adres e-mail: agata_balinska@sggw.pl. 
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stawić pytanie, czy na intensywnie zmieniającym się rynku turystycznym jest 

jeszcze miejsce dla agroturystyki. Obserwacja rynku oraz dostępne wyniki ba-

dań skłaniają do udzielenia twierdzącej odpowiedzi.  

Celem artykułu jest wskazanie podstawowych determinant wyboru agro-

turystyki jako formy wypoczynku oraz czynników zniechęcających do uprawia-

nia agroturystyki.  

W pracy przyjęto następujące założenia:  

1. Atrakcyjność agroturystyki jako formy spędzania czasu wolnego jest 

związana z jej niską ceną. 

2. O wyborze konkretnego gospodarstwa agroturystycznego decydują wa-

lory przyrodnicze terenu oraz odległość od Warszawy. 

3. Głównym powodem nieuprawiania agroturystyki jest obawa przed ni-

skim standardem usług i mało atrakcyjną ofertą w zakresie realizacji 

czasu wolnego. 

Dla zrealizowania postawionego celu i zweryfikowania przyjętych założeń 

przeprowadzono w 2012 r. badania sondażowe wśród mieszkańców Warszawy 

(wykorzystano technikę ankiety). Wybór tego miasta był celowy. Jest to naj-

większe miasto w Polsce (ok. 2 mln mieszkańców), a jego mieszkańcy charak-

teryzują się wysoką aktywnością turystyczną. Wielkość próby wynosiła 400 

osób, w tym połowa z nich przynajmniej raz w życiu wypoczywała w gospodar-

stwie agroturystycznym. Analiza wyników badań empirycznych została poprze-

dzona krótkim wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym istoty agroturystyki  

i znanych dotychczas determinant jej rozwoju. 

1. Agroturystyka i jej istota  

Definicje agroturystyki uwzględniają zwykle jej powiązanie z wsią i rol-

nictwem. Funkcja turystyczna jest więc dodatkową obok produkcyjnej funkcją 

gospodarstw rolnych. Turyści zatrzymują się w gospodarstwie rolnym, sadow-

niczym, ogrodniczym lub rybackim i korzystają z dostępnych usług i infrastruk-

tury znajdujących się w samym gospodarstwie lub jego otoczeniu. Takie poj-

mowanie agroturystyki jest zbieżne z podejściem większości autorów
1
. Termin 

                                                   
1 D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2000; J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacji dla 
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„agroturystyka” zarówno w literaturze naukowej, jak i praktyce gospodarczej 

używany jest zamiennie z pojęciem „turystyka wiejska”, które opisuje zjawiska 

szersze od agroturystyki (nocleg odbywa się nie tylko w gospodarstwie agro-

turystycznym, ale również małych pensjonatach, zajazdach, domkach letnisko-

wych). Problematyka definiowania agroturystyki i jej relacji z turystyką wiejską 

są podejmowane przez wielu autorów krajowych i zagranicznych
2
. 

Odrodzenie i intensyfikacja rozwoju agroturystyki nastąpiły na początku 

lat 90. XX w. Od ponad 20 lat obserwujemy rozwój ilościowy i jakościowy 

bazy agroturystycznej. Według danych GUS w 2012 r. funkcjonowało w Polsce 

ok. 683 tys. gospodarstw agroturystycznych
3
. Oczywiście, intensywny rozwój 

agroturystyki jest wynikiem nie tylko rosnącego popytu na tego typu usługi, ale 

również efektem działań w zakresie stymulowania podaży (głównie instrumenty 

finansowe w ramach środków krajowych i unijnych, np. Program Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich 2007–2013).  

Uwzględniając zmiany zachodzące na wsi, autorka proponuje, aby agro-

turystykę definiować jako formę wypoczynku realizowaną na obszarach wiej-

skich w gospodarstwie rolnym o zachowanej funkcji rolniczej pozwalającej na 

poznanie specyfiki życia i pracy na wsi. Stan i kierunki rozwoju funkcji rolni-

czej powinny posłużyć do dokonania typologii gospodarstw agroturystycznych 

(np. ekologiczne, zielarskie, jeździeckie, sadownicze, tradycyjne, winiarskie 

itp.).  

                                                                 
Demokracji, Warszawa 2003; J. Holland, M. Burian, L. Dixely, Tourism in Poor Rural Areas, 
„PPT Working Paper” 2003, no. 12; M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warsza-
wa 2006; M. Drzewiecki, Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyd. WSTiH w Gdańsku, 
Gdańsk 2009; J. Wojciechowska, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, 
Wyd. UŁ, Łódź 2009; J. Sikora, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. 

Beck, Warszawa 2012. 

2 M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa 

1997; S. Phillip et al., A Typology for Defining Agrotourism, „Tourism Management” 2010,  
no. 31, s. 754–758; D. Zaręba, Ekoturystyka...; M. Drzewicki, Agroturystyka...  

3 Turystyka w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl (25.10.2013). Należy 

pamiętać, że z uwagi na specyfikę funkcjonowania działalności agroturystycznej prezentowane 
dane są szacunkowe.  
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2. Przesłanki wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku 

Atrakcyjność agroturystyki jako formy spędzania czasu wolnego wynika  

z wielu przesłanek, wśród których do najważniejszych należą
4
: 

1 .  P o t r z e b y  t u r y s t y c z n e ,  a przede wszystkim poszukiwanie ci-

szy, spokoju i kontaktu z naturą. Tego typu potrzeby trudno zaspokoić w hote-

lach czy ośrodkach wypoczynkowych, gdzie jednorazowo przyjeżdża kilkaset 

czy kilka tysięcy osób, a jedną z głównych atrakcji jest życie nocne. Agrotury-

styka pozwala też na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu – szacunku, uzna-

nia, przynależności do grupy. W gospodarstwach agroturystycznych turyści nie 

są anonimowi. Zwykle poświęca im się tyle uwagi i życzliwości, ile oczekują. 

To życzliwe zainteresowanie okazują nie tylko właściciele gospodarstw agro-

turystycznych, ale również pozostali mieszkańcy wsi.  

2 .  M o d a  n a  e k o l o g i ę .  Od kilku lat obserwujemy w Polsce, podob-

nie jak w innych krajach Unii Europejskiej, wzrost zainteresowania (głównie 

mieszkańców dużych miast) żywnością ekologiczną, co przejawia się w rosną-

cej liczbie sklepów z takim asortymentem (stacjonarnych i internetowych) oraz 

gospodarstw ekologicznych (w 2012 r. było ich 25 944
5
). Również coraz więcej 

super- i hipermarketów wprowadza do obiegu objętą certyfikatem żywność 

ekologiczną. Wieś, gospodarstwa rolne, a tym samym gospodarstwa agrotury-

styczne w świadomości społecznej kojarzone są zwykle (nie zawsze słusznie)  

z naturalną żywnością i zdrowym stylem życia.  

3 .  R e l a t y w n i e  n i s k a  c e n a .  Średnia cena noclegu w gospodar-

stwie agroturystycznym jest 2–3-krotnie niższa od średniej ceny noclegu  

w hotelu. Od tej reguły są oczywiście wyjątki. Również w Polsce można zna-

leźć gospodarstwa, w których cena noclegu jest porównywalna z ceną tej samej 

usługi w cztero- lub pięciogwiazdkowym warszawskim hotelu. W znakomitej 

większości ceny w gospodarstwach agroturystycznych są jednak bardziej przy-

                                                   
4 Por. A. Balińska, I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich te-

renów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wyd. SGGW, Warszawa 2009; Deter-
minanty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wyd. Politechniki Białostoc-
kiej, Białystok 2005; J. Zawadka, Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na 
Lubelszczyźnie, Wyd. SGGW, Warszawa 2010; M.B. Bhujbal, Agro-tourism a Specialized Rural 
Tourism: Innovative Product of Rural Market, „International Journal of Business & Management 
Tomorrow” 2013, vol. 2, no. 1. 

5 www.minrol.gov.pl (26.10.2013). 
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stępne dla turystów. Jest to ważne dla społeczeństwa polskiego, którego siła 

nabywcza jest jedną z najniższych w krajach Unii Europejskiej. 

4 .  Z m i a n y  s p o ł e c z n o - d e m o g r a f i c z n e .  Polska w okresie 

międzywojennym i powojennym była krajem przede wszystkim rolniczym  

(w 1931 r. na wsi mieszkało 72,6% społeczeństwa, w 1950 r. – 61%,  

a w 2012 r. – 39%). Znaczna część mieszkańców miast pochodzi ze wsi, stąd 

naturalna jest chęć powrotu do tego, co swojskie i znajome.  

5 .  M a l e j ą c a  l i c z b a  o b i e k t ó w  z a k w a t e r o w a n i a  z b i o -

r o w e g o  (z 7792 w 1991 r. do 7206 w 2010 r.
6
). Wśród nich znajdują się hote-

le, których liczba cyklicznie rośnie (z 515 w 1991 r. do 1796 w 2010 r.
7
 i 2014 

w 2012 r.
8
). Z hoteli korzystają jednak przede wszystkim turyści zagraniczni 

oraz biznesowi, co jest związane z ich lokalizacją (głównie w miastach) oraz 

relatywnie wysokimi cenami usług. Maleje liczba obiektów typowo wypoczyn-

kowych, tj. pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk. Powstałą lukę 

wypełniają właśnie pokoje gościnne i gospodarstwa agroturystyczne.  

6 .  N i e p o w t a r z a l n o ś ć  m i e j s c  i  o f e r t ,  zwłaszcza w porówna-

niu z hotelami sieciowymi. Każde gospodarstwo agroturystyczne ma swój włas-

ny, niepowtarzalny urok. Nawet obiekty położone w tej samej wsi, a więc po-

siadające pewien zestaw elementów wspólnych (walory regionu), różnią się pod 

kątem bazy noclegowej, oferty rekreacyjnej, ale głównym „składnikiem” różni-

cującym jest właściciel ze wszystkimi swymi cechami i umiejętnościami 

Przedstawione w dalszej części opracowania wyniki badań empirycznych 

pozwolą na zweryfikowanie zaprezentowanych powyżej wymiarów atrakcyjno-

ści agroturystyki. Należy jednak pamiętać o tym, że przy korzystaniu z ofert 

agroturystycznych turyści napotykają pewne utrudnienia, które wpływają na 

relatywnie niski udział gospodarstw agroturystycznych wśród wykorzystywa-

nych przez turystów krajowych miejsc zakwaterowania (3% przy wyjazdach 

                                                   
6 www.intur.com.pl (dostęp 20.10.2013). 

7 Ibidem. 

8 Turystyka w 2012 roku... 
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krótkookresowych i 4% przy wyjazdach długookresowych
9
). Do najważniej-

szych ograniczeń rozwoju agroturystyki jako formy wypoczynku należą
10

: 

1 .  S t e r e o t y p o w e  p o s t r z e g a n i e  w s i  i  a g r o t u r y s t y k i  

przez mieszkańców miast. Badania prowadzone przez różne ośrodki naukowe  

w Polsce, w tym również badania autorki, wykazują, że agroturystyka kojarzona 

jest z ciszą, spokojem, kontaktem z naturą oraz nudą. Postrzegana jest jako 

atrakcja dla seniorów lub rodzin z małymi dziećmi. 

2 .  P o s t r z e g a n i e  a t r a k c y j n o ś c i  a g r o t u r y s t y k i  t y l k o  

p o p r z e z  p r y z m a t  n i s k i e j  c e n y  prowadzi do sytuacji, w której turyści 

o większych możliwościach finansowych nie biorą pod uwagę wyjazdu na pol-

ską wieś. 

3 .  S w o b o d a  w  s t o s o w a n i u  t e r m i n u  „ a g r o t u r y s t y k a ” .  

Termin ten nie jest zastrzeżony tak jak np. hotel, motel, pensjonat i nie ma od-

rębnych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarstw agro-

turystycznych. Co więcej – istniejące ustawodawstwo nie traktuje agroturystyki 

jako działalności gospodarczej, jeżeli jest ona prowadzona w gospodarstwie 

rolnym. W przypadku wynajmowania nie więcej niż 5 pokoi działalność ta jest 

zwolniona z obciążenia podatkiem dochodowym. Dlatego też pod szyldem 

„agroturystyka” coraz rzadziej funkcjonują typowe gospodarstwa, a coraz czę-

ściej małe pensjonaty i inne obiekty wypoczynkowe prowadzone przez quasi- 

-rolników, w których nie ma funkcji rolniczej. Dotychczasowe doświadczenia 

badawcze wskazują, że turyści wyjeżdżający na wieś chcą mieć możliwość 

świadomego wyboru pomiędzy gospodarstwami, w których prowadzona jest 

produkcja rolnicza, a takimi, które gospodarstwami są tylko z nazwy.  

4 .  R o z p o r o s z o n a  i n f o r m a c j a  o obiektach agroturystycznych. 

Głównym źródłem informacji jest obecnie internet. Niestety, nie wszystkie go-

spodarstwa posiadają własne strony internetowe. Większość ofert umieszczona 

jest na stronach stowarzyszeń agroturystycznych, ośrodków doradztwa rolni-

czego, lokalnych organizacji turystycznych, urzędów gmin. Brak jest jednego 

wspólnego systemu informacji o obiektach agroturystycznych.  

                                                   
9 www.intur.com.pl (16.01.2013). 

10 Por. A. Balińska, I. Sikorska-Wolak, Turystyka...; Determinanty rozwoju...; J. Zawadka, 
Ekonomiczno-społeczne determinanty...; M.B. Bhujbal, Agro-tourism... 
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5 .  T y p o l o g i a  g o s p o d a r s t w  a g r o t u r y s t y c z n y c h  pozwala-

jąca precyzyjnie dotrzeć z ofertą do potencjalnego turysty jest w Polsce na po-

czątkowym etapie rozwoju i dotyczy gospodarstw zrzeszonych w Polskiej Fede-

racji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” (PFTW „GG”). Przez wiele 

lat (również w okresie przeprowadzania badań empirycznych przywołanych  

w niniejszym artykule) takiej typologii nie było, co niewątpliwie utrudniało 

wyszukanie oferty odpowiadającej oczekiwaniom klientów. 

6 .  N i e d o s t a t e c z n i e  r o z w i n i ę t a  i n f r a s t r u k t u r a  r e k r e -

a c y j n a  n a  o b s z a r a c h  w i e j s k i c h  powoduje, że gospodarstwa położo-

ne w pobliżu jezior czy w górach traktowane są zwykle jako baza noclegowa,  

a większość czasu wolnego turyści spędzają poza nimi, korzystając z infrastruk-

tury i walorów regionu. W regionach mniej atrakcyjnych pod względem tury-

stycznym i co za tym idzie – słabiej uzbrojonych w infrastrukturę rekreacyjną 

(np. centralna Polska), turyści oczekują, że to właściciel gospodarstwa zapewni 

im wystarczające atrakcje. Niestety, z uwagi na niewielką skalę tego przedsię-

wzięcia tylko nieliczni właściciele gospodarstw agroturystycznych mogą sobie 

pozwolić na wybudowanie krytego basenu, kortów tenisowych czy krytej ujeż-

dżalni dla koni. Współpraca pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami w ra-

mach stowarzyszeń czy gron (klastrów) turystycznych w zakresie udostępniania 

posiadanej infrastruktury turystom nocującym w innym gospodarstwie jest 

ograniczona z uwagi na bariery mentalnościowe oraz prawne (o ile udostępnia-

nie kortów tenisowych czy organizowanie rajdów konnych albo spływów kaja-

kowych dla własnych gości nie jest działalnością gospodarczą, o tyle dla tury-

stów zatrzymujących się w innym gospodarstwie agroturystycznym jest, co 

wiąże się z koniecznością rejestracji tego typu działalności i płacenia podatku, 

ubezpieczenia itp.). 

3. Atrakcyjność agroturystyki jako formy wypoczynku  

– wyniki własnych badań empirycznych 

3.1.  Charakterystyka respondentów 

Ponad połowę badanej próby (62%) stanowiły kobiety. Największy udział 

miały osoby w przedziale wiekowym 25–34 lata (46,5%). W dalszej kolejności 
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były to osoby w wieku: 35–44 lat (31,5%), 45–54 lat (11,5%), 55 lat i więcej 

(6%) oraz 18–24 lat (4,5%). 

Czynnikiem decydującym o aktywności turystycznej jest m.in. poziom 

wykształcenia. W badanej próbie zdecydowaną większość (71,5%) stanowiły 

osoby z wykształceniem wyższym. W dalszej kolejności uplasowały się osoby  

z wykształceniem średnim (25,5%) i zasadniczym zawodowym (3%). Respon-

denci to przeważnie osoby pracujące (85%) lub pracujące i równocześnie stu-

diujące (11%). Istotny wpływ na aktywność turystyczną ma wielkość gospodar-

stwa domowego, a szczególnie kwestia posiadania dzieci (głównie do 15. roku 

życia) i ich liczba. W badanej grupie przeważały osoby nieposiadające dzieci 

(61,8%). Pozostali respondenci posiadali jedno (21%) lub dwoje dzieci (15,5%), 

a tylko siedmiu respondentów (1,8%) zadeklarowało posiadanie trojga lub 

większej liczby dzieci.  

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na aktywność turystyczną jest 

poziom dochodów. Respondenci najczęściej wskazywali na stosunkowo wysoki 

jak na polskie warunki poziom dochodów przypadający na jednego członka 

gospodarstwa domowego, czyli od 3000 do 5000 zł (37,5%). Osoby o najniż-

szej i najwyższej sile nabywczej były najrzadziej reprezentowane (powyżej 

5000 zł – 4%, do 500 zł – 1,5%). Pozostali ankietowani deklarowali dochody na 

poziomie: 2000–2999 zł (22,5%), 1000–1999 zł (28%), 500–999 zł (6,5%). 

Przedmiotem zainteresowań badawczych była częstotliwość wyjazdów tu-

rystycznych respondentów. Najwięcej, bo 42,5% ankietowanych, uczestniczyło 

w 2–3 wyjazdach w ciągu roku. 30% wyjeżdżało tylko raz w roku. Prawie co 

piąty badany (19,5%) wyjeżdżał więcej niż trzy razy w roku, a 8% deklarowało 

wyjazdy w każdy weekend. Zauważono pewną zależność pomiędzy aktywno-

ścią turystyczną a wielkością dochodów respondentów. Osoby o najwyższych 

dochodach preferowały częste wyjazdy weekendowe. 

Wiodącym motywem uprawiania turystyki był wypoczynek, na który 

wskazało aż ośmiu na dziesięciu respondentów (rysunek 1). 
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Rys. 1. Główne motywy podróży respondentów (N = 400) 

Źródło: badania własne. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Wyjazdy pozwalały respondentom na zaspokojenie potrzeb poznawczych 

(zwiedzanie zabytków, poznanie życia ludności autochtonicznej). Cenionym 

powodem jest również chęć zaciśnięcia relacji rodzinnych. Stosunkowo rzadko 

wymieniane były motywy zdrowotne (tylko 6%).  

Ankietowani zdecydowanie preferowali wyjazdy krajowe (75,5%) i domi-

nowały wśród nich wyjazdy krótkookresowe (68% wyjazdów krajowych). Po-

zostali (24,5%) wybierali głównie wyjazdy zagraniczne i były to w zdecydowa-

nej większości wyjazdy długookresowe (94% tych wyjazdów). 

Połowa respondentów korzystała z usług agroturystycznych. Nie stwier-

dzono jednak statystycznie istotnej zależności pomiędzy wiekiem, poziomem 

dochodów, poziomem wykształcenia a korzystaniem z ofert agroturystycznych. 

Zauważono zależność w przypadku posiadania dzieci. Udział rodzin z dziećmi 

w grupie uprawiających agroturystykę jest większy o 25%. 
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3.2.  Doświadczenia respondentów w zakresie korzystania  

z ofert agroturystycznych 

Respondenci, którzy korzystali z obiektów agroturystycznych (50% bada-

nych, tj. 200 osób), wymieniali różne powody ich wyboru, w tym przede 

wszystkim: ciszę i spokój (92%), możliwość aktywnego wypoczynku (62%), 

przyrodę (56%). Nie bez znaczenia był czynnik ekonomiczny, czyli przystępna 

cena (40%). Ankietowani wymieniali też: poznanie wiejskiego życia (22%), 

zdrową żywność (21%), uczestnictwo w imprezach kulturalnych (6%). Co cie-

kawe, odległość od miejsca zamieszkania nie miała dla respondentów większe-

go znaczenia (ważna tylko dla 4%). Na coraz bardziej popularne potrawy trady-

cyjne wskazało tylko 2% badanych.  

Przedmiotem zainteresowań badawczych był też powód wyboru konkret-

nego gospodarstwa jako miejsca wypoczynku (tabela 1).  

Tabela 1 

Kryteria wyboru konkretnego gospodarstwa agroturystycznego 

Kryteria  Ważność poszczególnych kryteriów w % odpowiedzi 

bardzo ważne ważne mało ważne nieważne 

odległość od Warszawy 40,0 35,0 6,0 19,0 

położenie w pobliżu 
miast 

25,5 22,5 37,0 15,0 

walory przyrodnicze 55,5 41,0 2,0 1,5 

produkcja rolnicza  45,0 34,0 15,5 5,5 

domowa kuchnia 51,0 31,5 12,5 5,0 

kategoryzacja 15,5 27,5 32,5 25,5 

atrakcje dla dzieci 29,5 19,5 16,5 34,5 

łazienka w pokoju 68,5 29,5 2,0 0,0 

aneks kuchenny 31,5 35,0 30,5 3,0 

dostęp do internetu 21,5 22,5 33,5 22,5 

zaplecze sportowe 13,5 39,0 38,0 9,5 

produkty regionalne 16,5 41,5 33,5 8,5 

Źródło: badania własne. 

Dla zdecydowanej większości respondentów czynnikiem mającym znacz-

ny wpływ na wybór konkretnego gospodarstwa agroturystycznego była odleg-

łość od Warszawy (dla 75% jest to czynnik bardzo ważny i ważny). Jak zauwa-
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żono wcześniej, element ten nie ma praktycznie znaczenia przy wyborze agrotu-

rystyki jako formy wypoczynku. Tak więc turyści najpierw decydują się na 

agroturystykę, a dopiero w dalszej kolejności poszukują gospodarstwa  

o korzystnej lokalizacji. Można to również zinterpretować w ten sposób, że 

korzystna lokalizacja nie jest argumentem wystarczającym do skorzystania  

z usług agroturystycznych dla osób, które agroturystyką nie są zainteresowane.  

Kluczowe znaczenie dla respondentów miała łazienka do indywidualnego 

użytkowania. Równocześnie badani nie przywiązywali wagi do kategoryzacji 

obejmującej głównie wyposażenie obiektów. Wynika to zapewne z tego, że 

system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej jest w Polsce dobrowolny, 

stosunkowo mało popularny i słabo identyfikowany przez turystów. Respon-

denci dużą wagę przywiązywali również do walorów przyrodniczych, rolnicze-

go charakteru i domowej kuchni. W znacznie mniejszym stopniu zależało im na 

bliskości ośrodka miejskiego. Ci, którzy preferowali gospodarstwa położone  

w pobliżu miast, chętnie korzystali ze znajdującej się w nich infrastruktury re-

kreacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej czy handlowej. 

Respondentów zapytano o preferowaną długość pobytu w gospodarstwie 

agroturystycznym. Najwięcej osób, bo 54%, zadeklarowało, że jest to tydzień. 

Nieco mniej, bo 38%, spędza w gospodarstwach agroturystycznych weekend, 

6% – dwa tygodnie, a 2% – więcej niż 2 tygodnie. 

Głównym źródłem pozyskiwania informacji o gospodarstwach agrotury-

stycznych, z których korzystali ankietowani, był internet (66%). Co czwarty 

respondent (25,5%) polegał na opinii rodziny i znajomych (marketing szepta-

ny). Reszta poszukiwała informacji w biurach podróży (4%), prasie (3%) i na 

targach turystycznych (1,5%).  

Wpływ na wybór gospodarstwa agroturystycznego jako miejsca wypo-

czynku może mieć fakt posiadania rodziny na wsi. Aż 71% respondentów zade-

klarowało posiadanie rodziny na wsi. Co szósta osoba z tej grupy odwiedza tę 

rodzinę, co nie wyczerpuje ich potrzeby wypoczynku na obszarach wiejskich. 

Większość badanych (79%) zadeklarowała chęć ponownego wypoczynku 

w gospodarstwie agroturystycznym. 

3.3.  Determinanty zniechęcające do wypoczynku  

w gospodarstwach agroturystycznych 

Respondentom, którzy nigdy nie wypoczywali w gospodarstwie agrotury-

stycznym, sam termin „agroturystyka” kojarzy się z miejscem, w którym można 



262 Agata Balińska 

swobodnie obcować z przyrodą i korzystać ze swojskiej domowej kuchni 

(50%). Dla 34% ankietowanych jest to miejsce przystosowane do przyjmowania 

gości, zapewniające atrakcje związane z życiem na wsi. Dla 15% jest to baza 

noclegowa na wsi umożliwiająca poznanie pracy w gospodarstwie rolnym. 

Wśród czynników, które zniechęcają do korzystania z agroturystyki, re-

spondenci za najważniejszy uznali brak łazienki w pokoju (rysunek 2). Istotne 

znaczenie ma też problem ze znalezieniem oferty oraz wysoka cena. Z kolei 

najmniejsze znaczenie ma ewentualny brak odbiornika TV w pokoju. Respon-

dentom nie przeszkadzałoby też mieszkanie z gospodarzami w tym samym do-

mu. 

 

Rys. 2. Czynniki zniechęcające do wypoczynku w obiektach agroturystyki  

Źródło: badania własne. 

Respondentom zadano też pytanie o przesłanki, które zachęciłyby ich do 

skorzystania z agroturystyki. Najczęściej była to chęć odmiany w sposobie spę-

dzenia urlopu (51%). Ważne dla ankietowanych byłyby też: przestrzeń rekre-

acyjna wokół domu (45%), posiłki na bazie produktów ekologicznych (40%)  

i dostęp do sprzętu sportowego (38%). Dla niemal co czwartego respondenta 

zachętą do skorzystania z oferty agroturystycznej byłaby możliwość przyjazdu 
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ze zwierzęciem domowym (26%) oraz nauka rzemiosła artystycznego (23%).  

W mniejszym stopniu ważne dla badanych były: plac zabaw dla dzieci (17%), 

odbiornik telewizyjny w pokoju (11%), nieograniczony dostęp do internetu 

(9%), kuchnia wegetariańska (5%) i w najmniejszym stopniu możliwość sko-

rzystania z opieki nad dziećmi (2%). 

Podsumowanie 

Agroturystyka jako forma wypoczynku musi konkurować z innymi ofer-

tami na rynku turystycznym. Aby odpowiedzieć na potrzeby konsumentów na 

zmieniającym się rynku turystycznym, konieczne jest badanie potrzeb tych, 

którzy agroturystykę uprawiają, ale również, a może przede wszystkim tych, 

którzy dotychczas się z nią nie zetknęli. Badania przeprowadzone wśród osób 

korzystających z ofert agroturystycznych wskazują, że jej atrakcyjność opiera 

się przede wszystkim na walorach przyrodniczych, a tylko dla czterech na dzie-

sięciu badanych z niską ceną. Ponad połowa respondentów docenia możliwość 

aktywnego spędzania czasu. Przy wyborze konkretnego gospodarstwa agrotury-

stycznego walory przyrodnicze i odległość od Warszawy mają duże znaczenie, 

ale znacznie mniejsze niż własna łazienka w pokoju. Ankietowani mają też 

świadomość słabego wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę sporto-

wą, stąd niska pozycja tego czynnika w kategorii „bardzo ważnych”.  

Głównym czynnikiem zniechęcającym do skorzystania z oferty agrotury-

stycznej jest obawa przed niskim standardem pokoi, a tylko dla co piątego ba-

danego jest to brak atrakcji turystycznych i oferty ciekawego spędzania czasu 

wolnego. Co ciekawe, ponad połowa respondentów była skłonna skorzystać  

z oferty agroturystycznej jako odmiany od dotychczas preferowanych form 

wypoczynku.  
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DETERMINANTS OF DEMAND INHABITANTS OF WARSAW  

FOR AGRITOURISM  

Summary 

This article attempts to identify the causes of agritourism popularity in Poland. At 

the outset presented its essence, indicated factors determining its popularity and barriers 

to its choice. Against this background, the results of their survey on the attractiveness of 

agritourism as a form of leisure activity. The presented research was carried out on  

a sample of 400 residents of Warsaw. The factors that led respondents to: 1) the selec-

tion of agritourism as a form of relaxation and choose a specific agritourism farm;  

2) the resignation of tourism. 
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Translated by Agata Balińska 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) 2014 

Justyna Cieplik

 

Izabela Gruszka


 

Wojciech Fedyk


 

Tomasz Smolarski


 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

PRZYSTOSOWANIE WYBRANYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 

DO OBSŁUGI WSPÓŁCZESNEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO  

W OPINII WYBRANEJ GRUPY KONSUMENTÓW 

Streszczenie 
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charakteru i stopnia przystosowania pięciu różnorodnych typologicznie atrakcji tury-

stycznych do obsługi współczesnego ruchu turystycznego, a przeprowadzonych z wyko-

rzystaniem opinii respondentów o specjalistycznym przygotowaniu zawodowym  

w sferze turystyki. Badania wykazały daleko idące dysproporcje w poziomie przysto-

sowania do realizacji funkcji turystycznych wybranych atrakcji, zarówno w wymiarze 

ich atrakcyjności, zagospodarowania turystycznego, stopnia komercjalizacji, jak i sto-

sowanych technik i narzędzi promocji adresowanych do wybranych segmentów rynku 
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dalszego rozwoju.  
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Wprowadzenie 

Jednym z najważniejszych trendów występujących w turystyce XXI w. 

jest stopniowe odchodzenie od znanego paradygmatu „3S” (sun, sea, sand) do 

„3E” (entertainment, exicitement, education)
1
. Współczesny turysta poszukuje 

rozrywki, nowych doznań i przeżyć, a jednocześnie chce poznawać nieznane 

miejsca. Jego rosnące wymagania i coraz wyraźniej artykułowane potrzeby 

powinny stanowić przesłankę dla gestorów i zarządzających atrakcjami i walo-

rami turystycznymi lub szerzej – produktami turystycznymi do odpowiedniego 

dostosowania oferty turystycznej.  

Zarówno tradycyjnie pojmowane walory turystyczne
2
, tj. muzea czy obiek-

ty sakralne, jak i atrakcje turystyczne
3
 traktować można jako produkty tury-

styczne – obiekty. Według J. Kaczmarka
4
 produktem turystycznym – obiektem 

nazywamy zagospodarowany i skomercjalizowany walor turystyczny mający 

ściśle określoną lokalizację i charakteryzujący się występowaniem jednej głów-

nej atrakcji oraz dodatkowych usług towarzyszących i uzupełniających skupio-

nych w jednym miejscu, dzięki czemu oferuje odwiedzającym określony zbiór 

korzyści. 

Oprócz ściśle sprecyzowanego rdzenia (istoty) produktu
5
, jakim mogą być 

posiadane zbiory i ekspozycje, obiekty turystyczne oferują szeroki zakres usług 

mających na celu popularyzację wiedzy, wywołanie emocji oraz dostarczenie 

rozrywki. Produkty takie obejmują nie tylko zwiedzanie, ale także usługi ga-

stronomiczne, handlowe czy organizację różnego typu imprez. Również samo 

                                                   
1 Reguła „3S”: słońce, morze, piasek; reguła „3E”: rozrywka, podniecenie, kształcenie. 

W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999; A. Kowalczyk, Geo-
grafia hotelarstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2002. 

2 O. Rogalewski za walory turystyczne uważa specyficzne cechy i elementy środowiska 

naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowań turystów. 
O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1977. 

3 V.T.C. Middleton do nowych atrakcji turystycznych zalicza parki rozrywki, aquaparki, 

parki tematyczne itp. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996. 

4 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – 

zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 131. 

5 W pracy przyjęto koncepcję struktury produktu turystycznego w zakresie pojęcia rdze-

nia produktu zaproponowaną przez Ph. Kotlera i J. Altkorna. Ph. Kotler, Principles of Marketing, 
Prentice Hall, New York 1980; J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1999. 
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zwiedzanie staje się coraz bardziej zindywidualizowane, dostosowane do po-

trzeb poszczególnych segmentów rynku, a praca przewodnika wspomagana jest 

przez multimedialne, nowoczesne sposoby prezentacji
6
. Oczywiście, „nowe 

atrakcje turystyczne”, czyli obiekty powstałe w celu zaspokajania potrzeb tury-

stów, dostarczające przede wszystkim rozrywki i wypoczynku, zazwyczaj cha-

rakteryzują się największym wachlarzem usług, i – co niezwykle istotne – po-

trafią bardzo szybko przekształcać swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniają-

cych się oczekiwań różnych grup konsumentów na coraz bardziej konkurencyj-

nym rynku
7
. Obiekty takie oferują całodzienne lub nawet kilkudniowe pakiety 

obejmujące noclegi, wyżywienie oraz szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych
8
.  

Walory kulturowe, tj. galerie i muzea sztuki, zamki, pałace czy obiekty  

sakralne, oferują najczęściej znacznie mniejszy zakres usług ze względu na  

specyfikę zasobów kulturowych
9
, jednak i one poprzez odpowiedni sposób pre-

zentacji zbiorów i interpretację dziedzictwa mogą poszerzać i uatrakcyjniać 

ofertę
10

 skierowaną do zróżnicowanych segmentów turystów
11

.  

                                                   
6 Przykładowo, w Browarium Tyskim nowoczesną oprawę wystawy historii piwowarstwa 

uzupełniają ekrany dotykowe prezentujące historię browaru i procesu produkcji, ekrany plazmo-
we, na których wyświetlana jest ruchoma historyczna postać (zachwalająca browar i zapraszająca 
do zwiedzania), gry tematyczne czy beczka mailowa z możliwością wysłania maila z własnym 
zdjęciem. 

7 Przykładem takiej nowej atrakcji jest Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu jako obiekt 

otwartego minizoo z parkiem rozrywki o funkcjach wypoczynkowych i rekreacyjnych (plac 
zabaw z trampoliną, huśtawki i karuzele oraz basen z piłeczkami, bajkowa aleja z ruchomą eks-
pozycją postaci z ulubionych bajek) oraz edukacyjnych (ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, stacja 
ptaków drapieżnych z pokazami lotów, multimedialne Centrum Przyrodniczo Leśne, możliwość 
kontaktu i karmienia zwierząt w naturalnym środowisku). 

8 Do przykładów takich produktów można zaliczyć parki tematyczne w Zatorze, termy  
w Bukowinie Tatrzańskiej czy Park Przygody w Przywidzu. 

9 A. Kowalczyk (2012) wskazuje na potrzebę odróżniania pojęcia z a s o b ó w  k u l t u -

r o w y c h ,  za które uważa wszystkie elementy krajobrazu kulturowego, które mogą zaintereso-
wać turystę, od pojęcia w a l o r ó w  k u l t u r o w y c h ,  które są zdaniem autora rodzajem 
zasobów, które turysta postrzega jako szczególnie wyróżniające i które mogą zaspokoić jego 
potrzeby emocjonalne. A. Kowalczyk, Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia 
znaczenia tych pojęć, w: Kultura i turystyka – wspólne korzenie, red. B. Włodarczyk, B. Krako-
wiak, ROTWŁ–Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź 2012. 

10 W literaturze przedmiotu kultura (także walory kultury) uznawana jest często za nie-

zbędną, ale niekomercyjną część produktu turystycznego. Por. P. Szmatuła, P. Zmyślony, Czy 
kultura sprzedaje turystykę. Znaczenie walorów kulturowych w promocji sprzedaży usług tury-

 



268 Justyna Cieplik, Izabela Gruszka, Wojciech Fedyk, Tomasz Smolarski 

Badania dotyczące oferty obiektów turystycznych dla wybranych segmen-

tów rynku turystycznego stanowią niezwykle istotne narzędzie marketingu,  

a przede wszystkim promocji i komercjalizacji atrakcji turystycznych. Poznanie 

motywacji i oczekiwań klientów (rdzenia produktu turystycznego), a następnie 

przygotowanie odpowiedniego produktu mogą decydować o powodzeniu lub 

porażce przedsięwzięcia turystycznego
12

. Jak zauważa Alejziak
13

, „badania 

konsumpcji turystycznej podejmowano w polskich regionach dosyć rzadko,  

z oczywistą szkodą dla organizacji i funkcjonowania rynku turystycznego za-

równo w skali regionalnej, jak i ogólnokrajowej”. Do tego typu opracowań zali-

czyć można prace m.in. M. Byszewskiej-Dawidek i I. Kuleszy
14

, K. Janiszew-

skiej-Wałowskiej
15

, E. Panfiluk
16

 czy A. Jęczmyk i A. Piotrowskiej
17

. 

1. Cel i metody badawcze 

Głównym celem opracowania jest dokonanie oceny wyników przeprowa-

dzonego badania opinii wybranego segmentu rynku turystycznego na temat 

                                                                 
stycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny”, „Turystyka Kulturowa. Czaso-
pismo Naukowe” 2013, nr 1, www.turystykakulturowa.org. 

11 Celowość segmentacji oferty muzealnej sprzyjająca popularyzacji turystyki kulturowej 

podkreślana jest przez naukowców i ekspertów, m.in.: „Turystyka Kulturowa. Czasopismo Na-
ukowe” 2013, nr 7, www.turystykakulturowa.org. 

12 B. Richards, Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększyć frekwencje i dochody, 

POT, Warszawa 1992; J. Berbeka, A. Niemczyk, M. Makówka, Badanie rynkowych zachowań 
konsumentów, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004. 

13 W. Alejziak, Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach,  

w: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, POT, Warszawa 
2010, s. 25. 

14 M. Byszewska-Dawidek, I. Kulesza, Krajowy rynek atrakcji turystycznych, Instytut Tu-
rystyki, Warszawa 2004. 

15 K. Janiszewska-Wałowska, Ocena przystosowania do potrzeb turystów oferty turystycz-

nej Międzygórza, „Debiuty Ekonomiczne” 2007, nr 6. 

16 E. Panfiluk, Identyfikacja produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej, w: Potencjał 

turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego” 2010, nr 590, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 52. 

17 A. Jęczmyk, A. Piotrowska, Oferta wybranych skansenów w opinii zwiedzających,  

w: Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki, red. A. Panasiuk, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 699, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 84. 
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stanu i stopnia przystosowania pięciu wybranych obiektów i atrakcji turystycz-

nych do obsługi współczesnego ruchu turystycznego w kontekście ich konku-

rencyjności na rynku turystycznym i kształtowania popytu na dany produkt 

turystyczny. Dodatkowo, dokonano analizy porównawczej stopnia zagospoda-

rowania turystycznego wskazanych obiektów i zmian zachodzących w ich za-

gospodarowaniu oraz w ofercie turystycznej na przestrzeni kilku ostatnich lat.  

Przedmiotem prowadzonych analiz była oferta pięciu obiektów turystycz-

nych zróżnicowanych pod względem charakteru, rodzaju i świadczonych usług. 

Do badania wytypowano obiekty zarówno o wysokiej randze walorów tury-

stycznych wynikającej z ich historycznie ukształtowanych zasobów kulturo-

wych, jak i obiekty nowo utworzone, wykorzystujące lokalne dziedzictwo lub 

stworzone in situ. Były to: Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, Zespół Pała-

cowo-Parkowy w Pszczynie i Browarium Tyskie zlokalizowane w wojewódz-

twie śląskim oraz Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej i Sanktu-

arium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej położone na terenie woje-

wództwa małopolskiego. Wybór obiektów miał charakter autorski i służył prze-

prowadzeniu oceny porównawczej wskazującej zarówno na przykłady dobrych 

praktyk turystycznego przystosowania dla współczesnego ruchu turystycznego, 

jak i pomijanie stosowania metod i narzędzi rozwoju oraz komercjalizacji atrak-

cji i produktów turystycznych na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Badania przeprowadzono za pomocą metody sondażu diagnostycznego, za 

narzędzie przyjmując samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety  

(10 pytań badawczych o charakterze zamkniętym i otwartym). Przed przepro-

wadzeniem badań właściwych kwestionariusz badawczy został poddany opinii 

ekspertów z zakresu turystyki i zarządzania. Respondentami było 160 studen-

tów (w wieku 22–26 lat) III roku kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wy-

chowania Fizycznego we Wrocławiu odbywających obligatoryjne ćwiczenia 

terenowe „Funkcje turystyczne obszarów – pilotaż i przewodnictwo”
18

. Dobór 

grupy respondentów był celowy i służył wychwyceniu różnic w postrzeganiu 

poziomu atrakcyjności turystycznej i zagospodarowania obiektów turystycz-

nych przez osoby (turystów) o wyższym poziomie aktywności i wiedzy w za-

                                                   
18 Badania przeprowadzono w 4 grupach respondentów w 3 okresach: 26–30 kwietnia 

2013 r., 4–8 czerwca 2013 r., 12–16 czerwca 2013 r. 
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kresie turystyki, których oceny powinny być bardziej krytyczne
19

. Jednocześnie 

należy wskazać, że badania ankietowe oparte na tak zdefiniowanej grupie re-

spondentów mają charakter quasi-reprezentacyjny i nie należy odnosić uzyska-

nych wyników do całej populacji, a do prezentowanych wniosków należy pod-

chodzić z dużą ostrożnością interpretacyjną.  

Wykorzystano pomocniczo analizę dokumentów urzędowych (planów  

i lokalnych strategii turystyki), dane z serwisów internetowych badanych obiek-

tów atrakcji turystycznych, a także przegląd publikacji naukowych dotyczących 

atrakcyjności turystycznej i zagospodarowania turystycznego, teorii komercjali-

zacji i oceny produktu turystycznego, a przy wnioskowaniu metodę analizy 

porównawczej. 

Materiał badawczy stanowiło 648 poprawnie wypełnionych ankiet, które 

obejmowały 156 ankiet dotyczących obiektu Browarium Tyskiego, 118 ankiet  

– Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, 137 ankiet  

– Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pszczynie, 130 ankiet – Leśnego Parku Nie-

spodzianek w Ustroniu oraz 107 ankiet – Orawskiego Parku Etnograficznego  

w Zubrzycy Górnej.  

2. Ocena przystosowania atrakcji turystycznych  

do obsługi ruchu turystycznego 

Analiza wyników przeprowadzonych badań ankietowych pozwala na wy-

ciągnięcie kilku istotnych wniosków dotyczących poziomu atrakcyjności i za-

gospodarowania turystycznego ocenianych obiektów turystycznych do obsługi 

współczesnego ruchu turystycznego. W opracowaniu przyjęto zasadę dokony-

wania oceny jednoczesnej wszystkich badanych obiektów na podstawie danej 

cechy (a nie poszczególnych obiektów w ujęciu kompleksowym), co pozwoliło 

na przeprowadzenie analizy porównawczej i poszerzone wnioskowanie. 

Za interesującą obserwację uznać należy wyniki oceny przez responden-

tów zasięgu przestrzennego oddziaływania obiektów atrakcji turystycznych 

                                                   
19 Por. K. Buchta, M. Skiert, Postawy studentów AWF wobec turystyki religijnej i ich de-

terminanty, w: Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 648, „Ekonomiczne Problemy Usług” 
nr 66. 
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(rysunek 1), która pośrednio dowodzi, że obiekty o wysokiej (unikatowej) ran-

dze walorów turystycznych (także z listy UNESCO – Sanktuarium Pasyjno- 

-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
20

 czy pomników historii lub unikalnego 

dziedzictwa – Zespół Pałacowo-Parkowy w Pszczynie
21

) są postrzegane jako 

silnie oddziaływujące i mające znaczenie dla kształtowania ruchu i popytu tury-

stycznego o charakterze krajowym i międzynarodowym
22

. Analogiczne oddzia-

ływania mogą mieć jednocześnie zdaniem respondentów także obiekty oferują-

ce nietypowe atrakcje i aktywizujące zwiedzających (np. Leśny Park Niespo-

dzianek w Ustroniu), niekonieczne zaliczane wprost do typowych walorów 

krajoznawczych czy stricte walorów kulturowych. 

Współczesny ruch turystyczny i wysoka konkurencyjność ofert oraz pro-

duktów turystycznych na rynku wymagają podejmowania przez gestorów atrak-

cji turystycznych szeregu działań w sferze kształtowania atrakcyjności usług, 

charakteru infrastruktury turystycznej i paraturystycznej podnoszącej jakość 

oraz świadomie i celowo kanalizującej strumienie ruchu turystycznego
23

 rów-

nież poprzez działania wizerunkowe i promocyjne
24

. W świetle tej tezy interesu-

jących spostrzeżeń dostarcza analiza opinii respondentów w zakresie konkuren-

                                                   
20 Obiekt jest wpisany na przedmiotową listę od 1 grudnia 1999 r. jako unikatowa jed-

nostka krajobrazu kulturowego. 

21 Zespół Pałacowo-Parkowy w Pszczynie nazywany jest symbolicznie „polskim Wersa-
lem” i jako obiekt muzealny w 67-letniej historii był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany (m.in. 

w 1995 r. – nagroda Europa Nostra za ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego i środowi-
ska naturalnego, nagroda Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach I edycji ogólnopolskie-
go konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” za projekt „Renowacja komplek-
su zamkowego w Pszczynie” nominowany do nagrody głównej w kategorii „Zabytek”). 

22 Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedza rocznie około  

1,5 mln pielgrzymów. G. Rosa, Turystyka pielgrzymkowa Polaków ze szczególnym uwzględnie-
niem Lourdes, w: Turystyka religijna..., s. 48. 

23 Przykładem takich działań jest udostępniony turystom w 2006 r. unikatowy w skali kra-

ju Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, który tworzy 37 obiektów (m.in. Browa-
rium Tyskie). Na bazie obiektów zlokalizowanych na szlaku organizowane są liczne i cykliczne 
imprezy generujące ruch turystyczny, tj. Industriada, Tyskie Noce Muzealne, Śląski Zlot Pojaz-
dów Zabytkowych itp. 

24 W 2013 r. Browarium Tyskie jako jedno z dwóch miejsc w województwie śląskim uzy-

skało nominację w plebiscycie „7 nowych cudów Polski” organizowanym przez National Geo-
graphic Traveler. 
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cyjności
25

 (i jej cech) odwiedzanych obiektów w stosunku do innych obiektów 

tego typu.  

 

 

Rys. 1. Zasięg przestrzenny oddziaływania obiektów i atrakcji turystycznych w opinii 

respondentów  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Za najbardziej konkurencyjny (wyróżniający się) obiekt respondenci uzna-

li Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej (85%) ze względu 

na kilka cech, takich jak: piękno, niepowtarzalność, skala przestrzenna i histo-

                                                   
25 W opracowaniu przyjęto szersze rozumienie pojęcia konkurencyjności zaproponowane-

go przez M.J. Stankiewicza, który uważa, że konkurencyjność należy rozpatrywać jako system 
tworzony przez 4 elementy: potencjał konkurencyjności, przewagę konkurencyjną, instrumenty 
konkurowania i pozycję konkurencyjną. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. 
Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002. 
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ria. Równie wysokie oceny poziomu konkurencyjności odnotowano w odnie-

sieniu do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu (79%), w którym za głów-

ną cechę konkurencyjności respondenci uznali przede wszystkim możliwość 

udziału w pokazach ptaków drapieżnych i bezpośredniego kontaktu ze zwierzę-

tami (USP
26

 obiektu). Stosunkowo wysoki poziom konkurencyjności zdaniem 

respondentów posiada również Browarium Tyskie (74%), w którym istotnymi 

elementami konkurencyjności były liczne atrakcje i wysoka jakość obsługi,  

w tym przewodnickiej
27

, oraz fakt, iż wielu badanych było po raz pierwszy  

w tego typu obiekcie. Najmniej konkurencyjny w opinii respondentów okazał 

się Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (49% stwierdzeń, iż jest 

konkurencyjny), ponieważ nie reprezentował, jak wskazywali badani, „nic 

szczególnego” i był „skansenem jakich wiele”
28

. 

Jednym z istotnych czynników kształtujących atrakcyjność, a także konku-

rencyjność oferty czy produktu turystycznego jest jego dostępność z punktu 

widzenia zasobów finansowych turystów, którzy zgodnie z trendami rynkowy-

mi w sposób zdecydowany wyrażają swoje potrzeby poprzez świadome i kry-

tyczne nastawienie do relacji jakość – cena
29

. 

Znamienne jest, że respondenci wbrew istniejącemu stereotypowi dotyczą-

cemu wysokich cen wstępu do obiektów atrakcji wpływających na konkuren-

cyjność turystyczną Polski
30

 ocenili stosunek ceny do atrakcyjności zwiedzane-

                                                   
26 USP (unique selling proposition) – unikatowa propozycja sprzedaży, unikatowa ko-

rzyść, jaką klient nabywa wraz z zakupem produktu. 

27 W obiekcie grupy zorganizowane oraz klienci indywidualni oprowadzani są przez 

przewodników w języku: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, czeskim, włoskim, hisz-
pańskim oraz w gwarze śląskiej. 

28 Opinia respondentów jest w tym przypadku nieco sprzeczna z rangą obiektu, bowiem 

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej jest pierwszym skansenem, który został otwarty 
w powojennej Polsce i jednym z nielicznych tego typu obiektów stworzonych na bazie zabytków 
architektury ludowej zlokalizowanej in situ. 

29 W badaniach POT dotyczących oceny „siły aspektów podróży do Polski” wskazano, że 
„dobra relacja jakość – cena” w 3-stopniowej skali kształtuje się na wysokim poziomie 2,42 

(raczej się zgadzam). Por. Badania rozpoznawalności Polski na rynkach zagranicznych, POT, 
Warszawa 2008. 

30 Poszerzone badania konkurencyjności oferty turystycznej Polski dostępne są w kilku 

opracowaniach wykonanych na zlecenie POT, m.in.: T. Skalska, Analiza cen polskich produktów 
turystycznych na wybranych obszarach emisyjnych w kontekście Euro 2012. Raport z badań, 
POT, Warszawa 2012; Satysfakcja turystów 2013. Raport z badania przeprowadzonego przez 
PBS sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, POT, Sopot–Warszawa 2013. 
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go obiektu na poziomie zadowalającym (akceptowalnym). Ankietowani zdecy-

dowanie najlepiej oceniły Browarium Tyskie (99% pozytywnych odpowiedzi) 

oraz Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej (92%).  

W przypadku pozostałych badanych obiektów zadowolonych było mniej niż 

80% respondentów.  

W literaturze przedmiotu dotyczącej oceny atrakcyjności turystycznej 

obiektów czy komercjalizacji produktu turystycznego coraz częściej porusza-

nym zagadnieniem jest kwestia poszerzania oferty obiektu o możliwość nabycia 

przez zwiedzających (turystów) okazjonalnych pamiątek
31

 jako motywu przy-

jazdu
32

 czy narzędzi kształtowania wizerunku lub promocji miejsca. 

Jak zauważa A. Wieczorkiewicz
33

, pamiątka może być traktowana jako 

„odprysk przeszłości, esencja minionych doznań, skojarzenie z wcześniejszym 

stanem szczęśliwości”. W literaturze przypisuje się pamiątce także funkcję to-

waru czy przedmiotu, który de facto zastępuje pewne miejsce, czy nawet nadaje 

się pamiątce rangę swoistego genius loci jako przedmiotu niepowtarzalnego  

i wyjątkowego na tyle, by bez trudności po upływie czasu wiązał się on znacze-

niowo z określonym czasem (podróży) i przestrzenią (miejscem odwiedza-

nym)
34

.  

Wskazane poglądy znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych 

analiz, ponieważ w odniesieniu do badanych obiektów respondenci, oceniając 

jakość oferowanych pamiątek i wyrobów, wskazali na ich niską jakość (nie-

atrakcyjność) w przypadku oferty Orawskiego Parku Etnograficznego w Zu-

brzycy Górnej obejmującej obrazy na szkle i publikacje dotyczące sztuki ludo-

                                                   
31 Pamiątka to „podarek, upominek przypominający jakaś osobę, miejsce lub zdarzenie, 

związany z pamięcią o kimś lub o czymś”. Słownika języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007. 

32 Przykładowo z badań przeprowadzonych przez Biostat na zlecenie Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolnośląskiego wynika, że aż 43% respondentów (turystów) i 11% 
potencjalnych turystów wskazało, że pamiątka jest usługą lub produktem, z którego skorzystali 
lub zamierzają skorzystać w trakcie pobytu na Dolnym Śląsku. Por. Badanie ruchu turystycznego 

na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji Programu Rozwoju 
Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Raport końcowy, Biostat, Wrocław 2012, s. 49. 

33 A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, seria Horyzonty 

Nowoczesności: Teoria – Literatura – Kultura, t. LXVI, Universitas, Kraków 2008, s. 45. 

34 Między innymi M. Banaszkiewicz, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, 

„Turystyka Kulturowa. Czasopismo Naukowe” 2011, nr 4, www.turystykakulturowa.org 
(1.02.2014). 
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wej. Oceniono je jako „takie jak wszędzie” i „nieciekawe”. Wysokie noty od 

respondentów otrzymała natomiast oferta lokalnych pamiątek Browarium Ty-

skiego (97% pozytywnych opinii) obejmująca kufel do piwa i degustację piwa 

(w cenie wstępu do obiektu), którą uznano za „oryginalną” i „niepowtarzal-

ną”
35

. 

Istotnym elementem kształtującym atrakcyjność turystyczną obiektów jest 

jego udostępnienie (de facto forma zagospodarowania turystycznego) poprzez 

dostosowanie godzin otwarcia do potrzeb turystów. Wyniki przeprowadzonych 

badań wskazują pośrednio, że rośnie świadomość gestorów obiektów i atrakcji 

turystycznych dotycząca potrzeby jak najszerszego dostosowania godzin udo-

stępnienia do oczekiwań zwiedzających (70% respondentów było zgodne co do 

tego, iż godziny zwiedzania wszystkich badanych obiektów są dostosowane do 

potrzeb)
36

. 

Współczesny rynek usług turystycznych oraz silna konkurencja podmio-

tów przemysłu turystycznego, w tym gestorów atrakcji turystycznych, wymusza 

potrzebę stosowania m.in. „marketingu snajperskiego” w celu pozyskiwania 

wybranych grup turystów (zwiedzających). Segmentację rynku turystycznego 

traktuje się współcześnie jako niezbędny element konstruowania całego procesu 

komercjalizacji produktu turystycznego pozwalającego na dopasowanie oferty 

(tu atrakcji turystycznej) do każdej z wyodrębnionych grup konsumentów, która 

ma inne potrzeby i oczekiwania w stosunku do usług oferowanych
37

.  

                                                   
35 Jest to przykład coraz częściej stosowanego w praktyce turystycznej marketingu senso-

rycznego jako doskonałego narzędzia uzupełnienia tradycyjnej komunikacji marketingowej budu-

jącej silną markę, w którym z wykorzystaniem danego narzędzia (tu kufel i degustacja piwa) 
porusza się jednocześnie kilka zmysłów odbiorcy – dotyk, smak, zapach, wzrok-obraz. Szerzej: 
www.valuecomesfirst.pl/marketing-sensoryczny/ (8.11.2013). 

36 Czynnikiem dodatkowo kształtującym ten element zagospodarowania turystycznego 

jest także pojemność i chłonność turystyczna obiektów wpływająca na wielkość ruchu turystycz-
nego (Browarium Tyskie odwiedza średnio 2 tys. osób miesięcznie, Zespół Pałacowo-Parkowy  
w Pszczynie odwiedza rocznie średnio 180 tys. zwiedzających). 

37 M. Musioł, A. Gołębicka wskazują, że współczesny marketing z punktu widzenia prze-

znaczenia produktu wyodrębnił dwa segmenty B2B (business to business) i B2C (business to 
consumer). Autorzy podkreślają, że podstawowa różnica polega na charakterze i przeznaczeniu 
dóbr oraz odmiennym charakterze motywacji zakupowej, ale niezależnie od sposobu definiowa-
nia obu segmentów odbiorcą pozostaje człowiek (np. reprezentujący siebie lub określoną firmę), 
którego potrzeby, zachowania i postawy przesądzają o sukcesie lub porażce produktów zarówno 
w systemie B2B, jak i B2C. M. Musioł, A. Gołębicka, Dotrzeć do wszystkich w B2B, „Marketing 
w Praktyce” 2006, nr 4, www.marketing.org.pl (8.11.2013). 
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Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych w zakresie próby identyfi-

kacji (segmentacji) rynku turystów potencjalnie zainteresowanych odwiedze-

niem obiektów atrakcji turystycznych wskazują na możliwe i potrzebne ukie-

runkowanie ich turystycznej penetracji (oraz stosownego przystosowania  

w sferze zagospodarowania czy technik marketingu), głównie przez grupy ro-

dzin z dziećmi oraz grupy szkolne (obiekt w Ustroniu, Pszczynie czy Kalwarii 

Zebrzydowskiej). Interesującą obserwacją jest rosnące zjawisko oczekiwanej 

przez turystów specjalizacji obiektów atrakcji turystycznych z ukierunkowa-

niem ich oferty na osoby szczególnie zainteresowane danym typem atrakcji czy 

hobbystów o konkretnych zainteresowaniach i pasjach osobistych (obiekt  

w Zubrzycy Górnej i Tychach) (rysunek 2). 

Swoistym potwierdzeniem trafności dokonanej segmentacji są opinie re-

spondentów jako potencjalnych oferentów usług (osób polecających atrakcję 

turystyczną innym osobom) czy jako samych turystów deklarujących motyw  

i potrzebę ponownego odwiedzenia danego miejsca. 

Ponad 90% respondentów poleciłoby 3 z 5 zwiedzanych obiektów, tj. 

Browarium Tyskie (ze względu na ujętą w cenie i programie zwiedzania degu-

stację piwa i otrzymany gratis – szklankę do piwa, a także zdobyte nowe do-

świadczenie), Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej (ze 

względu na jego piękno) oraz Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu (ze wzglę-

du na pokaz ptaków drapieżnych i możliwy bezpośredni kontakt ze zwierzęta-

mi). W opinii respondentów Zespół Pałacowo-Parkowy w Pszczynie oraz 

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej nie dostarczyły tak pozytyw-

nych wrażeń, były „nudne i nie zaciekawiły niczym”. Największy odsetek ba-

danych respondentów zadeklarował również chęć powrotu do obiektu Browa-

rium Tyskiego (75%) ze względu na to, iż wydał się on im ciekawy, wart zoba-

czenia i oferował wiele atrakcji. Atrakcje Leśnego Parku Niespodzianek  

w Ustroniu odwiedziłoby ponownie 62% badanych ze względu na możliwość 

bliskiego spotkania ze zwierzętami oraz inne atrakcje. Obiekty Zespołu Pałaco-

wo-Parkowego w Pszczynie, Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Ze-

brzydowskiej oraz Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej były 

w opinii respondentów „atrakcjami na jeden raz”, w których „i tak nic się nie 

zmieni”. 
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Rys. 2. Segmentacja grup docelowych turystów w obiektach atrakcji turystycznych  

w opinii respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

B. Walas
38

 dowodzi, iż „efektywna promocja musi opierać się na budowie 

tożsamości i wizerunku miejsca, a jego marketing powinien składać się z czte-

rech podstawowych elementów: marketingu infrastruktury, marketingu ludzkie-

go, marketingu atrakcji oraz marketingu wizerunku”.  

Mając na względzie powyższe stwierdzenie i w świetle wyników przepro-

wadzonych badań ankietowych trudno nie odnieść wrażenia o stosunkowo 

ograniczonym katalogu form marketingu stosowanych w badanych obiektach 

atrakcji turystycznych oraz wykorzystywaniu niewielkiej liczby głównie typo-

                                                   
38 B. Walas, Ocena wizerunku i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na 

potrzeby marketingu terytorialnego, „Folia Turystyka. Regiony Turystyczne” 2009, nr 21, s. 221. 
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wych narzędzi promocji w bezpośredniej obsłudze współczesnego ruchu tury-

stycznego we wskazanych obiektach (tabela 1)
39

.  

Tabela 1 

Formy promocji zaobserwowane w obiektach atrakcji turystycznych  

w opinii respondentów 

Obiekt 

Forma (narzędzie) promocji 

billboard 
tablica infor-

macyjna, szyld 
ulotki, 
foldery 

stojak  
z materiała-

mi 
inne 

Liczba wskazań respondentów 

Browarium Tyskie w Tychach 66 104 111 74 11 

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne 
w Kalwarii Zebrzydowskiej 

27 83 51 29 6 

Zespół Pałacowo-Parkowy  
w Pszczynie 

24 76 56 40 4 

Leśny Park Niespodzianek  
w Ustroniu 

31 103 31 20 6 

Orawski Park Etnograficzny  
w Zubrzycy Górnej 

9 64 39 10 2 

 a Browarium Tyskie (auto reklamowe, strona www, kiosk internetowy, piwo), 
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej (pamiątki, stragany 

z dewocjonaliami, księgarnia, strona www), Zespół Pałacowo-Parkowy  

w Pszczynie (strona WWW, księgarnia), Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu 

(pamiątki, stragany, strona WWW), Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 

Górnej (brak sprecyzowanej odpowiedzi respondentów). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

W ciągu kilku minionych lat w Polsce zdecydowanie wzrosła świadomość 

znaczenia charakteru zagospodarowania turystycznego dla rozwoju regionalne-

go, a szczególnie rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (szerzej 

dla komercjalizacji usług i atrakcji turystycznych) przy zachowaniu zrównowa-

żonej ingerencji w krajobraz kulturowo-turystyczny czy środowiskowy. W lite-

raturze przedmiotu problematyka kształtowania elementów zagospodarowania 

                                                   
39 Ze względu na terenowy charakter badań analizie poddano jedynie te formy i narzędzia 

promocji, które mogły być bezpośrednio dostrzeżone przez turystów w trakcie zwiedzania  
obiektów. 
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atrakcji turystycznych i ich otoczenia jest szeroko omawiana i analizowana, ale 

odczuwalny jest brak większej liczby prac dotyczących diagnozy czy oceny 

stopnia komercjalizacji i efektywności (w wielu jej wymiarach społecznych  

i ekonomicznych czy potencjalnych zagrożeń) przeprowadzonej przez wybraną 

grupę respondentów o wyspecjalizowanym przygotowaniu zawodowym. 

Tym bardziej za interesujące uznać można wyniki przeprowadzonych ba-

dań ankietowych odnoszących się do zagospodarowania turystycznego atrakcji, 

które mogą być przyczynkiem do podjęcia szerszej naukowej dyskusji o kierun-

kach i sposobach turystycznego zagospodarowywania atrakcji turystycznych  

w kontekście pełnego zaspokojenia wyraźnie artykułowanych potrzeb turystów. 

Najmniej uwag co do jakości, charakteru i poziomu zagospodarowania tu-

rystycznego zwiedzanych obiektów respondenci podnosili w stosunku do Bro-

warium Tyskiego (tylko 6 odpowiedzi; 4% uwag), a jednostkowe opinii doty-

czyły głównie braku miejsca dla grup czekających na zwiedzanie i kwestii po-

trzeby rozwiązania problemu bezpiecznego przejścia dla turystów między za-

bytkową częścią kompleksu a współcześnie działającą rozlewnią piwa (ko-

nieczność przejścia przez bardzo ruchliwą drogę publiczną). W odniesieniu do 

Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej (16 odpowiedzi; 

13% uwag) zwracano uwagę na ograniczoną liczbę toalet (wynik badania był 

w tym przypadku pośrednio spowodowany ograniczoną możliwością obserw 

cji obiektu, a respondenci zwrócili uwagę na brak dostatecznego oznakowania). 

Najwięcej uwag krytycznych respondenci mieli do poziomu i formy zago-

spodarowania Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (57 od-

powiedzi; 53% uwag), które dotyczyły braku na terenie obiektu oferty gastro-

nomicznej oraz małej infrastruktury, tj. ławek, wygodniejszych ścieżek, doświe-

tlenia zwiedzanych budynków czy koszy na śmieci. Krytyczne opinie odnosiły 

się również do zagospodarowania terenu Leśnego Parku Niespodzianek  

w Ustroniu i dotyczyły braku ławek dla zwiedzających oraz koszy na śmieci  

i miejsc do wypoczynku, jak również ograniczonej oferty gastronomicznej  

i liczby toalet, a także potrzeby stosownego zabezpieczenia niebezpiecznych 

ścieżek, szczególnie śliskich po deszczu (aspekt bezpieczeństwa zwiedzania 

przez dzieci). 

Zgłaszane przez respondentów uwagi dotyczące zagospodarowania tury-

stycznego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pszczynie odnosiły się głównie do 

braku toalet, oferty gastronomicznej, ale także wskazywały na potrzebę lepsze-
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go zorganizowania obsługi technicznej grup (obowiązek korzystania z nakłada-

nych i nieestetycznych kapci) oraz zróżnicowania i urozmaicenia oferty.  

Przeprowadzona analiza wykazała pilną potrzebę rozbudowy zaplecza 

technicznego obiektów i poszerzenia elementów infrastruktury technicznej,  

w tym szczególnie w perspektywie sugerowanego ukierunkowania rozwoju 

(komercjalizacji) wskazanych atrakcji turystycznych dla takich wybranych grup 

docelowych, jak rodziny z dziećmi czy młodzież szkolna. 

Tabela 2 

Kategorie obiektów atrakcji turystycznych jako produktów 

 turystycznych z wykorzystaniem typologii B. Walasa 

Obiekt 

Kategoria 

produkt wymagający 
wsparcia w procesie 
tworzenia i komer-

cjalizacji 

produkt wymagający 
wsparcia w sferze 

marketingu 

produktów bez po-
trzeby wyraźnego 

wsparcia 

Browarium Tyskie  
w Tychach 

  x 

Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjne w Kal-
warii Zebrzydow-

skiej 

 x  

Zespół Pałacowo- 
-Parkowy  
w Pszczynie 

x (elementy zago-
spodarowania) 

x  

Leśny Park Niespo-
dzianek w Ustroniu 

x (elementy zago-
spodarowania) 

x  

Orawski Park Etno-

graficzny w Zubrzy-
cy Górnej 

x   

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem typologii B. Walasa: Ocena wizerunku  
i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na potrzeby marketingu 

terytorialnego, „Folia Turystyka. Regiony Turystyczne” 2009, nr 21. 

Ocena regionalnego czy lokalnego produktu turystycznego (ale także  

i obiektu atrakcji turystycznej) winna zdaniem B. Walasa
40

 pozwolić na wydzie-

                                                   
40 B. Walas, Ocena wizerunku... 
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lenie produktów w trzech kategoriach, tj. 1) wymagających wsparcia w procesie 

tworzenia i komercjalizacji; 2) wymagających wsparcia w sferze marketingu 

oraz 3) produktów bez potrzeby wyraźnego wsparcia
41

. Mając na względzie 

wyniki przeprowadzonych badań ankietowych oraz powyższych analiz, wydaje 

się uzasadnione podjęcie autorskiej próby zakwalifikowania badanych obiektów 

i atrakcji turystycznych do ww. kategorii (tabela 2), aby wskazać potencjalny  

i oczekiwany przez rynek (konsumentów) kierunek ich rozwoju i komercjaliza-

cji oferty produktu turystycznego. 

Podsumowanie 

Mając na względzie quasi-reprezentacyjny charakter badań i grupy re-

spondentów, z dużą ostrożnością interpretacyjną można wskazać, że wyniki 

dowodzą istnienia dysproporcji w poziomie przystosowania do realizacji funkcji 

turystycznych wybranych obiektów turystycznych zarówno w wymiarze ich 

atrakcyjności postrzeganej przez odwiedzających, zagospodarowania turystycz-

nego, stopnia komercjalizacji, jak i stosowanych technik i narzędzi promocji 

adresowanych do wybranych segmentów rynku turystycznego. Znamienne jest, 

że zidentyfikowane dysproporcje (braki, zaniechania i nieprawidłowości) doty-

czą w większym stopniu atrakcji turystycznych funkcjonujących na rynku od 

kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat (Zespół Pałacowo-Parkowy w Pszczy-

nie, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej). Dostrzegalne jest nato-

miast lepsze przystosowanie do obsługi współczesnego ruchu turystycznego 

obiektów stosunkowo nowych (Browarium Tyskie w Tychach – od 2003 r., 

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – od 2002 r.), w których model rozwoju 

wydaje się być oparty na nowoczesnych zasadach komercjalizacji produktu 

turystycznego. 

W świetle powyższego konieczne wydaje się podjęcie prac nad dalszym 

procesem komercjalizacji atrakcji turystycznych w Polsce, w tym zdecydowaną 

poprawą stopnia dostosowania oferty do potrzeb współczesnego konsumenta 

                                                   
41 B. Walas postuluje wykorzystywanie w procesie typologii produktów turystycznych 

metody analizy konkurencyjności i atrakcyjności zaproponowanej przez firmę Artur D. Little, 
która zdaniem autorów niestety nie znajduje zastosowania w Polsce od wielu już lat. B. Walas, 
Dobór wskaźników i metod dla potrzeb budowy strategii marketingowej destynacji turystycznej, 
w: Turystyka w badaniach naukowych – prace ekonomiczne, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 269. 
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usług turystycznych. Postulat ten jest nadzwyczaj istotny i aktualny w kon-

tekście nowych form i typów wsparcia w sferze rozwoju turystyki pochodzą-

cych z funduszy europejskich w okresie programowania 2014–2020. 
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ADAPTATION OF THE SELECTED TOURIST ATTRACTIONS TO MODERN 

TOURIST SERVICES ACCORDING TO A SPECIFIC GROUP  

OF CONSUMERS  

Summary 

The research has indicated that there are deep disproportions in the level of ad-

justment to tourist functions performance in the selected tourist attractions, both in the 

perception of their attractiveness by the tourists, as well as in their tourist management, 

level of commercialization, or used promotional techniques and tools addressed to the 

selected segments of tourists. It is significant that the identified disproportions (shortag-

es, omissions and irregularities) seem to concern more the tourist attractions that have 

been functioning for dozens of years, or even several decades (Zespół Pałacowo-

Parkowy in Pszczyna, Orawski Park Etnograficzny in Zubrzyca Górna). Whereas, better 

adjustment to modern tourist migrations is clearly visible in the case of relatively new 

attractions (Browarium Tyskie in Tychy – since 2003, Leśny Park Niespodzianek in 

Ustroń – since 2002), where the model of development seems to be based on modern 

principles of commercialization of a tourist product. 

In the light of these findings it seems necessary to undertake further research on 

the process of commercialization of tourist attractions in Poland, including definite 

improvement in the adjustment of the level of the offer to the needs of a contemporary 

consumer of tourist services. This claim seems to be vital and up-to-date in the light of 

new forms and types of support from the European Funds in the area of tourism devel-

opment in the 2014–2020 period. 

Keywords: tourist attractiveness, tourist management, tourist product 

Translated by Justyna Cieplik 
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ZACHOWANIA NABYWCZE TURYSTÓW WYPOCZYWAJĄCYCH  

W STREFIE NADMORSKIEJ WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO 

Streszczenie 

Wiedza na temat potrzeb konsumentów reprezentujących popyt turystyczny po-

winna stanowić punkt wyjścia w tworzeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa tury-

stycznego, ale również jest cenna w procesie planowania rozwoju turystyki przez wła-

dze samorządowe na szczeblu lokalnym i regionalnym. Celem artykułu jest dokonanie 

segmentacji popytu turystycznego oraz określenie profilu typowego klienta wypoczy-

wającego w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego. Artykuł składa się z trzech 

części, wprowadzenia i podsumowania. We wprowadzeniu omówiono cel i metodykę 

zrealizowanych badań empirycznych. W pierwszej części opracowania dokonano prze-

glądu literatury i na jej podstawie omówiono czynniki determinujące zachowania na-

bywcze klientów według Ph. Kotlera. W kolejnej części artykułu zamieszczono analizę 

statystyczną wyników badań empirycznych. Pracę kończy podsumowanie, w którym 

wskazano kierunki zmian w zachowaniach nabywczych konsumentów. 

Słowa kluczowe: zachowania nabywcze, turystyka nadmorska 

Wprowadzenie 

Analizy zachowań konsumentów na rynku turystycznym stanowią podsta-

wowy kierunek badań marketingowych podejmowanych przez usługodawców, 

                                                   
 Adres e-mail: j.kizielewicz@wpit.am.gdynia.pl. 
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gdyż dostarczają informacji na temat potrzeb, zmieniających się oczekiwań  

i preferencji ich potencjalnych klientów. Według A. Niezgody „popyt to poję-

cie, które łączy pragnienie posiadania określonych produktów (zamiary zakupu) 

z możliwością i gotowością ich kupienia”
1
, a „potrzeba ludzka to stan odczuwa-

nia braku zaspokojenia, głównie potrzeb niezbędnych do życia, natomiast prag-

nienia są wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb pierwotnych”
2
. 

Postęp cywilizacyjny ma silny wpływ na ewolucję potrzeb konsumenckich. 

„Popyt zmienia się pod wpływem wielu różnorodnych czynników, z których 

część jest związana z rynkiem, większość jednak leży poza nim. Wśród jednej  

i drugiej grupy czynników znajdują się takie, które można mierzyć, a więc ich 

związek z popytem można ująć matematycznie. Są również i takie, które mają 

charakter jakościowy i zmierzenie ich wpływu na popyt jest niemożliwe, można 

jedynie określić ich oddziaływanie”
3
.  

Prowadzenie badań w tym zakresie jest czasochłonne i kosztowne. Z tego 

też względu są one prowadzone doraźnie oraz wyrywkowo i to głównie na zle-

cenie dużych przedsiębiorstw, które stać na pokrycie kosztów i wprowadzanie 

na rynek nowych innowacyjnych produktów. Z kolei władze samorządowe in-

cydentalnie, głównie w okresie opracowywania strategii rozwoju miasta/gminy 

czy regionu, zlecają podmiotom zewnętrznym głębszą analizę rynku turystycz-

nego. Jednak doświadczenia dowodzą, że często zarówno jedni, jak i drudzy 

sięgają po ogólnodostępne raporty publikowane przez GUS czy branżowe insty-

tuty badawcze. Oczywiście, dane dostarczane w tych dokumentach są cennym 

źródłem informacji, ale trudno się tam doszukać szczegółowych analiz dotyczą-

cych zachowań nabywczych turystów wypoczywających w określonych regio-

nach Polski, gdyż bazują one przede wszystkim na raportach statystycznych 

przekazywanych do GUS przez gestorów bazy noclegowej odnośnie do liczby 

osób korzystających z noclegów i udzielonych noclegów oraz przesyłanych 

przez straż graniczną w zakresie przekroczeń granicy polskiej przez obywateli 

                                                   
1 A. Niezgoda, Popyt turystyczny – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, w: Popyt tu-

rystyczny – zagadnienia podstawowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, 
„Ekonomiczne Problemy Usług” nr 82, s. 12. 

2 Ibidem, s. 6. Szerzej na ten temat: S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, 

Wyd. PWSH, Warszawa 1997, s. 48–49. 

3 G. Dębniewski, H. Pałach, W. Zakrzewski, Mikroekonomia, Wyd. UWM, Olsztyn 
2000, s. 42–43. 
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Polski i obcokrajowców. Stąd też uzasadnione wydaje się przeprowadzenie 

badań, które pozwolą rozpoznać preferencje, potrzeby oraz zachowania tury-

stów poza miejscem swojego stałego zamieszkania oraz ustalić cechy typowych 

klientów wypoczywających w strefie nadmorskiej przy zastosowaniu kryteriów 

demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz psychofizycznych.  

Celem artykułu jest dokonanie segmentacji popytu turystycznego na wy-

poczynek w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego. Jednocześnie wyzna-

czono kilka celów cząstkowych: 1) określenie profilu typowego klienta wypo-

czywającego w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego; 2) stworzenie struk-

tury rodzajowej celów podróży osób wypoczywających w strefie nadmorskiej 

Wybrzeża Gdańskiego oraz 3) określenie czynników, jakimi kierowali się tury-

ści przy wyborze Wybrzeża Gdańskiego jako celu podróży.  

W celu poznania opinii i postaw nabywców oraz ich intencji i zamiarów 

najczęściej stosuje się metodę wywiadu kwestionariuszowego
4
. Wybór ten miał 

pozwolić na uzyskanie możliwie najdokładniejszych odpowiedzi na sformuło-

wane pytania oraz zwiększyć prawdopodobieństwo wzbudzenia zainteresowa-

nia wśród potencjalnych respondentów. Stąd też w pracy wykorzystano wyniki 

wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych w okresie lipiec–sierpień 

2012 r. wśród osób wypoczywających w strefie nadmorskiej oraz podróżują-

cych statkami białej floty w regionie Wybrzeża Gdańskiego. W celu oceny 

zmian w strukturze popytu turystycznego wyniki badań empirycznych zreali-

zowanych w 2012 r. zestawiono z wynikami badań przeprowadzonych przez 

autorkę w 1997 r., wykorzystując przy tym metodę analizy porównawczej. 

                                                   
4 Kwestionariusz ankietowy wykorzystany w badaniach składa się z: 16 pytań, w tym 11 

pytań zamkniętych, 4 pytań o charakterze otwartym oraz metryczki. W 2012 r. badania przepro-
wadzono łącznie na grupie 184 respondentów, przy czym weryfikacja poprawności wypełnienia 
ankiet wymusiła odrzucenie 14 kwestionariuszy ze względu na braki odpowiedzi oraz dodatkowo 
65 kwestionariuszy nie było branych pod uwagę przy analizie statystycznej ze względu na fakt, że 
respondenci nie zaliczali się do kategorii turystów według UNWTO, tylko rekreantów (mieszkań-
ców wypoczywających w strefie nadmorskiej). Zatem do ostatecznej analizy wykorzystano 105 
kwestionariuszy wypełnionych przez turystów. 
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1. Czynniki determinujące zachowania nabywcze turystów 

W literaturze przedmiotu spotyka się różnorodne klasyfikacje czynników 

determinujących zachowania nabywcze klientów. Na przykład M. Solomon,  

G. Bamossy, S. Askegaard, M.K. Hogg uważają, że „zachowanie konsumenta 

jest czymś więcej, niż tylko nabywaniem przedmiotów, i również obejmuje 

badania na temat tego, jak posiadanie (lub nieposiadanie) rzeczy wpływa na 

życie ludzi i jak ich dobytek wpływa na sposób, w jaki myślą o sobie i innych  

– ich stan istnienia”
5
. Ph. Kotler natomiast twierdzi, że czynniki mające wpływ 

na decyzje zakupowe konsumentów na rynku można podzielić na elementy 

o charakterze kulturowym, społecznym, osobistym i psychicznym
6
, gdzie za 

czynniki kulturowe uważa się: kulturę, subkulturę i klasę społeczną, a społeczne 

– grupy odniesienia, rodzinę oraz status. Z kolei do czynników osobistych zali-

cza się: wiek, zawód, etap życia, warunki ekonomiczne czy przekonania, nato-

miast do czynników psychologicznych – motywacje, percepcję, wierzenia  

i postawy
7
. Zdaniem L. Rudnickiego „postawy konsumentów są wynikiem ich 

wcześniejszych doświadczeń, tradycji rodzinnych lub wartości kulturowych, 

które tworzą konsumentowi pewien system odniesienia w podejmowaniu decy-

zji rynkowych”
8
. Inni autorzy twierdzą, że motywy dokonywania zakupów 

przez turystów można podzielić na dwie zasadnicze grupy, tzn. emocjonalne  

i racjonalne. „Motywy emocjonalne to zespół czynników, których podstawą jest 

impuls niepoparty dłuższymi przemyśleniami. Zakupy dokonywane pod wpły-

wem emocji czasami są nietrafione, a klient w niektórych przypadkach może 

żałować swojej decyzji. Do tej kategorii należą: moda, ambicja, marzenia oraz 

obawa”
9
. Z kolei druga grupa motywów, tzw. racjonalnych, to „czynniki zwią-

                                                   
5 M. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, M.K. Hogg, Consumer Behaviour, A Euro-

pean Perspective, Prentice Hall, Edinburgh 2006, s. 14.  

6 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Pearson International Edition, New 

Jersey 2010, s. 131. 

7 Ibidem. 

8 L. Rudnicki, Behaviour Patterns in Buyers as a Premise for Creating Communication 

Strategy between the Company and the Market, „Research Papers Collection” 2011, issue 1, 
 s. 210. 

9 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, 
s. 140–141.  
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zane ze sposobem myślenia oraz z konkretnymi potrzebami klienta”
10

, m.in. 

przyjemności, komfortu, korzystnej relacji ceny do jakości, wygody czy spraw-

nej obsługi
11

.  

Na zachowania nabywcze turystów wpływa wiele czynników, przede 

wszystkim wiek, wykształcenie, wykonywany zawód oraz stan majątkowy, ale 

również osobowość i zdobyte doświadczenia. Wszystkie te czynniki kształtują 

świadomość człowieka odnośnie do jego potrzeb i preferencji oraz oczekiwań 

środowiska, w którym żyje. Nie od dziś wiadomo i wielokrotnie dowiedziono 

tego w badaniach, że wraz ze wzrostem wykształcenia oraz zamożności społe-

czeństwa rośnie jego aktywność turystyczna. Osoby z niższym wykształceniem 

i o niższych dochodach stanowią niewielki odsetek podróżnych. Trzeba też 

zauważyć, że zachowania konsumentów na rynku turystycznym ulegają ewolu-

cji w ciągu ich życia. Inne potrzeby i możliwości finansowe mają ludzie młodzi, 

dopiero wchodzący na rynek pracy, jeszcze inne osoby starsze o ustabilizowa-

nej pozycji społecznej i zawodowej, a jeszcze inne np. emeryci. Zatem „zdol-

ność do podjęcia podróży i charakter tej podróży jest determinowany przez 

szeroki wachlarz powiązanych ze sobą czynników. Mogą one być podzielone na 

dwie zasadnicze grupy:  

1. Pierwsza grupa czynników może zostać zdefiniowana jako styl życia  

i zawiera: dochody, zatrudnienie, możliwości podróżowania, wykształ-

cenie i mobilność. 

2. Druga grupa może być rozumiana jako cykl życia, gdzie wiek i indywi-

dualne warunki domowe (osobiste) determinują ilość i rodzaj pożąda-

nych form turystyki”
12

. 

„Zachowania konsumpcyjne są wynikiem wyborów dokonywanych po-

między konkurencyjnymi celami w warunkach dysponowania ograniczonymi 

środkami. Im środki są większe, tym wybory bardziej zróżnicowane, gdyż 

głównym celem jest maksymalizacja użyteczności drogą nabywania towarów  

i usług. Wraz z podnoszeniem poziomu ekonomicznego społeczeństwa coraz 

                                                   
10 Ibidem, s. 141. 

11 Ibidem. 

12 C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill, Tourism, Principles and Practice, Long-
man, New York 1998, s. 40. 
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większy wpływ na zachowania konsumpcyjne mają czynniki psychologiczne, 

które nie mieszczą się w wąskich ramach motywacji ekonomicznej”
13

. 

Każdy klient to odrębna jednostka charakteryzująca się innymi cechami 

psychofizycznymi, reprezentująca inny wachlarz potrzeb i preferencji odnośnie 

do wypoczynku. I tak dla niektórych turystów wypoczywających na Wybrzeżu 

ważny jest klimat i nadmorskie położenie, gdy tymczasem dla innych przede 

wszystkim walory kulturowe miast nadmorskich. Jedni turyści zwracają uwagę 

na ofertę usług w zakresie aktywnych form wypoczynku, a dla innych – prefe-

rujących bierny wypoczynek – nie ma to w ogóle znaczenia. Są turyści, którzy 

wolą wypoczynek na szerokich piaszczystych plażach na pełnym morzu (Hel, 

Władysławowo, Jurata), gdzie słychać wyłącznie szum morskich fal, a drudzy 

wybierają plaże miejskie (Gdynia, Gdańsk, Sopot), gdzie czekają na nich boiska 

do piłki siatkowej, place zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie, bary i restauracje. 

2. Zachowania nabywcze turystów w świetle badań empirycznych 

Oceny zachowań nabywczych osób wypoczywających na Wybrzeżu do-

konano na podstawie wybranych czynników w ujęciu Ph. Kotlera, tj. czynników 

społecznych, osobistych i psychologicznych. Badania osób wypoczywających 

w strefie nadmorskiej przeprowadzono po raz pierwszy w 1997 r. w szczycie 

sezonu turystycznego w Polsce, tj. w lipcu i sierpniu. Następnie badania te, 

wykorzystując ten sam instrument badawczy, powtórzono w 2012 r., również  

w okresie letnim (lipiec–sierpień). Celem analizy porównawczej wyników ba-

dań była ocena zmian w strukturze popytu na usługi oferowane w strefie nad-

morskiej oraz zmian w zachowaniach nabywczych turystów. Okres ostatnich 15 

lat w Polsce to czas znacznych zmian i intensywnego rozwoju gospodarczego,  

w tym wynikającego z faktu przystąpienia do Unii Europejskiej. Dzięki współ-

finansowaniu z funduszy Unii zrealizowano liczne projekty inwestycyjne, rów-

nież w zakresie infrastruktury turystycznej. Powstało wiele obiektów noclego-

wych różnych kategorii, wyznaczono nowe szlaki turystyczne i zmodernizowa-

                                                   
13 M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Czynniki kształtujące popyt 

turystyczny, w: Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2012, s. 35; L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kra-
ków 2010, s. 11. 
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no już istniejące, powstała sieć lokalnych i regionalnych organizacji turystycz-

nych promujących walory miast i regionów. W kalendarz wydarzeń wpisało się 

mnóstwo imprez kulturalno-rozrywkowych ściągających rzesze turystów. Po-

nadto, w Polsce znacznie poprawił się stan dróg i autostrad ułatwiających dotar-

cie do destynacji turystycznych. Te i inne czynniki wpłynęły na ożywienie tury-

styki w miastach nadmorskich. W obliczu tak znacznych zmian interesujące 

wydaje się pytanie, na ile zmiany te miały wpływ na strukturę popytu tury-

stycznego oraz zachowania osób wypoczywających w strefie nadmorskiej.  

Przeprowadzone badania empiryczne miały znacznie szerszy zakres i re-

spondentów pytano również o ocenę jakości i zakresu usług poszczególnych 

elementów infrastruktury turystycznej i paraturystycznej oferowanych na Wy-

brzeżu. Analiza wyników tej części badań nie jest przedmiotem rozważań  

w tym artykule i będzie stanowić przedmiot dalszych publikacji. W niniejszym 

opracowaniu przedstawiono wyłącznie wyniki odnoszące się do cech demogra-

ficznych popytu turystycznego, celów wypoczynku turystów, form spędzania 

czasu w trakcie pobytu, sposobów organizacji podróży oraz wskazania najważ-

niejszych atutów decydujących o atrakcyjności Wybrzeża Gdańskiego. 

Analizę wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród turystów 

wypoczywających w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego rozpoczęto od 

prezentacji czynników demograficznych, które determinują zachowania nabyw-

ców na rynku turystycznym. Zalicza się do nich m.in. płeć, wiek, wykształcenie 

czy zawód respondentów. Wyniki badań przeprowadzonych w 2012 r. wykaza-

ły, że n a j w i ę k s z ą  g r u p ę  w ś r ó d  b a d a n y c h  t u r y s t ó w  w y p o -

c z y w a j ą c y c h  w  s t r e f i e  n a d m o r s k i e j  W y b r z e ż a  G d a ń -

s k i e g o  r e p r e z e n t o w a ł y  o s o b y  w  w i e k u  2 5 – 2 9  l a t  (16,19%) 

oraz w wieku 30–34 lat (14,29%), co daje łącznie 30,48% ogółu badanych re-

spondentów w przedziale wiekowym 25–34 lata (rysunek 1). Z kolei najmniej-

sze zainteresowanie wypoczynkiem na Wybrzeżu zarejestrowano wśród osób 

starszych, w wieku 65+, gdyż stanowili oni zaledwie nieco ponad 7% ogółu 

badanych respondentów. Niemniej jednak cieszy fakt, że właśnie w tej grupie 

zarejestrowano duży wzrost popytu w stosunku do 1997 r., kiedy to tylko 2,63% 

respondentów reprezentowało tę grupę wiekową (rysunek 1). 
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Rys. 1. Struktura badanych respondentów ze względu na wiek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Rys. 2. Struktura badanych respondentów ze względu na płeć 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Podkreślić trzeba, że w okresie sezonu letniego ceny usług turystycznych, 

noclegowych i gastronomicznych na Wybrzeżu znacznie rosną i emerytów oraz 

rencistów w Polsce po prostu nie stać na tak drogi wypoczynek. Wybierają oni 

często urlopy w okresach przed lub po sezonie, kiedy ceny usług są znacznie 

niższe i dostępne dla ich kieszeni. Ponadto, osoby starsze cenią sobie spokój 

podczas wypoczynku, a w sezonie turystycznym nadmorskie plaże, ulice miast 

oraz ośrodki wczasowe są zatłoczone i hałaśliwe.  

Porównując wyniki badań wykonanych w 2012 r. z analogicznymi zreali-

zowanymi w 1997 r., zauważono również, że największy spadek zainteresowa-

nia wypoczynkiem na Wybrzeżu zarejestrowano w grupie wiekowej 20–24 lata, 

które w 1997 r. było na poziomie aż 30,13%, tymczasem w 2012 r. już tylko 

12,38%, a więc nastąpił spadek aż o 17,75 punktu procentowego (rysunek 1). 

Przyczyn tego zjawiska może być wiele. Przykładowo, ta grupa respondentów 

to osoby wchodzące w dorosłe życie, zakładające rodziny, a przede wszystkim 

poszukujące pracy lub też studenci, którzy w okresie wakacji kosztem przyjem-

ności próbują zdobywać doświadczenia na stażach czy praktykach w przedsię-

biorstwach lub podejmują sezonowe zatrudnienie. Obecnie znaczna część tej 

grupy ludzi wyjeżdża także za granicę w poszukiwaniu sezonowej lub stałej 

pracy. W jakimś sensie może to tłumaczyć spadek zainteresowania wypoczyn-

kiem wśród tej grupy respondentów. 

Drugim ważnym czynnikiem demograficznym uwzględnianym w analizie 

materiału badawczego jest płeć. W ś r ó d  r e s p o n d e n t ó w  w y p o c z y -

w a j ą c y c h  n a  W y b r z e ż u  z d e c y d o w a n ą  w i ę k s z o ś ć  s t a n o -

w i ą  o b e c n i e  k o b i e t y ,  b o  a ż  5 6 , 1 9 % .  Z kolei wyniki badań prze-

prowadzonych w 1997 r. wykazały, że wówczas więcej było mężczyzn, bo aż 

52,40% ogółu badanych (rysunek 2).  

Uprawianie turystyki zależy od osiągnięcia przez jednostkę określonego 

poziomu kulturalnego. Poziom ten decyduje o wyborze form turystyki, natęże-

niu aktywności turystycznej oraz kształtuje preferencje dotyczące zagospoda-

rowania czasu wolnego. Za najbardziej miarodajny element tej kultury badacze 

zajmujący się popytem konsumpcyjnym uważają wykształcenie. Przeprowa-

dzone dotychczas liczne badania dowodzą dodatniej korelacji pomiędzy wy-

kształceniem a aktywnością turystyczną, tzn. im wyższe wykształcenie respon-

denta, tym wyższa jest jego skłonność do podejmowania podróży. Wiąże się to 

również z faktem, że osoby lepiej wykształcone z zasady posiadają lepszą pozy-

cję zawodową, a co za tym idzie – mają większą siłę nabywczą i mogą wygo-
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spodarować ze swoich dochodów tzw. fundusz swobodnej decyzji, który jest 

przeznaczany na potrzeby wyższego rzędu. 

Wyniki badań przeprowadzonych w 2012 r. potwierdzają obserwowane na 

rynku tendencje, że n a j w i ę k s z ą  g r u p ę  s t a n o w i ą  o s o b y  z  w y -

k s z t a ł c e n i e m  ś r e d n i m ,  b o  a ż  4 9 , 5 1 % ,  oraz z wykształceniem 

wyższym (37,14%), co daje łącznie 86,65% ogółu badanych respondentów (ry-

sunek 3). Warto też zaznaczyć, że tendencja ta nie zmienia się na przestrzeni lat, 

czego dowodzą wyniki badań przeprowadzonych w 1997 r., kiedy to osoby  

z wykształceniem średnim stanowiły 48,47%, a z wyższym – 36,24% (rysu-

nek 3). Zatem w latach 1997–2012 zarejestrowano jedynie wzrost w granicach  

1 punktu procentowego w analizowanych grupach. 

 

Rys. 3. Struktura respondentów ze względu na poziom wykształcenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Rys. 4. Struktura respondentów ze względu na wielkość rodziny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Równie ważnym wskaźnikiem demograficznym determinującym aktyw-

ność turystyczną społeczeństwa jest wielkość rodziny. Rodziny wielodzietne  

z wielu różnych powodów, przede wszystkim organizacyjno-technicznych  

i ekonomicznych, wykazują mniejszą aktywność turystyczną niż rodziny  

z jednym lub dwojgiem dzieci. Fakt ten został udowodniony już w wielu bada-

niach popytu, a potwierdzają go także wyniki badań przeprowadzonych przez 

autorkę zarówno w 1997 r., jak i w 2012 r. N a j w i ę k s z ą  r e p r e z e n t a c j ę  

w ś r ó d  b a d a n y c h  r e s p o n d e n t ó w  w  2 0 1 2  r .  s t a n o w i ł y  o s o -

b y  z  r o d z i n  4 - o s o b o w y c h  ( 2 9 , 5 2 % )  g ł ó w n i e  w  m o d e l u  

m a ł ż e ń s t w o  p l u s  d w o j e  d z i e c i  (rysunek 4). Taki model rodziny  

w polskim społeczeństwie jest powszechnie traktowany jako pożądany. Naj-

mniejszy udział w grupie badanych respondentów stanowiły osoby z rodzin 

5-osobowych (7%), przy czym nie odnotowano żadnego respondenta z rodzin 

większych niż 6-osobowa. Największy wzrost liczby badanych respondentów  

w 2012 r. w stosunku do 1997 r. zarejestrowano w grupie osób samotnych, gdyż 

o ponad 10 punktów procentowych (z 9,17% w 1997 r. do 20,00% w 2012 r.). 

9% 

22% 

26% 

23% 

13% 

7% 

20% 

25% 

18% 

30% 

8% 

0% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób i więcej 

Rok 1997 Rok 2012 



296 Joanna Kizielewicz 

Ponadto, znaczne zmiany są widoczne w grupie osób z rodzin trzyosobowych, 

gdzie nastąpił spadek o 7,66 punktu procentowego (rysunek 4). Wyniki prze-

prowadzonych badań wskazują, że najmniej osób wypoczywających na Wy-

brzeżu stanowiły osoby z rodzin wieloosobowych. 

Kluczowym czynnikiem decydującym o aktywności turystycznej jest do-

chód. „Im wyższy jest poziom dochodów, tym większa jest skłonność do naby-

wania dóbr i usług turystycznych, dlatego też kraje o najwyższym poziomie 

stopy życiowej są głównymi państwami wysyłającymi turystów”
14

.  

Analizując dochód jako czynnik determinujący zachowania konsumentów 

na rynku turystycznym, trzeba pamiętać, że na przestrzeni lat zmianie ulegają 

wartości minimalnych i średnich wynagrodzeń obywateli. I tak, np. w 1997 r. 

minimalna płaca w Polsce wynosiła 848 zł, tymczasem w 2012 r. jest to 

1500 zł. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1997 r. wyniosło 

1061,93 zł, a w 2012 r. – 3521,67 zł. Oczywiście, wartości nominalne nie sta-

nowią punktu odniesienia i nie można ich bezpośrednio ze sobą porównywać, 

gdyż kluczowa jest ocena siły nabywczej konsumentów. Pewien obraz sytuacji 

można uzyskać, analizując przeciętne wydatki i dochody rozporządzalne na 

osobę w Polsce w latach 1997–2012 (rysunek 5). Można stwierdzić, że „prak-

tycznie całe przychody były pochłaniane przez wydatki na utrzymanie (rekor-

dowy pod tym względem był właśnie rok 2000, w którym koszty życia sięgnęły 

98,2% dochodu). W następnych latach sytuacja poprawiała się. W 2012 roku 

wskaźnik ten zmalał do 82,3%, a wydatki na osobę były niższe niż dochody  

o ponad 200 zł”
15

.  

Przeprowadzone w 2012 r. badania pokazują, że największą grupę wśród 

badanych osób wypoczywających na Wybrzeżu stanowią osoby o dochodach 

przekraczających 2000 zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie (30,48%) (ry-

sunek 6). W 1997 r. największą grupę (20,09%) stanowiły osoby o dochodach 

nieprzekraczających 500 zł na osobę w rodzinie (rysunek 6). Oczywiście, nale-

ży tutaj porównywać wartość siły nabywczej przeciętnego obywatela w 1997  

i w 2012 r., a nie wartości nominalne. W 1997 r. przeciętny dochód na osobę  

                                                   
14 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,  

s. 93. 

15 G. Spólnik, Siła nabywcza zarobków Kowalskiego – zmiany w ostatnich 20 latach, 
www.wynagrodzenia.pl (27.12.2013). 
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Rys. 5. Wydatki i dochód rozporządzalny na osobę w Polsce w zł w latach 1997–2012 

Źródło: opracowanie na podstawie: G. Spólnik, Siła nabywcza zarobków Kowalskiego – 

zmiany w ostatnich 20 latach, www.wynagrodzenia.pl (27.12.2013). 

wynosił 445 zł, a z kolei w 2012 r. – 1270 zł (rysunek 5). Zestawiając te dane  

z wynikami badań, można stwierdzić, że w 1997 r. najliczniejszą grupę wypo-

czywających na Wybrzeżu Gdańskim stanowiły osoby reprezentujące dochody 

rozporządzalne na średnim poziomie krajowym, a w 2012 r. – osoby o docho-

dach wyższych niż średni dochód rozporządzalny na osobę. 

W badaniach popytu stosowane są różne kryteria k l a s y f i k a c j i  c e -

l ó w  p o d r ó ż y .  Nie sposób wymienić wszystkich możliwych motywów, 

jakimi kierują się turyści, gdyż jest to determinowane specyfiką badanego seg-

mentu rynku. Według A. Panasiuka „wybór konkretnego produktu czy kierunku 

wyjazdu jest w większym lub mniejszym stopniu determinowany przez we-

wnętrzne motywy jednostki. Analizując motywy podróży turystów, można wy-

odrębnić podstawowe typy podróży: 1) wypoczynek, rekreacja, podróże w ce-

lach poznawczych; 2) podróże służbowe, motywacyjne; 3) podróże rodzinne, 

etniczne; 4) podróże w celach zdrowotnych; 5) podróże w celach religijnych, 

pielgrzymkowych. Znajomość poszczególnych motywów podróżowania jest 

niezwykle ważna, ponieważ inne jest znaczenie gospodarcze każdego z tych 
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strumieni ruchu i nie wszędzie jest możliwość pełnego wyboru, jeśli chodzi  

o recepcję konkretnego segmentu popytu”
16

. 

Najbardziej rozpowszechnioną, najczęściej cytowaną oraz wykorzystywa-

ną w statystykach na świecie klasyfikację podaje Światowa Organizacja Tury-

styki, które wymienia cele: turystyczne, rekreacyjne, odwiedziny u krew-

nych/znajomych, interesy oraz inne
17

. Wyniki badań wykonanych w 2012 r. 

wskazują, że największą grupę (59,05%) stanowiły osoby podróżujące w celach 

turystycznych, co stanowi wzrost o 17,05 punktu procentowego w stosunku do 

1997 r. Z kolei w 1997 r. respondenci najczęściej wskazywali cel rekreacyjny 

podróży (aż 50,70%), gdy tymczasem w 2012 r. już tylko 24,76% wskazało ten 

cel podróży, co stanowi spadek aż o 25,94 punktu procentowego (rysunek 7). 

Interesy jako cel podróży wskazało w 2012 r. zaledwie 5,71% ogółu ankietowa-

nych. 

  

Rys. 6. Struktura badanych respondentów ze względu na dochody na osobę w rodzinie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

                                                   
16 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki..., s. 95–96. 

17 Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki, GUS. Departament  
Warunków Życia, Warszawa 1998. 
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Rys. 7. Cele podróży respondentów wypoczywających na Wybrzeżu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Ankietowanych zapytano również o sposób, w jaki podjęli decyzję o wy-

poczynku na Wybrzeżu. Analiza porównawcza wyników badań z 1997 i 2012 r. 

wykazała, że w tej kwestii niewiele zmieniło się na przestrzeni 15 lat. W c i ą ż  

n a j w i ę c e j  r e s p o n d e n t ó w  w s k a z u j e  r e k o m e n d a c j e  z n a j o -

m y c h  ( 4 3 , 0 0 %  w  1 9 9 7  r .  i  4 7 , 6 2 %  w  2 0 1 2  r . )  oraz wciąż 

duży jest odsetek osób, które wykorzystują inne źródła informacji, przede 

wszystkim Internet (17% w 1997 r. i 20% w 2012 r.).  

Zastanawia fakt, że na decyzje ankietowanych w niewielkim stopniu 

wpływa reklama w mass mediach (3,00% w 1997 r. i 3,81% w 2012 r.) oraz 

usługi proponowane przez organizatorów turystyki (8,00% w 1997 r. i 3,81%  

w 2012 r.) (rysunek 8). 

Region Wybrzeża Gdańskiego to obszar o unikatowych walorach kulturo-

wych i przyrodniczych. Szczególnym jednak atutem tego regionu jest jego 

nadmorskie położenie, a co za tym idzie – morze, plaże oraz nadmorski klimat. 

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że właśnie te walory są dominującymi 

czynnikami decydującymi o przewadze konkurencyjnej Wybrzeża nad innymi 

regionami turystycznymi. Z przeprowadzonych w 2012 r. badań wynika, że aż 
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60,95% ogółu ankietowanych wskazało właśnie bliskość morza jako najważ-

niejszy walor turystyczny, przy czym w stosunku do 1997 r. nastąpił spadek aż 

o 14,05 punktu procentowego. Z kolei nadmorski klimat jako istotny czynnik 

wskazało 46,67% ankietowanych i tutaj również zanotowano spadek w stosun-

ku do 1997 r. o 12,33 punktu procentowego.  

 

Rys. 8. Sposób, w jaki respondenci podjęli decyzję o wypoczynku na Wybrzeżu Gdań-

skim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Region Wybrzeża Gdańskiego słynie z bogatego dziedzictwa kulturowego. 

Gdańsk to miasto o 1000-letniej tradycji, w którym na turystów czekają unika-

towe zabytki architektury z okresu gotyku, renesansu, baroku czy secesji. Tury-

ści w Gdańsku najczęściej odwiedzają kościół Mariacki, Dwór Artusa, Pałac 

Opatów czy twierdzę Wisłoujście. Niemniej jednak zaledwie 19,05% badanych 

respondentów wskazało, że zwiedzanie obiektów zabytkowych było celem ich 

podróży (rysunek 9). Corocznie na Wybrzeżu Gdańskim, szczególnie w okresie 

letnim, organizowanych jest mnóstwo imprez kulturalno-rozrywkowych, takich 

jak: jarmark św. Dominika w Gdańsku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki  
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Rys. 9. Elementy atrakcyjności turystycznej wpływające na decyzję respondentów 

dotyczącą wypoczynku na Wybrzeżu Gdańskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Organowej, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych „FE-

TA”, Festiwal Szekspirowski, Top of the Top Trendy Sopot Festiwal, Bałtycki 

Festiwal Piosenki Morskiej, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych czy Hei-

neken Open’er Festival. Natomiast tylko 10,48% ogółu respondentów w 2012 r. 

uznało to za istotne (spadek o 12,52 punktu procentowego w stosunku do  

1997 r.) (rysunek 9). 

Najmniej respondentów (2,86%) wskazało, że zaplecze techniczne portów 

morskich miało dla nich znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wypoczynku 

na Wybrzeżu oraz zaledwie 6,67% respondentów brało pod uwagę sieć portów  
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samorządowe, korzystając ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej, zmoder-

nizowały porty jachtowe w Gdyni, Sopocie i Pucku, zakładając, że przyciągnie 

to większe rzesze turystów. Taki stan rzeczy wynika też z tego, że wciąż liczba 

osób korzystających z aktywnych form wypoczynku nad morzem, szczególnie 

jachtingu, windsurfingu, nart wodnych czy nurkowania, jest w Polsce niska. 

Sytuacja ta nie uległa poprawie przez ostatnie 15 lat, gdyż wyniki badań  

w 2012 r. w stosunku do 1997 r. różnią się tylko w granicach 1 punktu procen-

towego (rysunek 9). 

W ostatnich latach na Wybrzeżu znacznie poprawił się stan bazy 

noclegowej i gastronomicznej. W każdym z nadmorskich miast pojawiły się 

nowe obiekty noclegowe, np. w samym Sopocie w okresie ostatnich 15 lat 

powstały luksusowe hotele, takie jak: Sheraton Hotel Conference Cener & Spa, 

Mera Spa Hotel, hotel Haffner, Bayjonn Hotel, hotel Europa czy hotel Opera.  

Z kolei w Gdyni wybudowano: Hotel Nadmorski czy Hotel Kuracyjny,  

a w Gdańsku m.in. hotel Hanza, hotel Hilton i hotel Podewills. Ponadto, na 

Wybrzeżu na turystów czeka bogata oferta gastronomiczna oferująca kuchnie  

z różnych stron świata, tj. francuską, włoską, brazylijską, japońską, chińską, 

wietnamską, indyjską, ale i dania regionalne kuchni polskiej, np. kuchnię 

kaszubską. Wszystkie sieci fast-food mają swoje punkty sprzedaży, głównie: 

McDonald, Pizza Hut, Burger King, KFC, Subway. W tej sytuacji 

zastanowiający jest fakt, że zaplecze noclegowo-gastronomiczne tylko dla 

8,57% respondentów miało znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wypo-

czynku na Wybrzeżu (rysunek 9). W 1997 r. wynik ten był dużo wyższy, gdyż 

wówczas 15% respondentów wskazywało ten czynnik jako istotny (rysunek 9). 

Tłumaczyć to zjawisko można np. tym, że obecnie średni poziom infrastruktury 

podniósł się w wielu regionach kraju i nie jest to już wyłącznie atut regionów 

nadmorskich, a w dobie dostępu do internetu turysta ma szeroki wachlarz 

możliwości do wyboru. 

Wypoczywających turystów zapytano również o preferowane przez nich 

formy wypoczynku. A ż  6 0 , 9 5 %  r e s p o n d e n t ó w  p o d a ł o ,  ż e  k o -

r z y s t a  z  w y p o c z y n k u  n a  p l a ż y ,  ale w 1997 r. deklarowało tę formę 

o 13,53 punktu procentowego ankietowanych więcej (tj. 74,48%). Na drugim 

miejscu respondenci wskazywali kąpiele morskie (50,48%). Tutaj w porówna-

niu z 1997 r. nastąpił wzrost o 8,48 punktu procentowego. 

Znaczny odsetek badanych wypoczywających wskazywał, że korzysta 

również z wycieczek statkami białej floty oferowanymi głównie przez Żeglugę 
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Gdańską Sp. z o.o., kursującymi po Zatoce Gdańskiej do Sopotu, Gdańska, 

Gdyni i na Hel. Zaskakujące jest, iż w 1997 i 2012 r. 33,33% badanych wskaza-

ło, że korzystało z ofert rejsów po zatoce. Niestety, wciąż mały odsetek wśród 

respondentów wypoczywających na Wybrzeżu stanowią osoby uprawiające 

aktywne formy turystyki wodnej: windsurfing, jachting, jazdę na skuterach 

wodnych i nartach wodnych, kajakarstwo czy turystykę podwodną. Zaledwie  

2–3% ankietowanych deklarowało, że wypoczywa aktywnie. Tak samo przed-

stawiała się sytuacja w badaniach zrealizowanych w 1997 r. (rysunek 10).  

  

Rys. 10. Deklarowane przez respondentów formy wypoczynku na Wybrzeżu Gdańskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zauważono niewielki wzrost liczby pobytów trwających 4–7 dni,  

z 28,38% w 1997 r. do 31,43% w 2012 r., czyli zaledwie o 3 punkty procento-

we, oraz wzrost liczby pobytów trwających powyżej 15 dni z 22,28% w 1997 r. 

do 28,56% w 2012 r. (wzrost o 6,28 punktu procentowego). 

 

 

Rys. 11. Czas pobytu deklarowany przez respondentów wypoczywających na Wybrzeżu 

Gdańskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Analizie poddano także czas pobytu badanych osób wypoczywających na 

Wybrzeżu. Spadek o 10,85 punktu procentowego zarejestrowano wśród poby-

tów trwających 8–14 dni (z 43,23% w 1997 r. do 32,38% w 2012 r.). Najmniej, 

bo tylko 6–7% deklarowanych pobytów, stanowił wypoczynek weekendowy 

(rysunek 11). Jednym słowem, Wybrzeże Gdańskie w sezonie turystycznym jest 

celem długich pobytów wypoczynkowych, natomiast turystyka weekendowa 

dominuje tutaj po sezonie turystycznym i związana jest głównie z rozrywką  

i wydarzeniami kulturalnymi. 
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Wybrzeża Gdańskiego. Jest to młoda kobieta w wieku 25–29 lat, z wykształce-

niem średnim, wypoczywająca z rodziną, w której dochody miesięczne na jed-

nego członka rodziny kształtują się na poziomie wyższym niż 2000 zł. Przy 

wyborze miejsca wypoczynku kieruje się rekomendacjami znajomych. Co do 

zasady nie korzysta z aktywnych form wypoczynku nadmorskiego, takich jak 

jachting czy nurkowanie, i głównie preferuje wypoczynek na plaży, korzystanie 

z morskich i słonecznych kąpieli oraz z wycieczek statkami „białej floty” po 

Zatoce Gdańskiej. Jej pobyt trwa z reguły 8–14 dni. Za najważniejsze walory 

Wybrzeża Gdańskiego uznaje bliskość morza, nadmorski klimat i piękne krajo-

brazy.  

Tabela 1 

Dominujące grupy badanych respondentów  

w badaniach zrealizowanych w 1997 i 2012 r. 

Badana 
cecha/zmienna 

1997 r. 2012 r. 

wyszczególnienie 
udział 

% 
wyszczególnienie 

udział 
% 

Płeć responden-
tów 

Mężczyźni 52,40 Kobiety 56,19 

Wiek responden-

tów 
20–24 lata 30,13 25–29 lat 16,19 

Wykształcenie 
respondentów 

Średnie 48,47 Średnie 49,52 

Liczba osób  
w rodzinie 

Rodzina 3-osobowa 25,76 Rodzina 4-osobowa 29,52 

Dochód na osobę 
w rodzinie 

 z badań do 
dochodu średnie-
go rozporządzal-
nego w kraju 

Dochód do 500 zł,  
a dochód rozporządzalny 

445 zł 
20,09 

Dochód powyżej 2000 
zł, a dochód rozporzą-

dzalny 1270 zł 
30,48 

Cel pobytu (we-
dług UNWTO) 

Cel rekreacyjny 50,70 Cel turystyczny 59,05 

Czas pobytu 8–14 dni 43,23 8–14 dni 32,38 

Forma organiza-
cji pobytu 

Indywidualna – opinie 
znajomych 

43 
Indywidualna – opinie 

znajomych 
47,62 

Forma wypo-
czynku 

Wypoczynek na plaży 74,48 Wypoczynek na plaży 60,95 

Postrzeganie 
walorów regionu 

Bliskość morza 75 Bliskość morza 60,95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Analiza porównawcza wyników badań przeprowadzonych w 1997  

i 2012 r. pomogła również określić zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 

15 lat, jeśli chodzi o strukturę popytu turystycznego na wypoczynek na Wy-

brzeżu. 

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że w okresie 15 ostatnich lat 

największe zmiany w strukturze popytu turystycznego zaobserwowano głównie 

wśród następujących cech:  

1. Podwyższył się wiek badanych respondentów wypoczywających na 

Wybrzeżu – w 1997 r. dominowali respondenci w wieku 20–24 lata,  

a w 2012 r. w wieku 25–29 lat. 

2. W 1997 r. dominującą grupę respondentów stanowili mężczyźni,  

a w 2012 r. – kobiety. 

3. Zmianie uległ również model typowej rodziny respondentów  

– w 1997 r. były to rodziny 3-osobowe, a w 2012 r. – już 4-osobowe. 

4. W 1997 r. najliczniejszą grupę wypoczywających na Wybrzeżu Gdań-

skim stanowiły osoby reprezentujące dochody rozporządzalne na śred-

nim poziomie krajowym, a w 2012 r. – osoby o dochodach wyższych 

niż średni dochód rozporządzalny na osobę. 

5. Istotne zmiany dotyczą również deklarowanych motywów pobytu na 

Wybrzeżu – w 1997 r. były to cele rekreacyjne, a w 2012 r. – turystycz-

ne. 

W pozostałych badanych zmiennych uzyskane wyniki były zbliżone i nie 

zanotowano istotnych zmian w strukturze popytu turystycznego. 

W dobie silnej walki o klienta na rynku turystycznym menedżerowie 

przedsiębiorstw wciąż śledzą zmieniające się gusty klientów oraz trendy ryn-

kowe i starają się podążać za nimi w celu zaspokojenia potrzeb i preferencji 

klientów, zwiększenia sprzedaży i zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. 
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BUYING BEHAVIORS OF TOURISTS VISITING THE COASTAL REGION 

OF GDANSK 

Summary 

Knowledge regarding consumers’ needs should be the starting point in creating  

a strategy for development of tourist enterprises, but it is also valuable in the process of 

tourism development planning for authorities at the local and regional level. The objec-

tive of this article is to make segmentation of tourist demand and to define the profile of 

a typical tourist, staying at the Gdańsk Seacoast. The article consists of four parts. The 

purpose and methodology of the researches were discussed in the first part of the work. 
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Next, there are theoretical considerations on customers’ behaviour and factors influenc-

ing upon their decision making process, taking into account the recommendations of the 

United Nations World Tourism Organization. The next part of the article provides sta-

tistical analysis of the results of the empirical research. The work ends with a summary 

indicating the trends in consumer buying behaviour and conclusions of the analysis  

of the survey results. 

Keywords: consumer behavior, coastal tourism 

Translated by Joanna Kizielewicz 
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UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ  

OSÓB STARSZYCH. STUDIUM PRZYPADKU SŁUCHACZY 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W SŁUPSKU  

Streszczenie 

W artykule podjęto zagadnienie aktywności turystycznej osób starszych. Do anali-

zy przyjętego problemu badawczego posłużono się studium przypadku słuchaczy Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku. Dokonano charakterystyki zachowań turystycz-

nych na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących wybranych cech 

aktywności turystycznej oraz zasięgu podejmowanych podróży. 

Słowa kluczowe: uniwersytet trzeciego wieku, Słupsk, aktywność turystyczna 

Wprowadzenie 

Współczesne społeczeństwa europejskie charakteryzują się znacznym 

przyrostem ludności w starszym wieku. Jest to efektem szeregu procesów  

o charakterze demograficznym oraz społeczno-ekonomicznym, których konse-

kwencją jest wzrastający w społeczeństwach, zwłaszcza krajów europejskich, 

udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Powodami takiego stanu rzeczy są 

bardzo niska stopa urodzeń w wielu krajach europejskich oraz systematycznie 

rosnąca długość życia. Efektem tych zjawisk jest starzenie się wielu europej-

                                                   
 Adres e-mail: krzysztof-parzych@wp.pl. 
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skich społeczeństw. Z punktu widzenia demografii zmiany te są jednoznacznie 

niekorzystne, ponieważ prowadzą do wielu niekorzystnych przemian zarówno  

o charakterze demograficznym, jak i społeczno-ekonomicznym.  

Z drugiej jednak strony to ludzie w wieku poprodukcyjnym dysponują 

obok młodzieży szkolnej i akademickiej największymi rezerwami czasu wolne-

go. Grupa ludności w starszym wieku posiada więc rozległy potencjał aktywno-

ści turystycznej.  

1. Cel pracy i metoda badawcza 

W niniejszym opracowaniu podjęto zagadnienie aktywności turystycznej 

ludności w starszym wieku. Głównym celem opracowania była analiza aktyw-

ności turystycznej ludności w starszym wieku oraz wybranych cech ruchu tury-

stycznego w tej grupie wiekowej. Analizy zagadnienia dokonano na podstawie 

studium przypadku słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku. Jako 

materiał źródłowy do analizy podjętego problemu badawczego posłużyły wyni-

ki badań ankietowych, które zrealizowano na populacji 159 respondentów – 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku. Taki wybór podyktowany 

był wysokim poziomem aktywności, mobilności przestrzennej, jakim odznacza-

ją się słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce.  

2. Uwarunkowania aktywności turystycznej osób starszych 

W Słupsku w 2012 r. mieszkało ok. 95 tys. mieszkańców. Z tej liczby po-

nad 66% stanowiła ludność w wieku produkcyjnym, ok. 18% – ludność w wie-

ku przedprodukcyjnym, natomiast ok. 16% – ludność w wieku poprodukcyjnym 

(rysunek 1). 

Prognozy demograficzne dla Słupska wskazują, że w 2030 r. jego liczba 

mieszkańców zmniejszy się do 81 tys. mieszkańców, w tym według prognoz 

ludności w wieku poprodukcyjnym będzie 26,2 tys., co ma stanowić 32% pro-

gnozowanej liczby mieszkańców (rysunek 2).  
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Rys. 1. Struktura ludności Słupska według wieku w 2012 r. 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, GUS, Gdańsk 2012. 

 

Rys. 2. Prognoza osób w wieku poprodukcyjnym w Słupsku do 2030 r. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsk w latach 

2010–2018. 
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Osoby w wieku poprodukcyjnym dysponują rozległym budżetem czasu 

wolnego
1
. Zdaniem K. Juszczaka

2
 aktywność ludzi w wieku poprodukcyjnym 

przyjmuje różne formy. Można ją podzielić na: 

– formalną – jest to udział np. w wolontariacie, polityce, organizacji lo-

kalnych, 

– nieformalną – są to kontakty z rodziną, przyjaciółmi, 

– samotniczą – jest to spędzanie czasu na oglądaniu telewizji, czytanie 

książek lub rozwijaniu swojego hobby. 

Z kolei Kamiński
3
 aktywność ludzi starszych klasyfikuje w ramach dwóch 

grup czynności: 

a) wykonywanie pracy cenionej i użytecznej; jest to m.in. wykonywanie 

pracy zarobkowej lub na pograniczu zarobku i odpoczynku, aktywność 

społeczna lub wewnątrzrodzinna; 

b) korzystanie z zajęć zaspokajających zainteresowania: uprawianie sportu 

i turystyki, branie udziału w zajęciach domów kultury lub oglądanie te-

lewizji bądź czytanie książek. 

Według badań B. Szatur-Jaworskiej
4
 większość emerytów czas wolny spę-

dza receptywnie (np. oglądanie telewizji) oraz integracyjnie (spotkania z przy-

jaciółmi). Ważną rolę w organizacji czasu wolnego osób starszych odgrywają 

różnego rodzaju instytucje: kluby, świetlice, organizacje społeczne i religijne.  

Bardzo ważnym kreatorem organizacji czasu wolnego osób starszych są 

współcześnie uniwersytety trzeciego wieku. W Polsce pierwszy powstał  

w 1975 r. w Warszawie. Aktualnie w funkcjonuje 110 tego typu placówek, któ-

re zrzeszają około 25 tys. słuchaczy. Głównym ich celem jest podejmowanie 

                                                   
1 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, „Studia  

i Monografie AWF w Krakowie” 2009, nr 56; K. Banach, Czas wolny w życiu starszych ludzi,  
w: Życie w starości, red. B. Bugajska, Zapol, Szczecin 2007; T. Wolańska, Psychologiczne pro-
blemy starzenia się i starości, w: Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku, red. H. Szwarc,  
T. Wolańska, T. Łobużewicz, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988;  
H. Szwarc, Problemy społeczne turystyki III wieku, w: Społeczne aspekty turystyki: cele i realiza-

cja. Wybrane materiały z XXVII Kongresu AIEST, red. B. Libicki, Instytut Turystyki, Warsza-
wa 1979. 

2 K. Juszczak, Aktywność szansą na lepszą starość, w: Życie w starości… 

3 B. Szatur-Jaworska, Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości,  

w: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, 
Aspra-Jr, Warszawa 2006. 

4 Ibidem. 
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różnych inicjatyw na rzecz krzewienia wśród swoich członków-słuchaczy ak-

tywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej i społecznej. Osoby będące słu-

chaczami uniwersytetów trzeciego wieku charakteryzują się z reguły otwarto-

ścią, ciekawością świata, chęcią czynnego uczestnictwa w różnych formach 

aktywności. Są to również, jak pokazują badania, osoby mobilne pod względem 

aktywności rekreacyjno-turystycznej.  

3. Cechy aktywności turystycznej osób starszych na podstawie turystyki 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku  

Analizy aktywności turystycznej osób w wieku starszym w szerokim kon-

tekście uwarunkowań demograficznych oraz społecznych dokonano na podsta-

wie ankiet zebranych wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słup-

sku. W badaniu wzięło udział 159 osób, w tym 95 kobiet i 64 mężczyzn. W tej 

grupie najwięcej osób było z wykształceniem zawodowym, bo 53, a najmniej  

z podstawowym. Natomiast jeżeli chodzi o wiek, to najwięcej osób było z prze-

działu 66–70 lat, a najmniej z przedziału 76–80 lat (rysunek 3).  

 

Rys. 3. Struktura wieku studentów UTW przedstawiona w procentach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Ogółem w wyjazdach turystycznych w 2012 r. wzięło udział 99 osób 

spośród 159 uczestniczących w badaniach ankietowych. Poziom frekwencji  

w wyjazdach turystycznych w badanej populacji wyniósł 62%. 

Spośród 38% respondentów, którzy nie podejmowali udziału w ruchu 

turystycznym w 2012 r., najwięcej osób jako przyczynę wskazało względy 

finansowe, ok. 25% – problemy zdrowotne, a ok. 20% badanych – względy 

rodzinne. Warto odnotować, że zaledwie 15% spośród słuchaczy UTW  

w Słupsku nie brało udziału w ruchu turystycznym w 2012 r. z powodu braku 

zainteresowania, braku potrzeby wyjazdu. Dowodzi to wysokiego popytu 

potencjalnego na uczestnictwo w turystyce, dla którego najczęstszymi barierami 

są względy finansowe oraz problemy zdrowotne.  

Bardzo istotnym elementem opisu aktywności turystycznej są motywacje 

uczestnictwa w ruchu turystycznym. Motywacje uczestnictwa w turystyce 

różnych grup ludności stanowią od wielu lat ważny problem badawczy  

w literaturze badawczej zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Zagadnienie 

doczekało się wielu propozycji typologii motywów aktywności turystycznej
5
.  

 

Rys. 3. Motywy wyjazdów turystycznych podane w procentach w 2012 r. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 

                                                   
5 K. Przecławski, Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1997; J. Swarbrooke, S. Horner, Consumer Behaviour in Tourism, Butterworth-Heinemann, 
Oxford 1999; R. Winiarski, Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka: założenia teoretycz-
no-metodologiczne oraz wyniki badań, Wyd. AWF w Krakowie, Kraków 1991. 
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Analiza motywacji turystycznych w badanej populacji wskazuje, że 

głównym motywem aktywności turystycznej podejmowanej przez osoby starsze 

w wyjazdach w 2012 r. był motyw poznawczy, na który wskazało 60% 

respondentów uczestniczących w ruchu turystycznym (rysunek 3). Około 20% 

badanych wskazywało na motyw rekreacyjny. Pozostałe motywacje 

uczestnictwa w ruchu turystycznym były wymieniane znacznie rzadziej 

(motywacje rodzinne – 8%, zdrowotne – 7%, towarzyskie – 5%).  

 

Rys. 4. Formu uczestnictwa w ruchu turystycznym słuchaczy UTW w Słupsku  

w 2012 r. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 

Taki rozkład dominujących motywacji turystycznych w badanej populacji 

nie odbiega od motywacji turystycznych deklarowanych w innych grupach 

wiekowych społeczeństwa polskiego
6
. 

Wybór form aktywności turystycznej określony dla wyjazdów 

turystycznych zrealizowanych przez badaną populację respondentów był 

konsekwencją deklarowanych motywacji turystycznych (rysunki 3–4). I tak, 

                                                   
6 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie...; A. Dziewulak, E. Kosel, A. Nocuń,  

K. Przecławski, M. Zurn, Turystyka młodzież: z badań nad wypoczynkiem młodzieży warszaw-
skiej, Instytut Turystyki, Warszawa 1977; K. Łaciak, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży  
w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2011; K. Parzych, Turystyka młodzieży akademickiej 
na przykładzie studentów geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Współczesne problemy 
badawcze geografii polskiej – geografia człowieka, „Dokumentacja Geograficzna” 2008, nr 36;  
R. Winiarski, Motywacja aktywności... 
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najczęściej podejmowanymi formami wyjazdów turystycznych były wczasy,  

w których uczestniczyło 42% badanych, oraz wycieczki, w których wzięło 

udział 40% respondentów. Pozostałe formy wyjazdów turystycznych były 

wskazywane sporadycznie.  

 

Rys. 5. Formy zakwaterowania w trakcie podróży słuchaczy UTW w Słupsku w wy-

jazdach zrealizowanych w 2012 r. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 

 

Rys. 6. Formy spędzania czasu w trakcie wyjazdów turystycznych słuchaczy UTW  

w Słupsku w 2012 r. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 
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W związku z dominacją wśród form ruchu turystycznego wycieczek  

i wczasów najczęstszymi miejscami zakwaterowania w podejmowanych 

wyjazadach były hotele (ponad 50% ogółu wyjazdów). Udział pozostałych 

miejsc zakwaterowania był niewielki i nie przekraczał 15% (rysunek 5). 

Charakter form uczestnictwa w wyjazdach turystycznych w badanej 

populacji zdeterminował formy spędzania czasu w trakcie wyjazdów. 

Najczęściej preferowanym sposobem spędzania czasu było zwiedzanie okolicy, 

na które wskazywało 60% respondentów. Wśród pozostałych form spędzania 

czasu pojawiały się częściej spacery (23%) oraz uczestnictwo w różnego 

rodzaju imprezach kulturalnych. Pozostałe formy spędzania czasu wolnego  

w trakcie podejmowanych podróży miały charakter marginalny.  

 

Rys. 7. Organizatorzy wyjazdów turystycznych słuchaczy UTW w Słupsku w 2012 r. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 

Wyjazdy podejmowane przez słuchaczy UTW w Słupsku w 2012 r. były 

organizowane samodzielnie oraz przez różnego rodzaju organizacje społeczne, 

biura podróży i inne. Ponad połowa wszystkich podróży podejmowanych przez 

badaną populację miała więc charakter sformalizowany. Wyjazdy były 

dokładnie zaplanowane i profesjonalnie przygotowane, odbywały się według  

z góry założonego programu. Może to wskazywać na to, że znaczna część 

populacji osób starszych to osoby niemające doświadczenia w indywidualnej 

organizacji wyjazdów turystycznych, powierzające organizację swoich podróży 
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profesjonalnym biurom podróży bądź różnym organizacjom mającym większe 

doświadczenia w tym zakresie.  

Taki rozkład form organizacyjnych wyjazdów z dużym udziałem biur 

podróży i różnych organizacji może być pochodną faktu, że większość  

z badanych respondentów okres największej w ciągu życia mobilności, 

aktywności przeżywała w latach 70.–80. XX w., a więc w czasie, kiedy 

uczestnictwo w wyjazdach turystycznych podejmowanych i organizowanych 

samodzielnie ustępowało formom wyjazdów organizowanych przez zakłady 

pracy oraz różne instytucje i organizacje społeczne.  

Charakterystyka dominujących terminów podejmowanej aktywności 

turystycznej w badanej grupie pozwala zauważyć, że najwięcej osób 

uczestniczyło w wyjazdach w okresie urlopowo-wakacyjnym oraz w czasie 

weekendu majowego. Pozostałe okresy częstszych wyjazdów związane były  

z weekendami wiosennymi i jesiennymi. Zwraca uwagę znikomy udział 

aktywności turystycznej w okresach świątecznych, coraz częstszy w przypadku 

wyjazdów innych grup wiekowych. Świadczy to o silnie zakorzenionym 

modelu spędzania świąt w gronie najbliższych we własnym domu.  

 

Rys. 8. Preferowane terminy wyjazdów turystycznych słuchaczy UTW w Słupsku  

w 2012 r. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 

Respondentów zapytano również o wyjazdy turystyczne zrealizowane na 

przestrzeni ostatnich 30 lat. Najwyższy udział wyjeżdżających odnotowano  
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w latach 2005–2011 i wynosił on 86%. Dla pozostałych wyróżnionych okresów 

wskaźniki frekwencji były zdecydowanie niższe i nie przekraczały 7%. Jest to 

prawdopodobnie efektem ograniczonej pamięci dotyczacej wyjazdów we 

wcześniejszych okresach. Trzeba też pamiętać o tym, że okres największej 

aktywności zawodowej oraz rodzinnej badanych respondentów przypadał na 

lata gospodarki centralnie sterowanej i systemu socjalistycznego, kiedy to 

swobodnie podejmowana aktywność turystyczna była zjawiskiem znacznie 

rzadszym niż obecnie.  

Bardzo istotnym elementem charakteryzującym aktywność turystyczną 

jest zasięg przestrzenny podejmowanych podróży. O wyborze miejsca 

wypoczynku z reguły decyduje szereg takich uwarunkowań, jak atrakcyjność 

turystyczna miejsca, jego dostępność komunikacyjna oraz inne elementy 

szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej, przede wszystki baza 

noclegowa. Niewątpliwie istotnym elementem są również przesłanki związane  

z samą osobą turysty. W tym przypadku ważną rolę odgrywa poziom jego 

zamożności, wiek, płeć, miejsce w hierarchii społecznej, poziom wykształcenia 

i wykonywany zawód. Istotną rolę odgrywają też indywidualne cechy 

psychologiczne, predyspozycje, stan zdrowia, doświadczenia życiowe, w tym 

wcześniejsze doświadczenia turystyczne
7
.  

Analizy zasięgu przestrzennego podejmowanej przez słuchaczy UTW  

w Słupsku aktywności turystycznej dokonano w odniesieniu do wyjazdów 

turystycznych zrealizowanych w 2012 r. oraz wszystkich zapamiętanych 

wyjazdów przeszłych. Ogółem odnotowano w badanej populacji 103 wyjazdy 

krajowe zrealizowane w 2012 r. oraz 149 innych, zapamiętanych wyjazdów 

przeszłych.  

 

                                                   
7 W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie...; K. Przecławski, Zarys socjologii... 
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Rys. 9. Rozkład przestrzenny wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez 

słuchaczy UTW w Słupsku w 2012 r. (A) oraz wszystkich innych 

zapamiętanych wyjazdów przeszłych (B) 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 
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Analiza rozkładu przestrzennego podejmowanych podróży w 2012 r. oraz 

wszystkich zapamiętanych wcześniejszych wyjazdów wykazuje znaczne 

podobieństwa. Najwięcej wyjazdów turystycznych dotyczyło województwa 

pomorskiego. Ich udział w wyjazdach w 2012 r. wyniósł 35% wszystkich 

wyjazdów zrealizowanych w tym okresie, natomiast w odniesieniu do 

zapamiętanych wcześniejszych wyjazdów wyniósł 22%. Ponadto, wśród 

wyjazdów w 2012 r. częściej pojawiały się miejscowości województw 

mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego (rysunki  

9A–B). W odniesieniu do wszystkich zapamiętanych wyjazdów przeszłych 

większy był z kolei udział województw małopolskiego, dolnośląskiego oraz 

warmińsko-mazurskiego. Wiązać to należy ze znacznie dłuższymi ramami 

czasowymi aktywności turystycznej okresu przeszłego, który w założeniu 

obejmował wszystkie zapamiętane podróże zrealizowane przed 2012 r.  

Analiza rozkładu przestrzennego wyjazdów w 2012 r. oraz wszystkich 

zapamiętanych wyjazdów przeszłych zrealizowanych na obszarze województwa 

pomorskiego wskazuje na dominację gmin Pojezierza Kaszubskiego oraz 

najbliższych sąsiednich gmin Słupska. Zasięgi przestrzenne wyjazdów  

w województwie pomorskim w 2012 r. (36 wyjazdów) i zapamiętanych 

wyjazdów wcześniejszych (49 wyjazdów) niemalże pokrywają się ze sobą. 

Miejscowością najczęściej odwiedzaną w 2012 r. w badanej populacji turystów 

była Ustka, gdzie przebywało ok. 20% badanych. Niewatpliwie wpływ miało na 

to bezpośrednie sąsiedztwo Słupska. Około 24% badanych wyjeżdżało do 

Trójmiasta, na co niewątpliwie wpłynęła olbrzymia liczba elementów 

dziedzictwa historyczno-kulturowego Gdańska oraz atrakcje Sopotu i Gdyni. 

Ponadto, w 2012 r. i we wcześniejszych były odwiedzane inne miejscowości 

województwa pomorskiego: Puck, Łeba, Malbork, Hel, Wejherowo, 

Główczyce, Człuchów, Pelplin i Starogard Gdański (rysunek 10a–b). 

Wśród częściej pojawiających się destynacji turystycznych poza 

województwem pomorskim wymieniano Warszawę, Ciechocinek, Toruń oraz 

niektóre kurorty wypoczynkowe województwa zachodniopomorskiego 

(Świnoujście, Międzyzdroje lub Kołobrzeg) i miejscowści południowej Polski: 

Kraków, Wrocław, Zakopane. Z kolei najrzadziej odwiedzanymi 

województwami zarówno w odniesieniu do 2012 r., jak i do zapamiętanych 

okresów wcześniejszych były: lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie, 

lubuskie i opolskie.  
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Rys. 10a. Wyjazdy turystyczne w województwie pomorskim w 2012 r. 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 
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Rys. 10b. Wyjazdy turystyczne w województwie pomorskim w pozostałym okresie 

emerytalnym 

Źródło: Strategia rozwiązywania problemów... 

% ogółu respondentów 
odwiedzających 

województwo pomorskie 

% ogółu respondentów 
odwiedzających 

województwo pomorskie 



 Uwarunkowania aktywności turystycznej osób starszych… 323 

Analiza rozkładu przestrzennego wyjazdów zagranicznych w badanej 

populacji wskazuje na znaczne ich rozproszenie. Ogółem odnotowano 80 

wyjazdów zagranicznych w 2012 r. oraz 136 zapamiętanych wcześniejszych 

wyjazdów zagranicznych. W 2012 r. badani respondenci odwiedzili 26 krajów. 

Z tego najwięcej osób przebywało w Niemczech (16%), na Węgrzech (15%), 

we Włoszech (10%). Na Litwę, Ukrainę i Francję przypadało po ok. 6% ogółu 

podróży. Wśród pozostałych państw dominowały inne kraje europejskie.  

W grupie wcześniejszych zapamiętanych wyjazdów zagranicznych pojawiło się 

25 krajów. Wśród najczęściej odwiedzanych w przeszłości państw należy 

wymienić Niemcy (17%), Litwę (12%), Włochy (10%), Czechy i Grecję (po ok. 

7%). Ponadto, odnotowano kilka wyjazdów dość egzotycznych, np. do Japonii, 

na Bahamy, Dominikanę. Rozkłady przestrzenne wyjazdów zagranicznych  

w badanej populacji turystów w 2012 r. i zapamiętanych wyjazdów przeszłych 

są bardzo zbliżone.  

Podsumowanie  

1. Poziom aktywności turystycznej słuchaczy UTW w Słupsku jest 

stosunkowo wysoki, co wskazuje na popularność turystyki i rekreacji na 

tle innych sposobów spędzania czasu wolnego u osób w wieku 

poprodukcyjnym. 

2. Turyści w starszym wieku chętnie podejmują aktywność turystyczną 

motywowani względami krajoznawczymi oraz rekreacyjnymi. 

3. Turyści w starszym wieku są przyzwyczajeni do uczestnictwa  

w wyjazdach profesjonalnie przygotowanych przez biura podróży oraz 

organizacje społeczne. Rzadziej inicjują podróże organizowane 

samodzielnie. 

4. Głównymi formami realizowanej aktywności turystycznej osób 

starszych są wycieczki i wczasy, natomiast okresami częściej po-

dejmowanej aktywności turystycznej: okres urlopowo-wakacyjny, okres 

weeekendu majowego i inne okresy weekendowe w miesiącach 

wiosennych oraz wczesnojesiennych.  

5. Zasięgi przestrzenne podejmowanych przez słuchaczy UTW w Słupsku 

wyjazdów w odniesieniu do 2012 r. i zapamiętanych wyjazdów 

wcześniejszych są do siebie zbliżone. W kraju najczęściej odwiedza-
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nymi województwami są w badanej populacji śląskie, małopolskie, 

pomorskie oraz zachodniopomorskie i mazowieckie.  

6. Podobnie sytuacja układa się w odniesieniu do wyjazdów zagra-

nicznych, w których dominują podróże do Niemiec, na Litwę, do 

Włoch, Francji, Czech, zarówno w odniesieniu do 2012 r., jak  

i zapamiętanych wszystkich okresów wcześniejszych.  

7. Analiza uwarunkowań aktywności turystycznej w badanej populacji 

słuchaczy UTW w Słupsku wskazuje na dużą rolę turystycznego wzor-

ca spędzania czasu wolnego i świadczy o dużym potencjale aktywności 

turystycznej w grupie ludnościu w starszym wieku.  
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DETERMINANTS OF THE OLDER PEOPLE’S TOURIST ACTIVITY. THE 

CASE OF THE UNIVERSITIE’S THIRD AGE STUDENTS FROM SŁUPSK 

Summary 

In this work was taken an issues of the tourist activity of the older people. As the 

case was used the Universities of the third age students from Słupsk. It was made an 

characteristic of the determinants of the tourist activit basing on the questionnaire 

survey. In the analysis was described the main features of the tourist activity as the 

factors of the tourism frequence, motivations of the participation tourism, forms of 

participation in tourism, forms of spending free time during depertures time, forms of 

organization of the tourism and main periods of the participation in tourism and main 

destinations of the departures in the country and in abroad. The results show high level 

of the tourist activity among the respoondents. The older people of Słupsk often 

participate in tourism motivated by holiday and tourist needs, The often participate in 

trips organized by tour operators to different destinations located in main tourist regions 

of Poland as Masurian Lake region, Tatra Mountain Region, to big polish tourist centers 

as Gdańsk, Kraków, Warszawa. They gladly go to abroad too, the most often to 

Germany, Hungary, Italy, Czech Republic and others countries 

Keywords: University of the Third Age, Słupsk, tourist activity 
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ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIEJSC MIGRACJI  

SENIORÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Streszczenie 

Obecny etap rozwoju demograficznego, w jakim znalazło się województwo ślą-

skie, charakteryzuje się spadkiem liczby ludności, a przez to kurczeniem się zasobów 

pracy. Najpóźniej w 2025 r. cały powojenny wyż demograficzny przejdzie w wiek po-

produkcyjny. Wydłużony okres dalszego trwania życia oraz spadek płodności stanowią 

powszechną przyczynę starzenia się ludności, która ma wpływ zarówno na życie całych 

społeczeństw, jak i jednostek. Na skutek tego zmienia się proporcja między liczebnością 

osób starszych a liczbą osób w wieku produkcyjnym. Dodatkowo zjawisko to potęgują 

migracje seniorów, których skala obecnie nie jest duża, jednak w kolejnych latach bę-

dzie przybierała na sile. Celem opracowania jest rozpoznanie prawidłowości migracji 

seniorów z województwa śląskiego oraz wskazanie atrakcyjności turystycznej miejsc, 

do których migrują. 

Słowa kluczowe: migracje seniorów, atrakcyjność turystyczna, woj. śląskie 

Wprowadzenie 

Migracje, czyli przemieszczenia stałe ludności, towarzyszą człowiekowi 

od zarania dziejów. Mają różne przyczyny – ekonomiczne, społeczne, politycz-

ne, kulturalne lub inne. Mogą być odczytywane jako wskaźnik określonej rze-

                                                   
 Adres e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl. 
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czywistości cywilizacyjno-kulturowej na danym obszarze. Jak podaje A. Szaj-

nowska
1
, „są one jakby papierkiem lakmusowym danego układu cywilizacyjno- 

-kulturowego. Z tej racji zjawisko migracji stało się przedmiotem publicznej 

uwagi i naukowej refleksji”. M. Jerczyński
2
 podkreśla: „Prawdziwe wszakże 

wyzwanie dla badaczy przedmiotu stanowi problem: w jaki sposób ująć nie-

zwykłą różnorodność poszczególnych form ruchów wędrówkowych i kategorii 

migrujących osób – uwzględniając ponadto ich zmienności w czasie i przestrze-

ni – w spójną, logiczną i zrozumiałą całość?”. Jedną z takich form są migracje 

seniorów. W krajach wysoko rozwiniętych już od wielu lat migracje seniorów 

uznane zostały za ważny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Różnią się 

one w sposób istotny od migracji osób w wieku produkcyjnym, szczególnie pod 

względem przyczyn. Po przejściu na emeryturę w procesie migracji znaczenie 

odgrywa poszukiwanie wyższego standardu życia, a w latach późniejszych 

głównym motywem przemieszczeń staje się pogarszający stan zdrowia oraz 

utrata współmałżonka. 

W społeczeństwie polskim mamy obecnie do czynienia ze starością demo-

graficzną, ponieważ przyjmuje się, że społeczeństwa, w których odsetek osób 

po 60. roku życia przekroczył 12%, a po 65. roku życia 8%, to społeczeństwa 

demograficznie stare. Według GUS w 2011 r. osób w wieku 60 lat i więcej za-

mieszkiwało w Polsce ponad 7,7 mln i stanowiły one 20% ludności naszego 

kraju. Ponadto, dostępne prognozy wskazują, że proces starzenia się społeczeń-

stwa polskiego będzie postępował w ciągu najbliższych lat czy dekad. Na przy-

kład z danych Eurostatu wynika, iż w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą 

stanowić blisko 25% ludności polskiego społeczeństwa, a przygotowana przez 

GUS Prognoza ludności na lata 2008–2035 wskazuje, że najbliższe lata będą 

się charakteryzowały wzrostem ludności w najstarszych grupach wiekowych
3
. 

Przytoczone liczby sygnalizują istotę problemu, z którym już, a w przy-

szłości jeszcze bardziej, będzie się musiało zmierzyć społeczeństwo polskie  

i polska polityka społeczna. Celem opracowania jest rozpoznanie kierunków 

                                                   
1 A. Szajnowska-Wysocka, Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. 

Synteza badawcza, Wyd. UŚ, Katowice 1999, s. 12. 

2 M. Jerczyński, Ruchliwość przestrzenna ludności – formy, procesy, w: Ruchliwość prze-

strzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, Wyd. UMK, Toruń 1998, s. 32. 

3 M. Halicka, E. Kramkowska, Uczestnictwo ludzi starych w życiu społecznym, w: O sy-
tuacji ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012. 
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migracji seniorów z województwa śląskiego oraz wskazanie atrakcyjności tury-

stycznej miejsc, do których migrują. 

Poprzez atrakcyjność turystyczną zgodnie z definicją W. Kurka
4
 rozumie 

się właściwości obszaru wynikające z zespołu cech przyrodniczych lub poza-

przyrodniczych, które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają turystów. 

Badania poświęcone problemom migracji seniorów w Polsce nie 

doczekały się zbyt wielu opracowań. Realizowane były w latach 60., 70. i 80. 

XX w. przez E. Rosseta
5
, M. Latucha

6
, K. Stolarczyk

7
 i E. Frątczak

8
. Ostatnie 

ćwierćwiecze to okres, w którym literatura geograficzna, demograficzna  

i gerontologiczna pomijały proces przemieszczeń seniorów. Obecnie tymi 

zagadnieniami zajmuje się Kałuża
9
.  

W literaturze zagranicznej zjawisko migracji wewnętrznych seniorów było 

szeroko omawiane. Duży dorobek naukowy w tym zakresie mają kraje Europy 

Zachodniej oraz Stany Zjednoczone. Na uwagę zasługują prace takich autorów, 

jak J. Stillwell, P. Ress, P. Boden
10

, którzy analizowali przemieszczenia ludno-

ści na terenie Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem struktur lud-

ności oraz przyczyn tych przemieszczeń. Problem migracji seniorów jest szerzej 

                                                   
4 W. Kurek, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

5 E. Rosset, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PGW, Warszawa 

1959.  

6 M. Latuch, Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, 
„Studia Demograficzne” 1977, nr 50, s. 51–69. 

7 K. Stolarczyk, Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym 

wieku w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 
1985; idem, Społeczno-demigraficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, w: Społeczno- 
-demoraficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, red. J. Witkowski, Mo-
nografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1986, s. 106–123. 

8 E. Frątczak, Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Wyd. SGPiS, 
Warszawa 1984. 

9 D. Kałuża, Migracje seniorów w Polsce, w: Ludzie starzy w polskim społeczeństwie  

w pierwszych dekadach XXI wieku, J.T. Kowaleski, Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 151–174; idem, 
Migracje seniorów, w: Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią spo-
łeczną, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 71–89. 

10 J. Stillwell, P. Rees, P. Boden, Internal Migration Trends: An Overview, w: Population 

Redistribution in the United Kingdom, Belhaven Press, London–New York 1992, s. 28–55; idem, 
Population Redistribution in the United Kingdom, w: Migration Processes and Pattern, Belhaven 
Press, London–New York 1992. 
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traktowany również przez takich badaczy, jak: F.D. Bean i inni
11

, Ch.F. Longi-

no i D.E. Bradley
12

, Z. Uren i S. Goldring
13

, R. King, A.M. Warners i A.M. 

Wiliams
14

, a także J. Quandango
15

. 

W Polsce używanie w dyskusjach publicznych kategorii „człowiek stary” 

okazało się politycznie niepoprawne. Stosowanie przymiotnika „stary” na okre-

ślenie człowieka w zaawansowanym wieku wywołuje protesty, a nawet oburze-

nie. W związku w tym w artykule używany będzie termin „senior”, który zgod-

nie z literaturą gerontologiczną dotyczy osób od 60. roku życia. 

1. Dane i metody 

Wydłużony okres dalszego trwania życia oraz spadek dzietności stanowią 

powszechną przyczynę starzenia się ludności, która ma wpływ zarówno na ży-

cie całych społeczeństw, jak i jednostek. Na skutek tego zmienia się proporcja 

między liczebnością osób starszych a liczbą osób w wieku produkcyjnym. Do-

datkowo zjawisko to potęgują migracje seniorów, których skala obecnie nie jest 

duża, jednak w kolejnych latach będzie przybierała na sile (tabela 1). 

Obecny etap rozwoju demograficznego, w jakim znalazło się wojewódz-

two śląskie, charakteryzuje się spadkiem liczby ludności, silnym odpływem 

ludności na teren całego kraju
16

, a przez to zmniejszaniem się zasobów pracy. 

Najszybciej proces ten przebiega w podregionach: gliwickim, katowickim, 

                                                   
11 F.D. Bean, G.C. Myers, J.L. Angel, O.R. Galle, Geographic Concentration, Migration, 

and Population Redistribution among the Elderly, Marin L.G. Preston S.H., w: Demography  
of Aging, NAP, Washington 1994, s. 319–356. 

12 Ch.F. Longino, D.E. Bradley, Geographical Distribution and Migration, w: Aging and 

the Social Sciences, R.H. Binstock, L.K. Georg, Oxford 2001, s. 103–213. 

13 Z. Uren, S. Goldring, Migration Trends at Older Ages in England and Wales, „Popula-
tion Trends” 2007, no. 130, s. 31–41. 

14 R. King, A.M. Warners, A.M. Wiliams, International Retirement Migration in Europe, 

„International Journal of Population Geography” 1998, no. 4, s. 91–111. 

15 J. Quandango, Aging and the Life Course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, 

Florida State University 2002. 

16 A. Winiarczyk-Raźniak, P. Raźniak, Migracje wewnętrzne ludności w polskich obsza-

rach metropolitalnych u progu XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, 
 s. 128. 
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Tabela 1 

Napływ migracyjny osób w wieku 60 lat i więcej 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 10394 8951 8114 8454 9490 8407 8079 8698 9350 7619 7103 8105 8252 

              

Łódzkie 690 562 472 502 583 487 478 524 581 452 424 437 525 

Mazowieckie 1251 1176 973 1125 1260 1108 1146 1217 1346 1070 947 1052 1154 

Małopolskie  848 737 678 682 812 705 701 726 731 595 554 659 734 

Śląskie  1081 906 806 907 985 948 897 912 990 769 712 832 758 

Lubelskie 500 395 347 358 396 340 349 336 404 308 284 335 322 

Podkarpackie  419 389 386 361 421 353 338 372 437 346 276 282 312 

Podlaskie 357 322 285 277 261 264 233 246 237 207 212 231 224 

Świętokrzyskie 439 380 321 302 371 296 317 350 387 299 283 315 324 

Lubuskie 379 336 327 308 366 356 300 341 346 304 274 370 352 

Wielkopolskie 839 692 692 703 829 707 664 697 771 617 642 659 712 

Zachodniopomorskie 599 510 501 525 586 552 454 533 492 453 437 493 494 

Dolnośląskie 790 618 587 615 670 562 546 684 690 565 529 683 633 

Opolskie 340 309 290 286 283 275 263 289 328 257 265 306 273 

Kujawsko- 
-pomorskie 

615 547 503 515 542 495 431 471 509 414 438 470 456 

Pomorskie 778 646 587 585 682 588 602 669 644 599 531 574 594 

Warmińsko- 
-mazurskie 

469 426 359 403 443 371 360 331 457 364 295 407 385 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

bytomskim, sosnowieckim oraz częstochowskim, najwolniej zaś w podregio-

nach tyskim i bielskim cechujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa 

społecznego
17

. Według prognoz będzie się on pogłębiać. Najpóźniej w 2025 r. 

cały powojenny wyż demograficzny przejdzie w wiek poprodukcyjny. Na to 

nakłada się znacząca w swych rozmiarach emigracja (w tym emigracja zagra-

niczna) obejmująca szczególnie osoby młode. Sądzić więc należy, iż problem 

zbyt małych rozmiarów zasobów pracy pojawi się w województwie śląskim już 

od ok. 2020 r. Obciążenie ekonomiczne grupy produkcyjnej (mało licznej) gru-

pą poprodukcyjną (bardzo liczną) będzie ogromne, co spowoduje określone 

konsekwencje dla finansów publicznych, zwłaszcza ubezpieczeń społecznych.  

                                                   
17 P. Raźniak, Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Pol-

sce, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 6 (4), s. 41–52. 
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Rys. 1. Napływ i odpływ migrantów po 60. roku życia z województwa śląskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W województwie śląskim występuje ujemne saldo migracji. Już od 1999 r. 

odpływ znacząco przeważa nad napływem. Napływ seniorów wykazuje tenden-

cję spadkową z 1100 osób w 1999 r. do 750 w 2011 r. Odpływ migracyjny 

wskazuje wartości rosnące. W 1999 r. kształtował się na poziomie 1100, 

a w 2011 r. na poziomie 1200 osób (rysunek 1). 

Podejmowane przez seniorów migracje skupiają się przede wszystkim na 

dwóch kierunkach (rysunki 2–3): dużych miastach i miejscach atrakcyjnych 

turystycznie. 

2. Duże miasta 

Analizując kierunki napływu seniorów, możemy zauważyć, iż ważną rolę 

odgrywają duże miasta. Najwięcej migrantów w skali kraju z województwa 

śląskiego napłynęło w 2011 r. do Krakowa (39 osób), Warszawy (34 osoby), 

Wrocławia (23 osoby) (rysunek 2). Podobnie w samym województwie śląskim 

dominującymi kierunkami są Katowice (106 osób), Bytom (83 osoby), Cho-

rzów (74 osoby), Sosnowiec (59 osób) (rysunek 3). Seniorzy wybierają duże 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

napływ odpływ 



 Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego 333 

miasta, gdyż warunki życia tam są lepsze. Mają oni dostęp do infrastruktury, jak 

również do służb medycznych. Wyliczony współczynnik korelacji pomiędzy 

napływem seniorów a długością czynnej sieci kanalizacyjnej, długością czynnej 

sieci wodociągowej i długością czynnej sieci gazowej we wszystkich przypad-

kach przekraczał 0,7, co świadczy o tym, że infrastruktura odgrywa dużą rolę  

w napływie migracyjnym. 

 

Rys. 2. Powiaty, do których nastąpił napływ migracyjny seniorów z województwa 

śląskiego w 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 3. Gminy województwa śląskiego, do których nastąpił w 2011 r. napływ seniorów 

z województwa śląskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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3. Miejsca atrakcyjne turystycznie 

Oprócz dużych miast seniorzy kierują się również do miejsc atrakcyjnych 

turystycznie. W skali kraju wyraźnie dominują powiaty położone na terenie 

podgórskim i górzystym. W analizowanym województwie śląskim migranci 

wybierają obszary, które posiadają znaczące walory krajobrazowo-klimatyczne 

predysponujące ten obszar nie tylko dla turystyki, ale również do zamieszkania. 

Walory krajobrazowe wzbogaca występowanie wielu cennych obiektów przy-

rody nieożywionej. Do najważniejszych zasobów przyrody nieożywionej decy-

dujących o atrakcyjności należy na pewno zaliczyć rzeźbę terenu, która z kolei 

warunkuje zróżnicowanie mezo- i mikroklimatu. Od lokalnej morfologii zależy 

komfort bioklimatyczny. Elementem klimatycznym decydującym o przyrodni-

czej atrakcyjności jest także pokrywa śnieżna. Rzeźba terenu, klimat i podłoże 

wpływają z kolei na bardzo istotne pod względem atrakcyjności przyrodniczej 

stosunki wodne
18

.  

Największy napływ migracyjny wystąpił w 2011 r. do powiatu cieszyń-

skiego i bielskiego. Powiaty te charakteryzują się wybitnymi walorami przy-

rodniczymi. Powiat cieszyński odznacza się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. 

Zróżnicowany krajobraz Beskidu Śląskiego charakteryzują wielkie kompleksy 

leśne, łąki, pola uprawne. Do najbardziej widokowych należy pasmo graniczne 

Czantorii i Stożka, pasmo Równicy i Błotnego oraz szczyt Baraniej Góry. Do 

osobliwości przyrodniczych zaliczyć trzeba interesujące formacje skalne, tzw. 

grzyby skalne przy szlaku ze Stożka na Kiczorę, najwyższy w Beskidzie Ślą-

skim wodospad Rodła na Białej Wisełce i tzw. skałki na Kobylej przy szlaku 

z Wisły Dziechcinki na Stożek. Na terenie powiatu występuje ciekawy układ 

stosunków hydrograficznych. Tu biorą początek takie rzeki Polski, jak Wisła  

i Olza. Do zlewni Dunaju wypływa mająca tu swój początek Czadeczka. Obok 

działu wodnego Wisła–Odra przebiega tu również europejski dział wodny mię-

dzy zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego
19

.  

                                                   
18 A. Łajczak, Środowisko abiotyczne województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia 

i ochrona, w: A. Blarowski, J. Gajczak, A. Łajczak, J. Parusel, Z. Wilczek, Z. Witkowski, Przy-
roda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona, Colgraf-Press, Poznań 1997, 
 s. 5. 

19 J. Warszyńska, Wybrane zagadnienia z geografii turyzmu województwa bielskiego,  
„Folia Geographica” 1984, vol. 16. 
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Interesujące z punktu widzenia ochrony przyrody kompleksy krajobrazowe 

zachowały się na dwóch odrębnych typach geomorfologicznych – wklęsłych  

i wypukłych. Formy wklęsłe obejmują różnego rodzaju obniżenia terenu, jak 

doliny rzeczne, głębokie wąwozy ze stromymi zboczami i ciekami wodnymi, 

naturalne zapadliska z żyznymi glebami napływowymi czy stare, wyeksploato-

wane kamieniołomy. Naturalne formy wklęsłe – doliny i wąwozy o przekroju 

V-kształtnym – powstały na skutek erozji wodnej. Historia ich sięga początków 

okresu holocenu i trwa do dziś
20

.  

O walorach kompleksów roślinnych obszarów górskich w znacznej mierze 

decydują lasy, które zajmują 31 tys. ha. Ich rozmieszczenie jest nierównomier-

ne. Najwięcej lasów występuje w Beskidzie Śląskim (Wisła, Brenna, Istebna, 

Ustroń), a najmniej na Pogórzu Śląskim (w Cieszynie i Dębowcu) oraz na Pła-

skowyżu Rybnickim w Jastrzębiu-Zdroju. Znaczną część zajmują lasy górskie, 

które spełniają różnorodne funkcje. Do głównych funkcji lasów na obszarze 

Śląska Cieszyńskiego należą funkcje: gleboochronna, klimatyczna, wodo-

ochronna, rekreacyjno-zdrowotna i krajobrazowa.  

Powiat bielski to przede wszystkim Beskid Śląski z najbardziej na zachód 

wysuniętą partią pasma górskiego Beskidów Zachodnich w polskich Karpatach. 

W rejonie Bielska-Białej znajduje się jego część eksponowana ku północy  

w postaci grzbietu Klimczoka (1117 m n.p.m.) z pasma Baraniej Góry (Wiślań-

skiego). Grzbiet ten tworzy charakterystyczny, widoczny z daleka łańcuch gór-

ski o mocno wypiętrzonych stokach północnych, wyrastający ponad Pogórze 

Śląskie. Na ich kształt miały wpływ dwa zlodowacenia, jakie objęły ziemie 

polskie, a których południową granicą stały się wspomniane stoki. Najstarsze 

zlodowacenie, tzw. krakowskie, dotarło nawet do tzw. Bramy Wilkowickiej 

(420 m n.p.m.), która wypełniona wąską doliną rzeki Białej oddziela Beskid 

Śląski od Beskidu Małego. Grzbiet Klimczoka charakteryzują łagodne kopiaste 

formy szczytów, silne nachylenie stoków porozcinanych głębokimi dolinami 

licznych strumieni i potoków oraz wąwozy i wycięcia erozyjne dawnych poto-

ków górskich. Zbudowany jest on z odpornych na wietrzenie piaskowców go-

dulskich i istebniańskich przedzielonych warstwami łupków, czyli fliszu be-

                                                   
20 J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1998. 
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skidzkiego
21

. W Beskidzie Śląskim panuje klimat górski, który charakteryzują 

niższe temperatury wraz ze wzrostem wysokości, bardzo silne wiatry, zwłasz-

cza zachodnie i południowe w okresie jesieni i wiosny (wiatry halne), oraz za-

chodnie wiatry deszczowe, które powodują, że rejon ten otrzymuje największe 

opady w Beskidach (1200–1500 mm rocznie)
22

. 

Występująca tu szata roślinna nie jest zbyt bogata, przeważa las świerko-

wo-jodłowy z domieszką buka. Nie jest to las pierwotny, został on zasadzony  

w II poł. XIX w. (z małymi wyjątkami) po długim okresie intensywnego wyrę-

bu lasów dla celów przemysłowych. Pierwotnie Beskid Śląski pokryty był la-

sem mieszanym, bukowo-jodłowym z domieszką jaworu, jesionu, klonu, dębu, 

lipy, świerka i modrzewia. Ze zwierząt dzikich liczne są tu jelenie, sarny, dziki. 

Las beskidzki ma nie tylko ogromne znaczenie rekreacyjne, ale przede wszyst-

kim ekologiczne dla miasta, stanowiąc jego „zielone płuca”. Beskid Śląski nale-

ży do najlepiej zagospodarowanych regionów górskich w Polsce. W bezpośred-

nim sąsiedztwie aglomeracji miejskiej znajduje się Szyndzielnia o wysokości 

ponad 1000 m n.p.m., dając mieszkańcom Bielska-Białej możliwość bezpo-

średniego kontaktu z górską przyrodą nawet w ramach popołudniowego space-

ru
23

.  

Wnioski 

W związku ze wzrostem długości trwania życia, poprawą zdrowia fizycz-

nego i psychicznego u seniorów w przyszłości ich migracje nabiorą dużo więk-

szego tempa.  

Celem opracowania było rozpoznanie kierunków migracji seniorów z wo-

jewództwa śląskiego oraz wskazanie atrakcyjności turystycznej miejsc, do któ-

rych migrują. Na podstawie przeprowadzonych analiz możemy stwierdzić, iż 

dla seniorów najważniejszą rolę odgrywa baza infrastrukturalna dostępna  

w dużych miastach. Jest to uzasadnione w związku z faktem pogarszającego się 

wraz z wiekiem stanu zdrowia i koniecznością ułatwień w korzystaniu z co-

                                                   
21 Ibidem. 

22 J. Warszyńska, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1974, Prace Geograficzne. 

23 J. Warszyńska, Ocena zasobów... 
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dziennych obowiązków. Drugim kierunkiem wybieranym przez seniorów, 

szczególne w młodszym wieku, są miejsca atrakcyjne turystycznie, gdzie 

oprócz czystego powietrza znajdują również piękne krajobrazy. 
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TOURISTIC ATTRACTIVENESS OF SENIORS MIGRATION PLACES 

Summary 

A current stage of demographic transition, the Silesia province is in, distinguishes 

the decrease in the number of population which follows expending the labour resources. 

It is not later than in 2025, a post-war baby boom shall reach a beyond-retirement 

age. Among two major causes of aging, which influence the lives of both the societies 
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and the individuals, the prolonged life span and decline in productivity prevail. This 

leads to a different ratio between the number of elderly people, and those in working 

age. The said phenomenon is additionally enhanced by migrations of senior citizens,  

a scale of which is not currently vast; however, it is to extend in the years to come.  

The aim of the study is to identify the regularity of the migration of senior citizens from 

the Silesia province and indicate the tourist attractiveness of such places. 

Keywords: migrations of senior citizens, tourist attractiveness, the Silesia Voivodeship 

Translated by Grzegorz Barnaś 
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Streszczenie 

Jakość życia jest obecnie jednym z kluczowych problemów badań wielu dyscyplin 

naukowych. Ze względu na swój złożony charakter jest ona rozpatrywana na gruncie 

filozofii, psychologii, etyki, medycyny, ekonomii, socjologii, nauk o kulturze fizycznej 

czy nauk o rodzinie. Pomimo różnic w sposobie definiowania jakości życia badacze są 

zgodni co do tego, że jej analiza powinna obejmować dwa wymiary: szeroko rozumiane 

warunki obiektywne oraz dobrobyt subiektywny (dobrostan). Fascynującym i jedno-

cześnie niełatwym polem dla multidyscyplinarnych badań są wzajemne związki jakości 

życia z turystyką i rekreacją, gdyż jak podkreślają G.I. Crouch i J.R.B. Ritchie
1
, rozwój 

tego sektora powinien pociągać za sobą rozwój lokalnej społeczności. Innymi słowy, 

mieszkańcy obszarów o funkcji turystyczno-rekreacyjnej winni czerpać korzyści z tytu-

łu wzmożonego ruchu turystyczno-rekreacyjnego znajdujące swoje odbicie w obiek-

tywnych warunkach ich życia oraz subiektywnym poczuciu zadowolenia. Przedstawio-

ne w artykule rozważania na temat jakości życia oraz próbę opracowania wskaźnika 

jakości życia mieszkańców miasta o funkcji turystyczno-rekreacyjnej odniesiono do stu-

                                                   

 Adres e-mail: sniadek@tir.awf.poznan.pl. 

 Adres e-mail: alina@amu.edu.pl. 

1 G.I. Crouch, J.R.B. Ritchie, Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity, „Jour-
nal of Business Research” 1999, no. 44, s. 137. 
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dium przypadku Leszna, którego strategia rozwoju zakłada m.in. rozwój turystyki  

i rekreacji. 

Słowa kluczowe: samorząd lokalny, rekreacja, turystyka, jakość życia mieszkańców, 

wskaźnik jakości życia w regionie turystyczno-rekreacyjnym 

Wprowadzenie 

Już od ponad 30 lat jakość życia postrzegana jako główny cel rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego determinuje politykę władz w rozwiniętych krajach Eu-

ropy i świata. Można nawet sformułować pogląd, iż koncepcja jakości życia 

skutecznie zastąpiła stosowaną wcześniej koncepcję bogactwa. Szerokie i wie-

lowymiarowe pojęcie jakości życia znacząco zmieniło sposób postrzegania 

społecznego rozwoju, gdyż obejmuje ono swoim znaczeniem nie tylko ekono-

miczne, ale także społeczne i środowiskowe aspekty. Obecnie koncepcja jakości 

życia jest prawdopodobnie najważniejszą i najczęściej stosowaną teoretyczną 

„ramą” służącą ocenie warunków życia społeczeństwa oraz skuteczności polity-

ki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonej przez władze każdego 

szczebla, w tym szczególnie lokalnego. Także w Polsce podstawowym zada-

niem samorządu lokalnego jest prowadzenie takiej polityki rozwoju, której nad-

rzędnym celem jest stwarzanie warunków dla poprawy jakości życia mieszkań-

ców. Obowiązek ten wynika wprost z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, 

której art. 7 ust. 1 stanowi, że „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy”
2
. Oczywisty jest fakt, iż jakość życia jest 

uzależniona nie tylko od poziomu zaspokojenia potrzeb materialnych i niemate-

rialnych w miejscu zamieszkania, ale również od szeregu czynników będących 

poza sferą wpływu samorządu lokalnego (np. czynniki makrootoczenia czy 

czynniki psychograficzne). Niemniej jednak rola samorządu w zaspokajaniu 

istotnych potrzeb wspólnoty lokalnej jest zasadnicza, co wynika przede wszyst-

kim z faktu, że realizowane przez niego zadania nie mogą być wykonywane 

przez inne podmioty. Tylko samorząd – w szczególności gminny – działający  

w oparciu o swoje ustawowe kompetencje i pozostające w jego gestii zasoby 

ludzkie i materialne jest w stanie dostarczać usług publicznych, a równocześnie 

                                                   
2 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (DzU z 1995 r., nr 16, poz. 95  

z późn. zm.). 
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tworzyć ramy instytucjonalne i inicjować działania na rzecz rozwoju lokalne-

go
3
.  

Jedną z grup potrzeb, których zaspokajanie należy do zadań własnych 

gminy, są potrzeby mieszkańców związane z kulturą fizyczną i turystyką
4
, które 

to aktywności zaliczane są do najbardziej społecznie pożądanych form spędza-

nia czasu wolnego. W miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu dobrobytu spo-

łeczeństwa to właśnie czas wolny i sposób jego zagospodarowania będzie coraz 

silniej wpływać na poczucie jakości życia. Dlatego też celem przeprowadzo-

nych badań było rozpoznanie, czy polityka władz samorządowych Leszna  

w zakresie kultury fizycznej i turystyki jest czynnikiem wpływającym na obiek-

tywną i subiektywną jakość życia mieszkańców w sferze czasu wolnego. Czy  

w ślad za rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zwiększonymi wy-

datkami publicznymi na kulturę fizyczną oraz rozwój turystyki w Lesznie wzra-

sta zadowolenie mieszkańców z tej sfery życia w mieście? Czy można stwier-

dzić, że rozwój funkcji turystycznej miasta przyczynia się do polepszania wa-

runków życia mieszkańców? Realizację celu oparto na kanwie metody dedukcji, 

której istotą jest poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych, a także 

indukcji wykorzystanej w próbie skonstruowania wskaźnika obrazującego ten-

dencje zmian w sferze jakości życia w czasie wolnym. Artykuł ma charakter 

teoretyczno-metodyczny – jego podstawę stanowią studia literatury przedmiotu, 

analiza danych statystycznych, wyniki własnych badań prowadzonych systema-

tycznie na terenie Leszna od 2006 r., które wykorzystano do opracowania 

wskaźnika zmian jakości życia w czasie wolnym. 

1. Jakość życia – aspekty teoretyczne 

J a k o ś ć  w filozofii Platona oznacza stopień osiągniętej przez przedmiot 

doskonałości w świecie rzeczywistym, który jest niedoskonałym odzwierciedle-

                                                   
3 Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła 

Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, s. 20, www.mbc.malopolska.pl 
(20.07.2013). 

4 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. 
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niem realnie istniejących idei
5
. Dążąc do określenia jakości życia człowieka, 

początkowo poszukiwano składników stanowiących o zadowoleniu z życia oraz 

obiektywnych i uniwersalnych wyznaczników tego parametru
6
. Od lat 70. 

XX w. głównie za sprawą prac A. Campbella
7
, zaczęto w większym stopniu 

uwzględniać subiektywny poziom zadowolenia ludzi. Campbell i jego współ-

pracownicy
8
 opracowali narzędzia pomiaru globalnego wskaźnika jakości życia 

poprzez zsumowanie ocen konkretnych sfer życia człowieka (takich jak mał-

żeństwo, życie rodzinne, zdrowie, sąsiedzi, znajomi, zajęcia domowe, praca 

zawodowa, życie w danym kraju, miejsce zamieszkania, czas wolny, warunki 

mieszkaniowe, posiadane wykształcenie i standard życia). W licznych bada-

niach nad jakością życia prowadzonych z perspektywy różnych dyscyplin na-

ukowych dominuje przekonanie, że ocena odczuć związanych z jakością życia 

powinna być przeprowadzana holistycznie z uwzględnieniem cech danego 

człowieka (somatycznych, psychicznych, społecznych), jak również środowiska 

jego zamieszkania i funkcjonowania. 

Interdyscyplinarne podejście do badania jakości życia człowieka przyczy-

niło się do wielu różnorodnych prób zdefiniowania tego pojęcia. Klasyfikację 

licznych definicji zaproponowała M. Farquhar
9
, wydzielając dwie kategorie:  

1) definicje profesjonalne opracowane przez badaczy jakości życia (w tym: 

globalne, złożone, specyficzne, mieszane); oraz 2) definicje potoczne. Definicje 

globalne ujmują ocenę jakości życia w sposób holistyczny, odnoszą się do 

ogólnej satysfakcji z ludzkiej egzystencji, dobrostanu w różnych sferach życia, 

poczucia szczęścia. Do przykładowych należy definicja N.C. Dalkey i D.L. 

Rourke
10

, zgodnie z którą na jakość życia składają się satysfakcja z życia i do-

                                                   
5 J. Maciąg, System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług 

turystycznych i rekreacyjnych), Wyd. AWF Katowicach, Katowice 2010, s. 35. 

6 E. Papuć, Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania, „Current Problems of Psy-
chiatry” 2011, no. 12 (2), s. 142. 

7 A. Campbell, Subjective Measures of Well-Being, „American Psychologist” 1976,  

no. 31, s. 117–124. 

8 Por. A. Campbell, P.E. Converse, W.L. Rogers, The Quality of American Life: Percep-

tion, Evaluation, and Satisfaction, Russel Sage Fundation, New York 1976. 

9 M. Farquhar, Definitions of Quality of Life: A Taxonomy, „Journal of Advanced Nurs-

ing” 1995, no. 22, s. 502–508. 

10 Por. N.C. Dalkey, D.L. Rourke, The Delphi Procedure and Rating Quality of Life Fac-
tors, University of California, Los Angeles 1972. 
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świadczanie szczęścia. Definicje złożone oprócz oceny globalnej uwzględniają 

różne składowe życia człowieka, których oceny cząstkowe mają wpływ na 

ogólną ocenę jego jakości. Tego typu podejście reprezentuje m.in. definicja 

C.E. Ferrans i M.J. Powers
11

, która określa jakość życia jako dobrostan, którego 

wyznacznikiem jest satysfakcja z tych dziedzin życia, które są dla jednostki 

ważne. Podstawowe dziedziny uwzględniane w pomiarach jakości życia wy-

szczególnił m.in. Campbell
12

. Także wiele składowych warunkujących jakość 

życia pojmowaną jako subiektywna ocena warunków życia przyjęto w raporcie 

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków
13

. Definicje specy-

ficzne skoncentrowane są na wybranych obszarach życia, takich jak np. zdro-

wie
14

, czas wolny, w tym na znaczeniu turystyki i rekreacji w osiąganiu satys-

fakcji z życia. 

Jak już wcześniej wspomniano, stosowane w literaturze przedmiotu kon-

cepcje definicji oraz metodologii pomiaru jakości życia, analizowanych obsza-

rów oraz zastosowanych wskaźników są niezwykle liczne, brakuje natomiast 

jednej uniwersalnej metody ujmującej łącznie obiektywny i subiektywny wy-

miar jakości życia. Co więcej, stosowane przez badaczy różnorodne metody 

pomiaru oraz techniki normalizacji i interpretacji danych mogą dawać odmien-

ny obraz rzeczywistości
15

. Do pomiaru warunków życia najczęściej wykorzy-

stywane są mierniki oparte na PKB (np. Miernik Dobrobytu Ekonomicznego 

MEW) lub na zestawie wybranych wskaźników pieniężnych i/lub niepienięż-

nych (np. metoda genewska czy Indeks Rozwoju Społecznego HDI ONZ). Po-

miar subiektywnej jakości życia polega na pozyskaniu opinii badanych na temat 

zadowolenia z wybranych jego aspektów. Z racji tego, iż są to badania cech 

jakościowych, stosowanie operacji matematycznych oraz metod statystycznych 

                                                   
11 C.E. Ferrans, M.J. Powers, Psychometric Assessment of the Quality of Life Index,  

„Research in Nursing and Health” 1992, no. 15, s. 29–38. 

12 A. Campbell, Subjective Measures... 

13 Por. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2013. 

14 Por. E. Papuć, Jakość życia... 

15 D. Szymańska, D. Domin, G. Kwiatkowski, K. Rogatka, Ranking miast w Polsce  

na podstawie warunków życia w świetle różnych metod pomiaru, „Przegląd Geograficzny” 2011, 
vol. 57, nr 1–2, s. 121–133. 
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jest tutaj dość ograniczone i zdeterminowane przez typ skali pomiaru
16

. Przy 

pozyskiwaniu danych statystycznych można posługiwać się jedynie sondażem, 

wywiadem czy badaniami ankietowymi, a więc metodami kosztownymi i cza-

sochłonnymi. Ponadto, należy mieć świadomość, że wyniki tego typu badań 

obarczone są sporą dozą subiektywnych, emocjonalnych odczuć badanych osób. 

Relatywnie najlepiej ustandaryzowanymi metodami badań subiektywnej jakości 

życia dysponują nauki medyczne (standardowe kwestionariusze pomiaru su-

biektywnych odczuć pacjentów, np. Euro – Quality of Life questionnaire  

EQ-5D czy Astma Quality of Life Questionnaire AQLQ). W naukach społecz-

nych subiektywne metody pomiaru warunków i jakości życia pojawiły się po 

raz pierwszy w pracy R. Easterlina
17

 z 1974 r. zatytułowanej Does Economic 

Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence, ale największy 

wkład do rozwoju metodologii badań jakości życia wniosły prace prowadzone 

przez Campbella, w których za podstawę przyjęto pojęcie potrzeb i zadowolenie 

z ich zaspokajania
18

.  

W Unii Europejskiej prowadzone są obecnie trzy programy dotyczące ba-

dania jakości życia, tj. Urban Audit, Europejskie Badania Jakości Życia (EQLS) 

i Europejskie Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności (EU-SILC).  

Z punktu widzenia roli turystyki i rekreacji w jakości życia najbardziej interesu-

jące są wyniki Urban Audit. Głównym celem tego programu jest ocena jakości 

życia na poziomie lokalnym oparta na porównywalnych danych o miastach 

europejskich zarówno w odniesieniu do obiektywnej, jak i subiektywnej oceny 

jakości życia. Badania obiektywnej jakości życia obejmują dane dla 286 zmien-

nych w 9 działach (w tym kultura i rekreacja – 12 zmiennych, turystyka 

 – 7 zmiennych). Badania subiektywnej jakości życia oparte są na 16 zmiennych 

(w tym 3 pytania dotyczące zadowolenia ze sfery rekreacji i turystyki). W Pol-

sce pierwsze badania jakości życia o nazwie Polski generalny sondaż jakości 

                                                   
16 M. Dąbrowa, Badanie poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźni-

ków, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie” 2011, nr 1 (17), s. 67–82. 

17 R. Easterlin, Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evi-

dence, w: Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz, 
red. P. David, M. Reder, Academic Press, Inc., New York 1974, cyt. za: Warunki i jakość życia 
dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza, UNICEF, Office of Research-Innocenti, 
Florencja 2013, s. 42. 

18 A. Campbell, Subjective Measures... 
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przeprowadzono w latach 90. ub. wieku. Obecnie na szczególną uwagę zasługu-

je Diagnoza społeczna uwzględniająca w jednym badaniu wszystkie ważne 

aspekty życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków – zarów-

no ekonomiczne (np. dochód, zasobność materialną, oszczędności, kredyty), jak 

i pozaekonomiczne (np. edukację, leczenie, sposoby radzenia sobie z kłopotami, 

stres, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo 

w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i inne)
19

.  

2. Turystyka i rekreacja a jakość życia  

W celu wyjaśnienia związków pomiędzy turystyką i rekreacją a jakością 

życia warto posłużyć się modelem hierarchii satysfakcji (rysunek 1). Podsta-

wowym założeniem modelu jest to, że ogólne zadowolenie z życia jest funkcjo-

nalnie związane z zadowoleniem ze wszystkich jego obszarów, a każdy wyższy 

poziom satysfakcji jest determinowany przez odczuwanie zadowolenia na po-

ziomach niższych. 

 

Rys. 1. Hierarchiczny model zadowolenia z życia 

Źródło: J. Neal, M. Sirgy, M. Uysal, The Role of Satisfaction with Leisure Travel/ Tour-

ism Services and Experience in Satisfaction with Leisure Life and Overall Life, 

„Journal of Business Research” 1999, no. 44, s. 155. 

                                                   
19 Diagnozę społeczną zrealizowano w latach: 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 i 2013. 
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Zgodnie z zaleceniami ujętymi w raporcie Stiglitza
20

 należy przyjąć, że 

pomiar jakości życia powinien obejmować dwa wymiary: szeroko rozumiane 

obiektywne warunki życia oraz dobrobyt subiektywny (subjective well-being) 

określany w języku polskim jako dobrostan. W ramach warunków obiektyw-

nych powinny być brane pod uwagę m.in. takie aspekty, jak: materialne warun-

ki życia (dochody, mieszkanie), zdrowie (stan zdrowia, dostępność opieki 

zdrowotnej), edukacja i oświata (poziom wykształcenia, dostępność placówek 

edukacyjnych), aktywność ekonomiczna (praca), czas wolny (ilość wolnego 

czasu, oferta czasu wolnego), relacje społeczne (otoczenie, udział w życiu spo-

łecznym), osobiste bezpieczeństwo, jakość państwa i jego zdolność do zapew-

nienia ludziom podstawowych praw oraz sposób realizacji tych praw, a także 

jakość infrastruktury i środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. Pomiar 

dobrobytu subiektywnego powinien obejmować postrzeganą jakość życia, czyli 

inaczej satysfakcję/ zadowolenie, jakie czerpią ludzie z różnych jego aspektów 

oraz z życia jako całości, ale również elementy dotyczące samopoczucia psy-

chicznego i odczuwanych stanów emocjonalnych. Przyjmując za K. Kim
21

, że 

postrzeganie jakości życia zależeć będzie od odczuwanego dobrostanu mate-

rialnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, stwierdzić należy, że rekre-

acja i turystyka są tymi dziedzinami aktywności ludzkiej, które wywierają istot-

ny wpływ na obiektywny i subiektywny wymiar ludzkiego życia (rysunek 2). 

Relatywnie najlepiej rozpoznany jest wpływ turystyki i rekreacji na dobro-

stan fizyczny i emocjonalny jednostki, w tym szczególnie na zdrowie fizyczne  

i psychiczne, a definiowanie jakości życia poprzez pryzmat zdrowia człowieka 

(heath-related quality of life) jest jednym z bardzo często stosowanych podejść 

w literaturze. Zdaniem J. Drabika
22

 aktywność fizyczna stanowi kluczowy  

i integralny składnik zdrowego stylu życia, a bez niej niemożliwa jest jakakol-

wiek strategia zdrowia, jego utrzymania i pomnażania. Z kolei utrata zdrowia 

                                                   
20 Report by The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 

Progress, J. Stiglitz, A. Sen, J.P. Fitoussi, 2009, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr (20.07.2013). 

21 K. Kim, The Effects of Tourism Impacts upon Quality of Life Residents in the Communi-

ty, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia 2002, cyt. za:  
F. Aref, The Effects of Tourism on Quality of Life: A Case Study of Shiraz, Iran, „Life Science 
Journal” 2011, vol. 8, issue 2, s. 26–30. 

22 J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Wyd. AWF  
w Gdańsku, Gdańsk 1996, s. 215. 
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Rys. 2. Wpływ turystyki i rekreacji na jakość życia 

Źródło: opracowanie własne. 

pociągająca za sobą trudności w funkcjonowaniu w życiu zawodowym i pry-

watnym jednoznacznie prowadzi do obniżenia jakości życia. Wyniki licznych 

badań naukowych dowodzą, że podejmowanie aktywności fizycznej (sport, 

rekreacja) oraz uprawianie turystyki (zwłaszcza jej aktywnych form) skutecznie 

przeciwdziałają wielu chorobom (w tym szczególnie tzw. cywilizacyjnym), 

zastępując nawet farmakologiczne lub inwazyjne metody leczenia
23

. Oprócz 

wymiernych korzyści zdrowotnych aktywność fizyczna i turystyczna wywiera 

istotny wpływ na dobrostan psychiczny (emocjonalny) człowieka, umożli-

wiając:  

                                                   
23 Por. M. Stelmach, Rola aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości oraz innych prze-

wlekłych chorób niezakaźnych, „Człowiek i Zdrowie” 2010, t. IV, s. 50–58. 
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– samozadowolenie (z osiągnięć sportowych, stanu zdrowia, własnej 

kondycji, sylwetki, urody), 

– socjalizację (nawiązywanie kontaktów towarzyskich, bycie w grupie, 

współpraca), 

– odreagowanie poprzez wysiłek fizyczny, zabawę, sportowe współ-

zawodnictwo
24

.  

Związek turystyki i rekreacji z dobrostanem materialnym przejawia się 

przede wszystkim w ekonomicznej roli turystyki i rekreacji jako sektora gospo-

darki. W tym ujęciu turystyka i rekreacja będą mieć wpływ na dobrostan mate-

rialny społeczności goszczącej. Sfera szeroko rozumianego czasu wolnego jest  

z jednej strony znaczącym „pracodawcą”, zwłaszcza na obszarach o rozwiniętej 

funkcji turystycznej, z drugiej jednak wzmożony ruch turystyczny, przyczynia-

jąc się do wzrostu cen dóbr i usług, może pogarszać materialne aspekty życia. 

Dobrostan społeczny rozumiany jako zadowolenie z własnego miejsca i roli  

w społeczeństwie jest szczególnie istotnym z punktu prowadzenia polityki spo-

łecznej filarem jakości życia. R.A. Cummins
25

 stwierdził, że satysfakcja zwią-

zana z dobrobytem społecznym pojawia się, gdy ludzie osiągną satysfakcję  

z warunków otoczenia naturalnego i społecznego, edukacji, służb publicznych, 

infrastruktury, życia społecznego i relacji społecznych. Warto jednak zauważyć, 

że nadmierny ruch turystyczny, generowane przez niego procesy urbanizacyjne 

oraz niekorzystne zjawiska mogą pogarszać społeczny kontekst jakości życia 

mieszkańców (tabela 1). 

                                                   
24 L. Wankel, B. Berger, The Personal and Social Benefits of Sport and Physical Activity, 

w: Benefits of Leisure, red. B.L. Driver, P.J. Brown, G.L. Peteron, Venture Publishing Inc., State 
College, Pennsylvania 1991, s. 121–144. 

25 R.A. Cummins, The Domain of Life Satisfaction: An Attempt to Order Chaos, „Social 
Indicator Research” 1997, no. 38, s. 303–328. 
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Tabela 1 

Pozytywny i negatywny wpływ turystyki i rekreacji na jakość życia  

mieszkańców miejscowości/ regionu turystycznego 

POZYTYWNY NEGATYWNY 

wpływ na warunki życia (obiektywna jakość życia) 

– zatrudnienie w sektorze usług turystyczno- 

-rekreacyjnych 

– wzrost dochodów osobistych 

– aktywizacja i dywersyfikacja lokalnej gospodarki  

– wzrost dochodów lokalnego budżetu z tytułu 

podatków 

– wzrost PKB 

– wzrost podaży dewiz 

– rozwój usług (w tym szczególnie publicznych)  

z zakresu sportu, rekreacji, kultury 

– rozwój pozostałych usług generowany rozwojem 

sektora turystyczno-rekreacyjnego  

– rozwój i modernizacja obiektów i urządzeń dla 

sportu i rekreacji 

– rewitalizacja miejscowości 

– integracja społeczna  

– pozytywny wizerunek miejscowości/regionu  

– rozwój edukacji, w tym kształcenie kadr dla 

sportu, rekreacji i turystyki 

– rozwój systemu porządku i ładu publicznego 

– zmniejszenie objawów chorób cywilizacyjnych  

– wzrost zdrowotności społeczeństwa 

– poprawa stanu środowiska naturalnego (dzięki 

wzrostowi świadomości ekologicznej i wprowadze-

niu systemu ochrony przyrody) 

– wzrost cen dóbr i usług podnoszący koszty życia  

– wzrost cen nieruchomości 

– wzrost inflacji 

– przeznaczanie środków z budżetu lokalnego 

 na inwestycje turystyczne (marginalizacja potrzeb 

mieszkańców) 

– wycieki środków finansowych z lokalnej gospodar-

ki  

– sezonowość zatrudnienia 

– wzrost wydatków budżetowych na utrzymanie 

infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 

– przeludnienie miejscowości w sezonie turystycz-

nym 

– wzmożony ruch samochodowy, kongestia, wypadki 

– wzrost zjawisk patologii społecznej 

– urazy, kontuzje, zachorowania i wypadki podczas 

zajęć sportowych i wycieczek 

– degradacja środowiska naturalnego 

– hałas, śmieci, wzrost emisji CO2 

wpływ na dobrostan (subiektywna jakość życia) 

– zadowolenie z pracy w sektorze turystyczno- 

-rekreacyjnym 

– zadowolenie z relacji międzyludzkich stymulowa-

nych przez udział w rekreacji 

– zadowolenie z możliwości atrakcyjnego spędzania 

czasu wolnego  

– zadowolenie z poprawy stanu zdrowia, własnej 

kondycji i sprawności ruchowej 

– poczucie dumy z własnego miejsca zamieszkania, 

jego dorobku kulturowego, wizerunku, rozpozna-

walności 

– zadowolenie z możliwości atrakcyjnego spędzania 

czasu z rodziną 

– niezadowolenie z rosnących kosztów utrzymania 

(generowany przez turystykę wzrost cen dóbr i usług, 

cen nieruchomości) 

– niezadowolenie z pracy w sektorze turystyczno- 

-rekreacyjnym (sezonowość, niskie płace, brak 

możliwości rozwoju zawodowego)  

– niezadowolenie z nadmiernego ruchu turystycznego 

i utrudnień z tym związanych (korki uliczne, hałas, 

śmieci, niewystarczająca podaż dóbr i usług) 

– niezadowolenie związane z pojawiającymi się 

nierównościami w dochodach 

– niezadowolenie z polityki lokalnej (priorytet pro-

jektów z zakresu turystyki i rekreacji nad potrzebami 

mieszkańców) 

– odczuwanie stresu związanego z podróżami 

– niezadowolenie ze stanu zdrowia (zmęczenie 

fizyczne, przetrenowanie, kontuzje) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B.L. Driver, P.J. Brown, G.L. Peterson, 

Benefits of Leisure, Venture Publishing Inc., State College, Pennsylvania 1991; 

B. Ritchie, T.C. Goeldner, Travel, Tourism and Hospitality Research, John 

Wiley & Sons Inc., New York 1994; Quality of Life Community Indicators for 
Parcs, Recreation and Tourism Management, red. M. Budruk, R. Philips, So-

cial Indicators Research Series vol. 43, Springer, New York 2011. 
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3. Polityka władz samorządowych Leszna  

w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji 

Jakość życia mieszkańców i jej ciągłe ulepszanie winny być dla władz sa-

morządowych nadrzędnym celem dla tworzenia koncepcji lokalnego rozwoju  

w sferze społecznej i gospodarczej oraz dla tworzenia instrumentarium realiza-

cji tych koncepcji. Jakość życia stanowi sedno i cel zrównoważonego rozwoju 

(rysunek 3) i powinna być rozumiana jako zrównoważone docenianie i dostrze-

ganie całego bogactwa globalnej jakości i współistnienia w życiu człowieka 

dobrobytu (cech jakości typu „mieć”) oraz dobrostanu (cech jakości typu 

„być”)
26

. Samorządy lokalne stoją więc przed ogromnym wyzwaniem w zakre-

sie racjonalnego wykorzystania sił tkwiących w lokalnych zasobach środowi-

ska, kapitale ludzkim i ekonomicznym dla podniesienia obiektywnej (warunki  

 

Rys. 3. Relacje pomiędzy jakością życia, zrównoważonym rozwojem i usługami pu-

blicznymi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Rogala, Raport z pracy: Zaprojektowanie 

i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Jelenia Góra–

Poznań 2009, www.sas.zmp.poznan.pl (10.08.2013). 

                                                   
26 Por. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 

Warszawa–Białystok 2005. 
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życia) i subiektywnej (zadowolenie z życia) jakości życia mieszkańców
27

. Roz-

wój sfery usług czasu wolnego (w tym usług publicznych) jest skutecznym na-

rzędziem dla kształtowania zarówno tej pierwszej, jak i drugiej kategorii. 

Realizowana obecnie przez władze Leszna strategia rozwoju oparta jest na 

założeniach przyjętych w 1997 r., a zmodyfikowanych w 2004 i 2008 r.
28

 Zgod-

nie z przyjętą wizją i misją Leszna jakość życia mieszkańców jest priorytetem 

rozwoju miasta i działań władz lokalnych. Poprawa warunków życia ludności 

poprzez doskonalenie usług publicznych jest jednym z trzech celów strategicz-

nych rozwoju miasta i realizowana jest poprzez 9 programów (w tym programy 

Mój dom – moje miasto oraz Czas wolny bezpośrednio dotyczące rozwoju spor-

tu, rekreacji i turystyki). Rozwój Leszna jako centrum sportu, rekreacji, turysty-

ki i kultury stanowiący priorytet celu strategicznego: „budowa ponadlokalnej 

pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu” 

również uznać należy za cel bezpośrednio ukierunkowany na polepszanie wa-

runków życia mieszkańców oraz ich dobrostanu społecznego i emocjonalnego 

(tabela 2). 

Przyjęta uchwałą Rady Miasta Leszna w 26 czerwca 2008 r. Strategia 

promocji miasta Leszna do 2020 roku jest kierunkową propozycją działań mar-

ketingowych służących kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta wśród 

przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, turystów, studentów, a także 

mieszkańców. W zamyśle władz miasta konsekwencją działań wynikających ze 

strategii promocji winien być wzrost dynamiki napływu kapitału i inwestycji,  

a także większa integracja mieszkańców wokół spraw ważnych dla miasta
29

. 

Zgodnie z założeniami Strategii turystyka, sport i rekreacja będą głównymi 

filarami działań brandingowych Leszna.  

                                                   
27 M. Kusterka-Jefmańska, Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii 

zrównoważonego rozwoju, „Zarządzanie Publiczne” 2010, nr 4 (12), s. 116–117. 

28 www.bip.leszno.pl (20.09.2013). 

29 Uchwała nr XXIII/253/2008 Rady Miejskiej Leszna z 26 czerwca 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020, bip.leszno.pl/dokument/3032, 
www.bip.leszno.pl (20.09.2013). 
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Tabela 2 

Turystyka i rekreacja w celach strategicznych i operacyjnych rozwoju Leszna 

CELE STRATEGICZNE PROGRAMY DZIAŁANIA 

I. Zmodernizowanie lokalnej 
gospodarki oraz przyciągnięcie 
innowacyjnych inwestycji dla 

budowania trwałego, zrównowa-
żonego rozwoju gospodarczego 

I.1. Nowe  
inwestycje 
I.2. Praca 

I.3. Innowacyjna 
lokalna gospodarka 

brak bezpośrednich odniesień 
 do inwestycji z zakresu kultury 
 fizycznej i turystyki 

II. Poprawienie warunków życia 
ludności przez doskonalenie 
usług publicznych i stwarzanie 
warunków dla inicjatyw służą-
cych zaspokajaniu potrzeb spo-

łeczności lokalnych 

II.4. Mój dom  
– moje miasto 
 
 
II.5. Czas wolny 

m.in. rozwój ścieżek rowerowych, 
zwiększenie powierzchni terenów 
zielonych 
m.in. organizacja imprez sportowo-
-rekreacyjnych, turystycznych  

i kulturalnych o znaczeniu  
lokalnym 
rozwój klubów sportowych 

III. Budowa ponadlokalnej pozy-
cji miasta jako centrum świad-
czenia usług dla otaczającego 
subregionu 

III.2. Centrum 
sportu i rekreacji 
 
 
 

 
 
III.3. Centrum 
kultury 

m.in. rozwój turystyki w regionie 
leszczyńskim  
organizacja imprez sportowo- 
-rekreacyjnych, turystycznych 
 o znaczeniu ponadlokalnym 

rozwój usług informacji  
turystycznej 
rozwój infrastruktury sportowo- 
-rekreacyjnej i turystycznej  
o znaczeniu ponadlokalnym 
m.in. organizacja imprez kultural-
nych o znaczeniu ponadlokalnym 
rozwój infrastruktury kultury 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.bip.leszno.pl (20.09.2013). 

Leszno nie posiada odrębnej, sektorowej strategii rozwoju turystyki i re-

kreacji. Rolę tę pełnią przyjęte przez Organizację Turystyczną Leszno-Region 

(której Leszno jest członkiem) dokumenty: Program rozwoju turystyki w Re-

gionie Leszczyńskim oraz Promocja produktów turystycznych Regionu Lesz-

czyńskiego
30

. Jednym z założonych czterech celów strategicznych jest „podnie-

                                                   
30 A. Zajadacz, J. Śniadek, Program rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim, Leszno 

2007, opracowanie na zlecenie Organizacji Turystycznej Leszno-Region; eidem, Promocja pro-
duktów turystycznych Regionu Leszczyńskiego, Leszno 2007, opracowanie na zlecenie Organiza-
cji Turystycznej Leszno-Region, opublikowane na stronie www.leszno.pl oraz eidem, Strategia 
rozwoju turystyki w Regionie Leszczyńskim, Wyd. PWSZ w Lesznie, Leszno 2008. 
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sienie jakości i poziomu życia mieszkańców regionu poprzez turystykę i rekre-

ację”. Zgodnie z tym celem rozwój funkcji turystycznej całego regionu służyć 

będzie także polepszeniu jakości i poziomu życia mieszkańców Leszna. Reali-

zacja celu zapewniona będzie poprzez pobudzenie przedsiębiorczości miesz-

kańców miasta i regionu, ich aktywizację zawodową oraz uzyskiwanie docho-

dów z tytułu bezpośredniej lub pośredniej obsługi turystów, jak również po-

przez zwiększenie aktywności rekreacyjnej mieszkańców służącej poczuciu 

zadowolenia i satysfakcji z życia w Lesznie i regionie. 

4. Obiektywna i subiektywna jakość życia mieszkańców Leszna 

w latach 2008–2012  

W celu określenia tendencji związanych ze zmieniającymi się warunkami 

(dotyczącymi turystyki i rekreacji) wpływającymi na jakość życia mieszkańców 

miasta podjęto próbę skonstruowania wskaźnika „jakości życia w czasie wol-

nym” – QLTR. Przeprowadzona ocena uwzględnia zarówno cechy uznane za 

obiektywne (np. zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne i turystyczne miasta, 

stopień jego wykorzystania, liczbę członków klubów sportowych, wielkość 

środków przeznaczonych z budżetu miasta na rozwój kultury fizycznej miesz-

kańców itp.), jak również subiektywne (opinie mieszkańców miasta na temat 

stopnia zadowolenia z oferty sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz nastawie-

nia wobec turystów odwiedzających ich miejsce zamieszkania). Wszystkie  

z przyjętych kryteriów oceny dla QLTR mają charakter cech pożądanych  

(tj. stymulanty). Nie zróżnicowano wagi cech, uznając, że przyjęte zmienne 

mają taki sam stopień istotności. Dobór cech oparto na analizie literatury ze 

szczególnym uwzględnieniem koncepcji Tourism-Specific Quality-of-Life In-

dex
31

, zgodnie z którą przyjęto założenie, że turystyka przyjazdowa wywiera 

wpływ na jakość życia mieszkańców, stwarzając nie tylko możliwości aktywi-

zacji zawodowej i osiągania dochodów, ale także atrakcyjnego spędzania czasu 

wolnego (obiekty i usługi dla turystów mogą być wykorzystywane również 

                                                   
31 L. Puczko, M. Smith, Tourism-Specific Quality-of-Life Index: The Budapest Model,  

w: Quality of Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management, red. 
M. Budruk, R. Philips, Social Indicators Research Series vol. 43, Springer, New York 2011, 
 s. 163–184. 
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przez mieszkańców). Wskaźnikami służącymi scharakteryzowaniu rozmiarów 

turystyki przyjazdowej będą np. dane dotyczące liczby turystów korzystających 

z noclegów. Z kolei liczba instytucji i kadr kultury fizycznej czy też wielkość 

wydatków budżetowych na kulturę fizyczną obrazować będą ofertę usługową 

badanego obszaru. Dobór cech był również warunkowany dostępnością danych 

dla badanego przedmiotu, jakim jest Leszno.  

Konstruując wskaźnik, przyjęto założenia, że powinien on umożliwiać: 

a) ocenę tendencji zmian jakości życia w badanym okresie w sposób wy-

mierny, łatwy w interpretacji; 

b) określenie znaczenia poszczególnych grup czynników: obiektywnych 

oraz subiektywnych w ogólnej ocenie jakości życia w czasie wolnym; 

c) dowolny dobór okresu badań, ponadto „krańce” badanego okresu mogą 

stanowić nie tylko lata (np. 2000–2010), ale także przedziały (np. 

2000/2001–2009/2010). Założenie to jest istotne w procesie gromadze-

nia danych, ponieważ niektóre statystyki nie są prowadzone w skali ro-

ku, a w interwałach (np. co 2 lub 3 lata). Brak danych dla danego roku 

eliminuje często z analiz cechy mające istotne znacznie ze względu na 

badany problem. Poszerzenie „krańców” badanego okresu zapewnia 

dostęp do szerszej gamy danych, co ma wpływ na bardziej wnikliwe 

ukazanie zachodzących tendencji; 

d) zarówno analizę zmian w przypadku jednego przedmiotu badań (mia-

sta), jak i zbioru obiektów (np. tworzenie rankingów miast ze względu 

na jakość życia ich mieszkańców). 

Prace obejmowały kilka faz. W pierwszym etapie obliczono dynamikę 

zmian w badanym okresie. Przyjęto, że dane dla końcowego okresu R2  

(2011 lub 2012 r.) są wartością bazową (stanowią 100 pkt) w stosunku do da-

nych z okresu początkowego R1 (2008 lub 2009 r.). Obliczenia wykonano we-

dług wzoru (1.1): 

 

 DR1–R2 = (R1 × 100) / R2  (1.1) 

gdzie: 

D – dynamika zmian w badanym okresie, 

R1 – dane dla okresu początkowego, 

R2 – dane dla okresu końcowego. 
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Następnie obliczono wskaźniki:  

 

dla cech obiektywnych: QL1 = (100 – DR1–R2) / L1, (1.2) 

gdzie: 

QL1 – wskaźnik jakości życia w czasie wolnym uwzględniający zmienne obiek-

tywne, 

DR1–R2 – dynamika zmian w badanym okresie (R1 – R2), 

L1 – liczba kryteriów (cech) obiektywnych, 

 

dla cech subiektywnych: QL2 = (100 – DR1–R2) / L2, (1.3) 

gdzie: 

QL2 – wskaźnik jakości życia w czasie wolnym uwzględniający zmienne su-

biektywne, 

DR1–R2 – dynamika zmian w badanym okresie (R1 – R2), 

L2 – liczba kryteriów (cech) subiektywnych. 

Wskaźnik jakości życia w czasie wolnym obliczono jako średnią arytme-

tyczną wskaźników QL1 i QL2: 

 

QLTR = (QL1 + QL2) / 2 (1.4) 

Gdy dane dla okresu początkowego lub końcowego mają wartość zerową, 

wówczas należy wykluczyć daną cechę z obliczeń i uwzględnić fakt jej zmiany 

w opisie. 

Zarówno wskaźniki cząstkowe QL1 i QL2, jak i wskaźnik sumaryczny 

QLTR mogą przybierać wartości ujemne, od teoretycznie minus nieskończoności 

do maks. 100 pkt. W praktyce oscylują zazwyczaj w skali od –100 do 100 pkt. 

Wielkość wskaźnika jest zależna od zakresu zmian (dotyczących zmiennych 

obiektywnych i subiektywnych) oraz od długości rozpatrywanego okresu,  

w którym te zmiany nastąpiły. W przypadku wartości ujemnych zmiany należy 

uznać za niekorzystne, wartość zerowa oznacza brak zmian, natomiast wartości 

dodatnie wskazują na tendencje korzystne. Proponowana interpretacja wskaźni-

ka QLTR (tabela 3): 
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Tabela 3 

Proponowana interpretacja wskaźnika QLTR 

Wartość (pkt) 
Tendencja zmian jakości życia  

w czasie wolnym 

do –50 bardzo niekorzystna 

od –49 do –1 niekorzystna 

0 żadna, nieobserwowana 

od 1 do 49 korzystna 

od 50 bardzo korzystna 

Źródło: opracowanie własne. 

Dane obrazujące wielkość i ogólny budżet Leszna, stanowiące tło dla ana-

liz związanych z jakością życia jego mieszkańców, przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4  

Wielkość i budżet Leszna w latach 2008 i 2011 

Cechy 2008 2011 

liczba ludności (według faktycznego miejsca zamiesz-
kania (stan na 30 czerwca) 

64 061 64 713 

powierzchnia miasta [km2] 31,9 31,9 

budżet miasta ogółem [zł] 238 486 650 274 893 825 

Źródło: Raporty o sytuacji społeczno-gospodarczej w Lesznie, www.leszno.pl 
(29.10.2013). 

Kryteria oceny uwzględnione w obliczeniu QLTR zestawiono w tabeli 5. 

Mogą one mieć charakter uniwersalny, tj. znajdować zastosowanie w badaniach 

jakości życia związanej ze sferą czasu wolnego także w innych miastach, jednak 

niektóre z nich w zależności od specyfiki badanego przedmiotu mogą przybie-

rać charakter cech niepożądanych (destymulant). Wówczas należy je wykluczyć 

ze zbioru rozpatrywanych cech.  

Wartość wskaźnika charakteryzującego obiektywne czynniki wpływające 

na jakość życia leszczynian w czasie wolnym (QL1) ukazująca zmiany na prze-

strzeni 3–5 lat wyniosła 11,02 pkt. Oznacza to, że obiektywne możliwości dla 

prowadzenia aktywnego stylu życia w Lesznie charakteryzuje niewielka, lecz  
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Tabela 4 

Wskaźnik jakości życia w czasie wolnym (QLTR) w Lesznie (uwzględniający zmienne 

związane z kulturą fizyczną i turystyką oraz dynamikę zmian w okresie badań) 

Cechy 2008/200
9 

2011/201
2 

DR1–
R2 

(100 – DR1–
R2) 

1 2 3 4 5 

zmienne obiektywne 

1. liczba obiektów sportowo- 
-rekreacyjnych  

22/ /25 88,00 12,00 

2. liczba obiektów noclegowych 3/ /6 50,00 50,00 

3. liczba miejsc noclegowych (*) 239/ /319 74,92 25,08 

4. liczba korzystających z noclegów (*)  32 622/ /19 460 167,6
6 

–67,66 

5. liczba korzystających z noclegów 
turystów zagranicznych (*) 

3687/ /3733 98,77 1,23 

6. liczba pracujących w hotelach i 
restauracjach 

294/ 329/ 89,36 10,64 

7. podmioty gospodarcze według PKD: 
hotele i restauracje (liczba w sektorze 
publicznym i prywatnym) 

208/ 233/ 89,27 10,73 

8. przeciętne wynagrodzenie brutto 

według sekcji PKD w hotelach i restau-
racjach [zł] 

1434/ 1865/ 76,89 23,11 

9. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
(poza lasami, % w powierzchni miast) 

3/ 3/ 100,0
0 

0,00 

10. powierzchnia lasów [ha] 236/ 270/ 87,40 12,60 

11. zieleń w mieście (osiedlowa, ulicz-

na, lasy komunalne, zieleńce, % w 
powierzchni miasta) 

6/ 5,5/ 109,0 –9,00 

12. długość ścieżek rowerowych [km] 23,1/ 30,0/ 77,00 23,00 

13. liczba imprez kulturalnych (cy-
klicznych, o randze ponadlokalnej) 

25/ 30/ 83,33 16,67 

14. liczba imprez sportowych (cyklicz-

nych, o randze ponadlokalnej) 

10/ 14/ 71,43 28,57 

15. liczba klubów sportowych 31/ /36 86,11 13,89 

16. członkowie klubów sportowych 2 393/ /2544 94,04 5,96 

17. sekcje sportowe 72/ /65 110,7
7 

–10,77 

18. instruktorzy sportu 81/ /82 98,78 1,22 

19. inne osoby prowadzące zajęcia 
sportowe 

39/ /35 111,4
3 

–11,43 

20. możliwości kształcenia się z zakre-
su kultury fizycznej i turystyki  
(liczba placówek) 

3/ /3 100,0
0 

0,00 

21. wydatki z budżetu miasta na  

turystykę [zł] 

135 476/ 808 792/ 16,75 83,25 
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1 2 3 4 5 

22. liczba organizacji pozarządowych 
działających w sferze kultury fizycznej 
i turystyki 

23/ /26 88,46 11,54 

23. liczba instytucji kultury  6/ /6 100,0
0 

0,00 

24. wydatki z budżetu miasta na kulturę 
fizyczną i sport [zł] 

6790712/ 10915579
/ 

66,21 33,79 

QL1: 11,02 

zmienne subiektywne 

1. ogólne zadowolenie z miasta 
(% zadowolonych) 

/93 /91 102,2
0 

–2,20 

2. zadowolenie z własnej sytuacji 
życiowej w zakresie spędzania czasu 
wolnego (% zadowolonych) 

/68 /79 86,10 13,90 

3. ocena miasta z punktu widzenia 
stwarzania możliwości spędzania czasu 
wolnego (% zadowolonych) 

/60 /53 113,2
0 

–13,20 

    QL2: –1,5 

Wartość wskaźnika QLTR: 9,52 

(*) czynnik pozytywny przy pozytywnym nastawieniu mieszkańców do rozwoju tury-
styki w miejscu ich zamieszkania; x/ – dane dla 2008, 2011; /x – dane dla 2009, 

2012. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, 

www.stat.gov.pl/bdl (14.10.2013); Leszno w liczbach 2009, 2010, 2011, 2012; 

Raporty o sytuacji społeczno-gospodarczej w Lesznie, dane Organizacji Tury-

stycznej Leszno-Region, www.leszno.pl (29.10.2013); Życie w Lesznie 2013 

oraz Życie w Lesznie 2009, Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter  

Sp. z o.o., www.leszno.pl (20.09.2013). 

pozytywna tendencja wzrostowa. Wartość wskaźnika charakteryzującego su-

biektywne poczucie jakości życia (QL2) wynosząca –1,5 pkt oznacza, że zado-

wolenie mieszkańców z tej sfery życia uległo niewielkiemu pogorszeniu w po-

równaniu z okresem przyjętym za początkowy. Pojawia się zatem paradoksalna 

sytuacja polegająca na obiektywnej poprawie warunków życia z jednoczesnym 

pogorszeniem poczucia zadowolenia. Ale podobne zjawisko zauważył już  

w latach 70. Easterlin, który stwierdził (również w wielu późniejszych bada-

niach), że pomimo znaczącego wzrostu PKB na mieszkańca (lub dochodów) 

poziom satysfakcji z życia zmniejszył się
32

. Easterlin tłumaczy to zjawisko 

m.in. tym, że ludzie dopasowują swoje aspiracje do poziomu dochodów, a na-

                                                   
32 Zjawisko to nosi nazwę „Paradoksu Easterlina”. 
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wet że wraz ze wzrostem dochodów aspiracje wzrastają jeszcze 

dziej
33

.Wyjaśnienia tej sytuacji szukać można także w tzw. mechanizmie 

względnej perspektywy
34

 oraz w obserwowanych obecnie trendach konsumenc-

kich przejawiających się znaczącym wzrostem wymagań (np. w odniesieniu do 

usługodawców czasu wolnego) czy szybkimi zmianami w zakresie preferencji 

spędzania czasu wolnego, za którymi „nie nadążają” usługi, zwłaszcza publicz-

ne. Bez wątpienia jednak zaobserwowany paradoks dowodzi, że należy ostroż-

nie podchodzić do oceny polityki władz samorządowych opartej na opiniach 

mieszkańców.  

Podsumowanie 

W polskiej literaturze przedmiotu zdecydowanie brakuje badań typowo 

ukierunkowanych na ocenę jakości „życia w czasie wolnym” (quality of leisure 

life). Badania tego typu byłyby niezwykle cennym źródłem wiedzy przede 

wszystkim dla samorządów lokalnych odpowiedzialnych za kształtowanie poli-

tyki w zakresie sportu i rekreacji mieszkańców, jak również dla organizacji 

pozarządowych oraz komercyjnych podmiotów sektora turystyki i rekreacji.  

W literaturze zagranicznej
35

 znaleźć można interesujące próby usystematyzo-

wania mierników jakości życia związanej z uczestnictwem w turystyce i rekre-

acji czy też z rozwojem funkcji turystyczno-rekreacyjnej zamieszkiwanego 

obszaru. Mierniki te stanowiły punkt wyjścia dla badań podjętych przez autorki 

na polskim gruncie. Zaproponowany wskaźnik jakości życia w czasie wolnym 

mieszkańców miejscowości lub regionów turystyczno-rekreacyjnych jest próbą 

uzupełnienia ujęć ilościowych w ocenie jakości życia w polskiej literaturze. 

                                                   
33 Por. R. Easterlin, Does Money Buy Happiness?, „The Public Interest” 1973, no. 30,  

s. 3–10; idem, The Economy of Happiness, „Daedalus” 2004, no. 133 (2), s. 26–33; idem, Feeding 
the Illusion of Growth and Happiness: A Reply to Hagerty and Vennhoven, „Social Indicators 
Research” 2005, no. 74 (3), s. 429–443. 

34 Na przykład odniesienie do przeszłości („kiedyś było mi lepiej”) lub porównanie siebie 

z innymi („inni mają lepiej”). 

35 Między innymi K. Andereck, G. Nyaupane, Development of a Tourism and Quality  

of Life Instrument, w: Quality of Life Community Indicators for Parcs, Recreation and Tourism 
Management, red. M. Budruk, R. Philips, Social Indicators Research Series vol. 43, Springer, 
New York 2011; S. Olfert, Quality of Life Leisure Indicators, Community-University Institute for 
Social Research, Saskaaton 2003; P. Laszlo, M. Smith, Tourism Specific Quality of Life Index: 
The Budapest Model, w: Quality of Life…; K. Kim, The Effects... 
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Stanowi novum ze względu na wyodrębnione kryteria obiektywne oraz subiek-

tywne odnoszące się do sportu, turystyki i rekreacji. Tym samym pozwala na 

głębsze analizy wpływu tych sfer życia człowieka na poczucie ogólnego dobro-

stanu. Przedstawiona propozycja stwarza możliwości dalszego rozwoju meto-

dyki oceny jakości życia z uwzględnieniem wielu jej uwarunkowań (związa-

nych ze sferą: zdrowia, pracy, warunków miejsca zamieszkania, wypoczynku 

itd.), umożliwia ocenę w sposób wymierny znaczenia każdej z tych sfer w od-

czuwaniu ogólnej satysfakcji z życia, jak również rozpatrzenia roli czynników 

obiektywnych oraz subiektywnych zarówno w analizach szczegółowych po-

szczególnych sfer, jak i w wyniku globalnym, tj. sumarycznym wskaźniku jako-

ści życia człowieka. 
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TOURISM AND RECREATION DEVELOPMENT AND THE QUALITY  

OF LIFE OF RESIDENTS: ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF LESZNO 

Summary 

The quality of life (QOL) is currently one of the main fields of study for research-

ers around the world. Its complex nature makes it a topic of interest for many different 

fields, such as philosophy, ethics, medicine, economics, sociology and physical culture 

sciences. Despite the differences in the way various researches define the QOL, the 

general agreement is that any measurement of QOL should encompass the following 

dimensions: objective QOL and subjective QOL (well-being). Particularly noteworthy, 

for any complex research is the mutual relationship between the QOL and tourism and 

recreation. The increase of tourism and recreation should entail a simultaneous devel-

opment of local communities, as emphasized by Crouch and Ritchie this implies that the 

inhabitants of an area that serves a function of tourism and recreation should profit from 

the increased number of tourists. This benefits should be reflected in the objective QOL 

conditions and the subjective sense of satisfaction of the residents. The city of Leszno 

and it’s tourism and recreation-oriented development strategy were used to form a basis 

for theoretical study on QOL and to calculate the Tourism-Recreation QOL Index.  

Keywords: local government, recreation, tourism, inhabitants’ quality of life, quality  

of life indicator in tourist region 

Translated by Adrianna Śniadek 
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Wprowadzenie 

Turystyka zorganizowana jako forma umiejętnego zagospodarowywania 

czasu wolnego staje się wraz z bogaceniem się społeczeństw coraz ważniejsza  

z punktu widzenia gospodarki. Jej znaczenie społeczno-ekonomiczne przejawia 

się m.in. w poprawie jakości życia ludności poprzez rozwój infrastruktury tech-

nicznej (drogi, lotniska, połączenia kolejowe itp.), społecznej (kina, parki roz-

rywki, punkty obsługi ambulatoryjnej itp.). Ponadto, skutkuje zwiększeniem 

wpływów do budżetów lokalnych, tworzeniem nowych i zróżnicowanych 

miejsc pracy ze względu na rosnącą liczbę przedsiębiorstw zajmujących się 

dostarczaniem usług związanych z wypoczynkiem i rozrywką. O zainteresowa-

niu turystyką zorganizowaną w Polsce może również świadczyć wzrost liczby 

biur podróży. Według danych Instytutu Turystyki
1
 w Centralnej Ewidencji Or-

ganizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych w 2010 r. było 3074 zare-

jestrowane biura podróży (wzrost o 17% w ciągu ostatnich 6 lat). 

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na popyt turystyczny (poten-

cjalny i efektywny) są takie czynniki ekonomiczne, jak np. dochód, jakim dys-

ponuje gospodarstwo domowe. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczenie 

czynników psychospołecznych w determinowaniu popytu turystycznego
2
.  

Celem artykułu była ocena efektywnego popytu na turystykę zorganizo-

waną
3
 w polskich gospodarstwach domowych (GD) w ujęciu ilościowym i war-

tościowym w zależności od obiektywnej oceny ich sytuacji finansowej oraz 

subiektywnej – dokonanej przez osoby odniesienia w gospodarstwach domo-

wych – oceny sytuacji finansowej i materialnej ich GD. 

                                                   
1 Biura podróży w Polsce, www.intur.com.pl (30.08.2013). 

2 A. Niezgoda, Popyt turystyczny – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, w: Popyt tu-

rystyczny. Zagadnienia podstawowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012,  
nr 697, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 82, s. 20–23. 

3 Przez efektywny popyt na turystykę zorganizowaną określana jest w pracy suma dekla-

rowanych przez gospodarstwo domowe opłat za wycieczki zorganizowane, wczasy, obozy, zi-
mowiska, kolonie dla dzieci i młodzieży. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS,  
s. 258. 
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1. Materiał i metody 

Podstawę informacyjną przeprowadzonych w pracy analiz stanowiły nie-

publikowane dane pochodzące z Badania budżetów gospodarstw domowych 

prowadzonych przez GUS w 2010 r., a dotyczące pojedynczych gospodarstw 

domowych. Badanie przeprowadzono w 37 412 gospodarstwach domowych 

metodą reprezentacyjną, która pozwala uogólnić uzyskane wyniki na wszystkie 

gospodarstwa domowe w Polsce. 

O b i e k t y w n e j  o c e n y  s y t u a c j i  f i n a n s o w e j  gospodarstw do-

mowych w Polsce w 2010 r. dokonano na podstawie wartości miernika synte-

tycznego wyznaczonego metodą TOPSIS
4
, która należy do wielokryterialnych 

metod podejmowania decyzji. Konstrukcja miernika syntetycznego przebiegała 

w następujących etapach: 

1. Na podstawie merytorycznych przesłanek i publikowanych badań
5
 wy-

brano zestaw sześciu cech charakteryzujących sytuację finansową go-

spodarstw domowych w Polsce
6
:  

X1 – miesięczny dochód rozporządzalny przypadający na jedną osobę  

w gospodarstwie domowym [zł/os./mies.], 

X2 – miesięczne wydatki ogółem przypadające na jedną osobę w GD 

[zł/os./ mies.], 

X3 – udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem [%], 

X4 – udział wydatków na utrzymanie mieszkania w wydatkach ogółem 

[%], 

X5 – stopa oszczędności [%], 

X6 – dochody osiągane ze świadczeń z pomocy społecznej przypadające na 

jedną osobę w gospodarstwie domowym [zł/os./ mies.]. 

Za pomocą elementów diagonalnych macierzy odwrotnej współczynników 

korelacji między poszczególnymi cechami stwierdzono, że wśród zapropono-

                                                   
4 J. Stanisławska, F. Wysocki, Ocena kondycji finansowej gospodarstw domowych we-

dług ich wielkości i grup społeczno-ekonomicznych ludności, „Roczniki Naukowe SERiA” 2008, 
t. X, z. 2, s. 240–242. 

5 B. Szopa, Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany, w: Zachowania de-

cyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006, s. 137. 

6 Z badania usunięto około 1% obserwacji pochodzących z GD, w których odnotowano 
ujemną wartość dochodu rozporządzalnego oraz stopy oszczędności przekraczające 100%. 
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wanego zestawu cech nie występują cechy nadmiernie ze sobą skorelowane. 

Analiza współczynników zmienności cech pozwoliła stwierdzić, że wszystkie 

cechy charakteryzują się wystarczającym zróżnicowaniem wartości.  

2. Wśród zaproponowanego zestawu cech trzy z nich, tj. udział wydatków 

na żywność, udział wydatków na utrzymanie mieszkania i dochody 

osiągane ze świadczeń z pomocy społecznej, uznano za destymulanty  

w ocenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych, a pozostałe ce-

chy – za stymulanty. Charakter cech ujednolicono, a następnie sprowa-

dzono wartości wszystkich cech do porównywalności poprzez unitary-

zację: 

dla stymulant:     
             

                   
, 

dla destymulant:     
             

                   
,  

gdzie:  

i – numer obserwacji (gospodarstwa domowego),  

k – numer zmiennej diagnostycznej. 

3. Obliczono odległości euklidesowe gospodarstw domowych od wzorca 

  
  i antywzorca   

  poziomu cech diagnostycznych
7
: 

odległość od wzorca:   
           

    
    , 

odległość od antywzorca:   
           

    
   . 

4. Wyznaczono wartości miernika syntetycznego do oceny sytuacji finan-

sowej gospodarstw domowych za pomocą metody TOPSIS:  

      
  

 

  
    

 ,  

gdzie i – oznacza numer gospodarstwa domowego. Wartości miernika 

syntetycznego przyjmują wartości z przedziału [0;1]. Im wyższa jest 

wartość miernika, tym wyżej oceniona jest sytuacja finansowa gospo-

darstwa domowego. 

5. Na podstawie uzyskanych wartości miernika syntetycznego dokonano 

klasyfikacji gospodarstw domowych ze względu na obiektywną ocenę 

ich sytuacji finansowej, wykorzystując kryterium statystyczne ze śred-

nią wartością miernika (  ) oraz jego odchyleniem standardowym sq. 

Otrzymano cztery klasy gospodarstw domowych: 

 

                                                   
7 W pracy przyjęto za poziom wzorca 9. decyl, a antywzorca – 1. decyl. 
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klasa I:         , 

klasa II:            , 

klasa III:            , 

klasa IV:         . 

S u b i e k t y w n a  o c e n a  s y t u a c j i  f i n a n s o w e j  gospodarstw do-

mowych prezentowana w artykule została przeprowadzona na podstawie anali-

zy opinii osoby odniesienia w danym gospodarstwie domowym na temat po-

ziomu dochodów netto, który zostałby uznany dla gospodarstwa jako: bardzo 

zły, niewystarczający, ledwo wystarczający, dobry, bardzo dobry. Faktyczny 

miesięczny dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego porównano z tymi 

ocenami poziomów dochodów i dokonano jego klasyfikacji na podstawie tej 

subiektywnej oceny. Dochody rozporządzalne, które były poniżej dochodu 

uznanego za ledwo wystarczający, połączono w jedną klasę dochodu o nazwie: 

niewystarczający. Dochody rozporządzalne GD, które mieściły się pomiędzy 

poziomem ledwo wystarczający (łącznie) a dobry, nazwano klasą ledwo wystar-

czający. Połączono również klasy dochodów rozporządzalnych GD, które były 

co najmniej równe poziomowi dobry i bardzo dobry w klasę o nazwie co naj-

mniej dobry. 

S u b i e k t y w n a  o c e n a  s y t u a c j i  m a t e r i a l n e j  gospodarstwa 

domowego dokonana przez osoby odniesienia została określona na podstawie  

5-stopniowej skali: bardzo dobra, raczej dobra, przeciętna, raczej zła, zła.  

W pracy połączono dwie najwyższe oraz dwie najniższe klasy i nadano im od-

powiednio nazwy: dobra oraz zła. 

2. Omówienie wyników 

2.1.  Obiektywna ocena sytuacji finansowej GD i jej społeczno- 

-ekonomiczne uwarunkowania a wydatki na turystykę 

zorganizowaną 

Na podstawie uzyskanych metodą TOPSIS wartości miernika syntetyczne-

go do oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych dokonano klasyfikacji 

gospodarstw domowych. Utworzono cztery klasy GD (tabela 1).  

Klasę I – o największych wartościach miernika syntetycznego – utworzyły 

GD, których sytuacja finansowa została oceniona jako dobra. Do tej klasy zali-
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czono 17,7% wszystkich GD. Charakteryzowały się one najwyższym średnim 

dochodem rozporządzalnym oraz najwyższym średnim poziomem wydatków. 

Średnie poziomy obu tych cech były ponad 3,5-krotnie wyższe niż wśród go-

spodarstw domowych zaliczonych do IV klasy. Ponadto, udział procentowy 

wydatków na żywność i mieszkanie w I klasie GD był najniższy – ok. dwukrot-

nie niższy niż w klasie IV o słabej sytuacji finansowej. W klasie II – o sytuacji 

finansowej ocenionej na poziomie średnim wyższym – znalazło się 29% GD. 

Średni dochód rozporządzalny i wydatki w tej klasie GD były o ok. 30% niższe 

niż w klasie I. Można zauważyć również, że udziały wydatków na żywność i na 

utrzymanie mieszkania w wydatkach ogółem były o ok. 6 punktów procento-

wych wyższe niż w klasie I.  

Najliczniejszą klasą GD według oceny ich sytuacji finansowej była klasa 

III, do której zaliczono 38,3% wszystkich badanych GD. Ich sytuację finansową 

oceniono jako średnią niższą. Średnie poziomy dochodów i wydatków w tej 

klasie były o ok. 40% niższe niż w klasie II i o niemal 60% niższe niż w kla-

sie I. Wydatki na żywność w klasie III stanowiły 34%, a na mieszkanie – 24% 

ogółu wydatków. Klasę IV – najmniej liczną (tylko 15% ogółu GD) – stanowiły 

gospodarstwa domowe o słabej ocenie sytuacji finansowej. Średnie dochody 

rozporządzalne i wydatki w tej klasie były o ponad połowę niższe od średnich 

poziomów dla ogółu GD. Udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem 

wzrósł w porównaniu z klasą III o 6 punktów procentowych i stanowił ponad 

40% ogółu wydatków. Udział wydatków na mieszkanie w porównaniu z klasą 

III był wyższy o 3 punkty procentowe i stanowił ok. 27% ogółu wydatków. 

Analizując średnie poziomy cech diagnostycznych, można było zauważyć pra-

widłowość, że im wyżej oceniana jest obiektywna sytuacja finansowa GD, tym 

mniejszy jest w tych gospodarstwach domowych udział wydatków na żywność 

i utrzymanie mieszkania
8
.  

Uczestnictwo w turystyce zorganizowanej w 2010 r. odnotowało 10,3% 

ogółu gospodarstw domowych w Polsce, a średni poziom wydatków na ten cel 

wynosił 1829 zł/os./rok (tabela 1). Gospodarstwa domowe, których sytuację 

finansową oceniono jako dobrą (klasa I), niemal dwukrotnie częściej uczestni-

czyły w turystyce zorganizowanej (19,3%). Średnie roczne wydatki na ten cel  

                                                   
8 C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 

2010, s. 117. 
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Tabela 1 

Charakterystyka klas gospodarstw domowych utworzonych na podstawie miernika 

syntetycznego oceny sytuacji finansowej polskich gospodarstw domowych w 2010 r. 

Klasy gospodarstw 
domowych według 
oceny ich sytuacji 

finansowej 

I II III IV 

Ogółem 
Wartości miernika 
syntetycznego 

 0,62 0,5–0,62 0,38–0,5 < 0,38 

Ocena sytuacji finan-

sowej GD 
dobra 

średnia 

wyższa 

średnia 

niższa 
słaba 

Odsetek gospodarstw 
domowych 

17,7 29,0 38,3 15,0 100,0 

Ś
re

d
n
ie

 p
o
zi

o
m

y
 c

ec
h
 d

ia
g
n
o
st

y
cz

n
y
ch

 

dochód rozporzą-
dzalny 
[zł/os./mies.] 

2292,5 1671,5 975,0 645,1 1360,9 

wydatki ogółem 
[zł/os./ mies.] 

1965,6 1375,7 812,6 531,4 1138,0 

udział wydatków 
na żywność 
 w wydatkach 
ogółem [%] 

18,8 25,5 34,2 40,3 29,9 

udział wydatków 

na mieszkanie  
w wydatkach 
ogółem [%] 

14,3 20,4 23,8 26,7 21,5 

stopa oszczędno-
ści [%] 

16,5 11,5 4,1 2,4 8,2 

świadczenia z 
pomocy społecz-

nej [zł/os./mies.] 

3,6 8,1 47,4 93,4 35,2 

Odsetek gospodarstw 
domowych odnotowu-
jących wydatki na 
turystykę zorganizowa-
ną [%] 

19,3 11,7 6,5 6,5 10,3 

Przeciętny poziom 

wydatków na turystykę 
zorganizowaną – 
 w tych gospodarstwach 
domowych, które takie 
wydatki odnotowały 
[zł/os./rok] 

3367,4 1730,2 496,5 190,7 1829,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych surowych doty-

czących pojedynczych gospodarstw domowych pochodzących z badań Budże-

tów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w 2010 r. 
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były o 80% wyższe niż dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce. Gospodar-

stwa domowe, których sytuację finansową oceniono jako średnią wyższą, 

uczestniczyły w turystyce zorganizowanej na poziomie zbliżonym do ogółu 

gospodarstw domowych. W tej klasie gospodarstw domowych zbliżony do ogó-

łu był również poziom średnich rocznych wydatków na turystykę zorganizowa-

ną. Natomiast gospodarstwa domowe zaliczone do klasy III oraz IV uczestni-

czyły w turystyce zorganizowanej na identycznym poziomie 6,5% – niższym  

o 3,8 punktu procentowego niż dla ogółu GD. Jednak przeciętny roczny poziom 

wydatków na turystykę zorganizowaną w grupie III jest ponad 3,5-krotnie niż-

szy niż dla ogółu GD, a w grupie IV – aż 9,5-krotnie niższy.  

Zmiany dochodu rozporządzalnego, który jest podstawowym czynnikiem 

ekonomicznym efektywnego popytu turystycznego
9
, częściowo uzasadniają 

zmniejszenie uczestnictwa i poziomu wydatków na turystykę zorganizowaną  

w kolejnych klasach GD o niższej ocenie sytuacji finansowej. Należy również 

zwrócić uwagę na fakt, że turystyka zorganizowana jest postrzegana jako dobro 

wyższego rzędu i popyt na nią jest realizowany dopiero po zaspokojeniu pod-

stawowych potrzeb w gospodarstwie domowym
10

. Stąd większy udział wydat-

ków na żywność i mieszkanie, a tym samym mniejszy fundusz swobodnej de-

cyzji (który zostaje po zaspokojeniu podstawowych potrzeb) może implikować 

niższy poziom wydatków na turystykę zorganizowaną w klasie IV w porówna-

niu z klasą III mimo jednakowego poziomu uczestnictwa w turystyce zorgani-

zowanej. Niewielki poziom wydatków w gospodarstwach o słabszej ocenie 

finansowej można tłumaczyć substytucyjnością popytu turystycznego (np. wy-

borem wyjazdów krótszych), ale też efektem udziału w imprezach dofinanso-

wanych.  

Analizując stopę oszczędności w klasach gospodarstw domowych, można 

zauważyć, że w klasie I jest ona dwukrotnie wyższa niż dla ogółu gospodarstw 

domowych. Klasę II charakteryzuje stopa oszczędności wyższa o 40% w po-

równaniu z ogółem GD, ale w klasach III oraz IV jest ona niższa odpowiednio  

                                                   
9 A. Niezgoda, Uwarunkowania popytu turystycznego, w: M. Kachniewska, E. Nawroc-

ka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 34. 

10 E. Dziedzic, T. Skalska, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych  

w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012,  
s. 33. 
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o 50 i 60% w odniesieniu do ogółu. A. Niezgoda
11

 zauważa, że „niezależnie od 

dochodów bieżących na powstanie indywidualnego poziomu popytu turystycz-

nego mogą mieć wpływ oszczędności”, które są środkami przekształcania po-

trzeb turystycznych w popyt zrealizowany. 

Analizując strukturę klas GD utworzonych na podstawie miernika synte-

tycznego pod względem przynależności GD do grup społeczno-ekonomicznych 

(rysunek 1), stwierdzono, że im niżej oceniana była sytuacja finansowa gospo-

darstwa domowego: 

a) tym mniejszy był udział GD pracowników na stanowiskach nierobotni-

czych (spadek od udziału 49% w I klasie do zaledwie 8% w IV klasie) 

oraz pracujących na własny rachunek (spadek odsetka udziału z 10,9 do 

4,3%), 

b) tym większy był udział GD pracowników na stanowiskach robotni-

czych (wzrost z udziału 13% w klasie I do 40% w klasie IV), rencistów 

(wzrost z 3,1% udziału do 10,8%), rolników (wzrost z 1,4% udziału do 

6,8%) oraz utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (wzrost z 1% 

udziału do 8,6%). 

W rezultacie w klasie I oraz II udział gospodarstw domowych pracowni-

ków na stanowiskach nierobotniczych oraz pracujących na własny rachunek był 

wyższy niż dla ogółu gospodarstw domowych, a udział gospodarstw domowych 

pracowników na stanowiskach robotniczych, rencistów, rolników i utrzymują-

cych się z niezarobkowych źródeł był niższy niż dla ogółu gospodarstw domo-

wych (rysunek 1). Przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej jest ważną 

determinantą sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, ponieważ różnice  

w dochodach oraz wydatkach między grupami społeczno-ekonomicznymi są 

dość duże. „W 2010 r. zarówno przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny, 

jak i przeciętne miesięczne wydatki na osobę najwyższe były w gospodarstwach 

osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym
12

”, zaś naj-

niższym dochodem rozporządzalnym dysponowały gospodarstwa rencistów. 

                                                   
11 A. Niezgoda, Uwarunkowania popytu..., s. 34–35. 

12 Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badania budżetów go-
spodarstw domowych, GUS, Warszawa 2011, s. 2. 
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Rys. 1. Struktura procentowa klas gospodarstw domowych według przynależności 

gospodarstwa domowego do grupy społeczno-ekonomicznej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych surowych doty-

czących pojedynczych gospodarstw domowych pochodzących z badań Budże-

tów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w 2010 r. 

Inaczej kształtował się natomiast udział GD emerytów w strukturze pro-

centowej poszczególnych klas. Stwierdzono, że stanowiły one największy odse-

tek (ok. 30%) w klasach II i III (o średniej ocenie sytuacji finansowej), co za-

pewne wynika z faktu, że emeryci stanowią uboższą, ale bardzo wyrównaną 

grupę społeczno-ekonomiczną. Zasadne wydaje się więc poszerzanie oferty 

turystyki zorganizowanej skierowanej dla seniorów, np. dzięki specjalnym pro-

jektom regionalnym mającym na celu rozwój turystyki osób starszych w regio-

nach peryferyjnych, takich jak TourAge. 

Badając strukturę procentową klas gospodarstw domowych ze względu na 

liczbę osób w rodzinie (rysunek 2), można zauważyć, że im niżej oceniana jest 

sytuacja finansowa gospodarstw domowych, tym niższy jest w tych klasach 
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udział GD jedno-, dwu- i trzyosobowych, a wyższy jest odsetek gospodarstw co 

najmniej czteroosobowych. 

 

Rys. 2. Struktura procentowa klas gospodarstw domowych według liczby osób w go-

spodarstwie domowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych surowych doty-

czących pojedynczych gospodarstw domowych pochodzących z badań Budże-

tów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w 2010 r. 

2.2.  Interakcje pomiędzy obiektywną i subiektywną oceną sytuacji 

finansowej i materialnej GD a ich wydatki na turystykę 

zorganizowaną 

W klasach GD utworzonych na podstawie obiektywnego miernika ich sy-

tuacji finansowej dokonano dalszego pogrupowania gospodarstw na podstawie 

porównania ich rzeczywistych dochodów rozporządzalnych z dochodami netto, 

które deklarowali jako niewystarczające, ledwo wystarczające i dobre  

(tabela 2). 

Stwierdzono, że w klasie I (o dobrej obiektywnej ocenie sytuacji finanso-
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mowi uznanemu przez gospodarstwo za co najmniej dobry. W klasach II–IV 

największy był odsetek GD, których dochód uznano za ledwo wystarczający. 

Stwierdzono, że subiektywna ocena poziomu dochodu różnicuje GD pod 

względem uczestnictwa w turystyce zorganizowanej w każdej klasie utworzonej 

według obiektywnej oceny ich sytuacji finansowej (tabela 2). Gospodarstwa 

domowe częściej odnotowują wydatki na turystykę zorganizowaną w swoich 

budżetach, gdy wyżej oceniają swój dochód. Nie zauważono jednak tak wyraź-

nego związku pomiędzy subiektywną oceną dochodu a poziomem wydatków na 

turystykę zorganizowaną w poszczególnych klasach. W klasie I najwyższy po-

ziom wydatków na turystykę zorganizowaną odnotowano w GD, których do-

chód subiektywnie odpowiadał poziomowi niewystarczającemu, ale już w kla-

sie II oraz III najwyższy poziom tych wydatków odnotowano w GD, których 

dochód subiektywnie odpowiadał poziomowi co najmniej dobry. 

Przyczyny braku związku pomiędzy subiektywną oceną poziomu dochodu 

a poziomem wydatków na turystykę zorganizowaną mogą być dwojakiego ro-

dzaju. Po pierwsze, uwarunkowań tego zjawiska można poszukiwać wśród 

czynników społecznych. Na decyzje konsumentów często mają wpływ opinie 

grupy, z którą się identyfikują, wzorce zachowań dotyczące sposobu spędzania 

czasu wolnego lub efekt naśladownictwa, który przejawia się w „dążeniu mniej 

zamożnych jednostek do osiągnięcia stylu życia zamożniejszych członków gru-

py”
13

. Po drugie, źródeł braku związku pomiędzy subiektywną oceną poziomu 

dochodu a poziomem wydatków na turystykę zorganizowaną, zwłaszcza w kla-

sach o wyższej ocenie obiektywnej ich sytuacji finansowej, można upatrywać  

w przypadkowości i braku umiejętnego odniesienia subiektywnej skali docho-

dów do dochodów rzeczywistych gospodarstwa domowego bądź w czynnikach 

psychologicznych. Uwzględnienie tylko dochodów rozporządzalnych gospodar-

stwa domowego zaklasyfikowanych według przyjętej skali dochodów: niewy-

starczający, ledwo wystarczający, co najmniej dobry może nie odzwierciedlać 

subiektywnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wydaje się, 

że subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, którą 

można rozumieć jako sytuację finansową z uwzględnieniem zasobności mająt-

                                                   
13 A. Niezgoda, Uwarunkowania popytu..., s. 38. 
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kowej
14

, może być bardziej adekwatna do subiektywnej oceny sytuacji finanso-

wej gospodarstw domowych. Na sytuację materialną gospodarstwa domowego 

oprócz zasobów finansowych wpływa także stan posiadanych nieruchomości, 

przedmiotów trwałego użytkowania lub innych zasobów materialnych. 

Tabela 2  

Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w turystyce zorganizowanej  

i średni poziom wydatków na turystykę zorganizowaną  

w zależności od obiektywnej oceny sytuacji finansowej oraz subiektywnej  

oceny dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych 

Klasy GD 
według 

oceny ich 
sytuacji 

finansowej 

Odsetek 
GD 

Ocena subiektywna – dochód 
rozporządzalny GD  

w porównaniu z subiektywnymi 

poziomami dochodów 

Odsetek GD 
odnotowujących 

wydatki  
na turystykę 

zorganizowaną 

Średnie 
wydatki  

na turystykę 
zorganizowaną 

[zł/os./rok] klasa dochodu 
odsetek 

GD 

I 17,7 

niewystarczający 7,0 13,2 3981,3 

ledwo wystarczający 37,8 17,5 3430,7 

co najmniej dobry 55,2 21,3 3283,2 

ogółem 100,0 19,3 3367,4 

II 29,0 

niewystarczający 15,1 8,9 1837,5 

ledwo wystarczający 47,3 10,0 1486,1 

co najmniej dobry 37,6 14,9 1909,1 

ogółem 100,0 11,7 1730,2 

III 38,3 

niewystarczający 27,8 5,2 451,9 

ledwo wystarczający 49,3 6,1 495,8 

co najmniej dobry 22,9 9,0 529,1 

ogółem 100,0 6,5 496,5 

IV 15,0 

niewystarczający 36,4 4,9 153,0 

ledwo wystarczający 48,7 7,2 207,2 

co najmniej dobry 14,9 8,3 198,0 

ogółem 100,0 6,5 190,7 

Ogółem 100 

niewystarczający 21,7 6,3 1207,8 

ledwo wystarczający 46,6 9,0 1596,2 

co najmniej dobry 31,7 14,8 2221,0 

ogółem 100,0 10,3 1829,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych surowych doty-
czących pojedynczych gospodarstw domowych pochodzących z badań Budże-

tów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w 2010 r. 

                                                   
14 B. Podolec, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw 

domowych, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4193_PLK_HTML.htm, s. 1 (11.09.2013). 
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Tabela 3 

Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w turystyce zorganizowanej i średni 

poziom wydatków na turystykę zorganizowaną w zależności od obiektywnej oceny 

sytuacji finansowej oraz subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw 

domowych 

Klasy GD 
według 

oceny ich 

sytuacji 
finansowej 

Odsetek 
GD 

Ocena subiektywna sytuacji 
materialnej GD Odsetek GD 

odnotowujących 
wydatki na turystykę 

zorganizowaną  

Średnie wydatki 
na turystykę 

zorganizowaną 
[zł/os./rok] klasa odsetek GD 

I 17,7 

dobra 51,7 22,3 3710,6 

przeciętna 43,9 16,8 2896,5 

zła 4,4 8,4 2032,1 

ogółem 100,0 19,3 3367,4 

II 29,0 

dobra 31,7 15,7 2532,6 

przeciętna 56,9 10,3 1154,4 

zła 11,4 7,2 968,1 

ogółem 100,0 11,7 1730,2 

III 38,3 

dobra 14,8 7,8 421,9 

przeciętna 62,2 7,0 508,3 

zła 23,0 4,5 531,3 

ogółem 100,0 6,5 496,5 

IV 15,0 

dobra 7,0 7,5 137,7 

przeciętna 52,3 7,7 206,4 

zła 40,7 4,8 172,6 

ogółem 100,0 6,5 190,7 

Ogółem 100 

dobra 25,1 16,0 2851,0 

przeciętna 55,9 9,4 1274,7 

zła 19,0 5,2 629,2 

ogółem 100,0 10,3 1829,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych surowych doty-

czących pojedynczych gospodarstw domowych pochodzących z badań Budże-

tów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS w 2010 r. 

Analizując uczestnictwo i średni poziom wydatków na turystykę zorgani-

zowaną w poszczególnych klasach gospodarstw domowych utworzonych na 

podstawie obiektywnej oceny ich sytuacji finansowej (tabela 3), można zauwa-

żyć, że im wyższa jest w danej klasie subiektywna ocena sytuacji materialnej, 
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tym wyższy jest odsetek gospodarstw domowych, które w swoich budżetach 

wykazały wydatki na turystykę zorganizowaną. Tylko w klasach I oraz II  

(o dobrej i średniej wyższej ocenie sytuacji finansowej), czyli w klasach,  

w których wydatki na turystykę są największe, można dodatkowo zauważyć 

związek pomiędzy subiektywną oceną sytuacji materialnej gospodarstwa do-

mowego a poziomem wydatków na turystykę zorganizowaną. Im subiektywna 

ocena sytuacji materialnej jest wyższa, tym wyższe wydatki na turystykę odno-

towują gospodarstwa. Ważną rolę w uwarunkowaniu tego zjawiska mogą od-

grywać wzorce kulturowe. W Polsce wyjazdy turystyczne, zwłaszcza w zakre-

sie zagranicznej turystyki zorganizowanej, są postrzegane jako symbol statusu  

i wyrażają przynależność do pewnych warstw społecznych. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych analiz obiektywnej oceny sytuacji finan-

sowej gospodarstw domowych oraz subiektywnych ocen dochodu rozporzą-

dzalnego i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, a także wydatków go-

spodarstw domowych w Polsce w 2010 r. na turystykę zorganizowaną można 

sformułować następujące wnioski: 

1. Stwierdzono, że dobrą sytuację finansową miało w 2010 r. ok. 18%,  

a średnią wyższą – 29% gospodarstw domowych. Były to grupy GD, 

które najczęściej odnotowywały w swoich budżetach domowych wy-

datki na turystykę zorganizowaną. Ich uczestnictwo wynoszące odpo-

wiednio 19 i 12% było wyższe niż dla ogółu GD w Polsce, które wyno-

siło 10%. W klasie I również średnie wydatki na turystykę zorganizo-

waną były wyższe niż dla ogółu GD w Polsce – o 80%. 

2. Rozpatrując strukturę klas I i II (o dobrej i średniej wyższej ocenie sy-

tuacji finansowej) pod względem przynależności gospodarstw domo-

wych do grup społeczno-ekonomicznych i liczby osób w rodzinie, 

stwierdzono, że w klasach tych jest większy odsetek gospodarstw do-

mowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych i pracujących 

na własny rachunek, a w klasie II również gospodarstw domowych 

emerytów niż w ogólnej strukturze gospodarstw domowych w Polsce. 

Ponadto, stwierdzono w tych klasach wyższy odsetek gospodarstw co 

najwyżej trzyosobowych niż w strukturze dla ogółu GD w Polsce. 
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3. Analizując subiektywną ocenę dochodu oraz sytuacji materialnej go-

spodarstw domowych w poszczególnych klasach utworzonych na pod-

stawie oceny obiektywnej sytuacji finansowej GD, stwierdzono, że  

w każdej klasie występuje związek pomiędzy ocenami subiektywnymi  

a uczestnictwem w turystyce zorganizowanej. Ponadto, w przypadku 

klas I i II również dostrzeżono dodatnie skorelowanie pomiędzy subiek-

tywną oceną sytuacji materialnej GD a poziomem wydatków na tury-

stykę zorganizowaną.  
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OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ASSESSMENT OF FINANCIAL SITUATION 

OF HOUSEHOLDS IN POLAND AND ORGANIZED TOURISM DEMAND 

Summary 

The article attempted to examine organized tourism related expenditures of Polish 

households – participation and volume – with respect to both objective and subjective 

evaluation of financial situation of the households. The calculations were based on raw 

micro data from the Household Budget Survey conducted by Polish Central Statistical 

Office in 2010. The assessment of the households’ objective financial condition was 

carried out using a synthetic TOPSIS-based index, and the subjective one by analyzing 

opinions of the reference persons of the households on their self-perceived financial and 

material situation. It was found that both participation ratio and the level of consump-

tion were not only related to the objective financial situation of the households but also 

to their subjective self-evaluation. 

Keywords: financial situation of the households, tourist effective demand 
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Streszczenie 

W coraz większej liczbie publikacji podkreślane jest znaczenie i potrzeba nowego 

podejścia do dynamicznie zmieniającego się rynku turystycznego, a zwłaszcza szybko 

ewoluujących potrzeb i zachowań konsumentów. Szczególnie mocno jest to widoczne 

w pracach, w których podejmowana jest próba opisu rynku turystycznego z punktu 

widzenia ekonomii doświadczeń. Elementem w istotny sposób determinującym do-

świadczenie turysty jest autentyczność konkretnych składowych atrakcyjności tury-

stycznej. Jednak na tym stwierdzeniu kończy się zgodność poszczególnych autorów. 

Zdaniem niektórych z nich to nie autentyczność obiektów, ale sposób ich udostępniania 

stanowi o ich atrakcyjności turystycznej. Przeciwstawne poglądy prezentują m.in.  

I. Frochot i W. Batat. Ich zdaniem współczesny turysta jest coraz bardziej wymagający  

i nie toleruje prób „zbycia” go „podróbkami”. W artykule podjęto próbę prezentacji 

argumentów obu stron. Wydaje się, że możliwe jest pogodzenie tych dwóch stanowisk, 

gdyż autentyczność trudno jest traktować w kategoriach zero-jedynkowych. W niniej-

szym artykule stawiana jest teza, że znaczenie autentyczności atrakcji dla doświadcze-

nia turysty jest różne w różnych sytuacjach i zależy m.in. od formy aktywności tury-

stycznej oraz typu atrakcji turystycznej. 

Słowa kluczowe: autentyczność atrakcji turystycznych, ekonomia doświadczeń, post-

modernizm w turystyce 
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Wprowadzenie 

W coraz większej liczbie publikacji podkreślane jest znaczenie i potrzeba 

nowego podejścia do dynamicznie zmieniającego się rynku turystycznego,  

a zwłaszcza szybko ewoluujących potrzeb i zachowań konsumentów
1
. Szcze-

gólnie mocno jest to widoczne w pracach, w których podejmowana jest próba 

opisu rynku turystycznego z punktu widzenia nurtów ekonomii wpisujących się 

w koncepcje postmodernistyczne, a zwłaszcza ekonomii doświadczeń
2
. Jednym 

z elementów istotnie wpływających na doświadczenie turysty czerpane  

z uczestnictwa w turystyce kulturowej jest autentyczny charakter odwiedzanych 

atrakcji. Wprawdzie temat autentyczności w turystyce, a zwłaszcza turystyce 

kulturowej, budzi zainteresowanie badaczy od wielu lat, jednak dotąd główny 

nacisk w badaniach, przede wszystkim o charakterze socjologicznym i antropo-

genicznym, kładziony był na relacje międzykulturowe. W niniejszym artykule 

podjęta została próba opisu wpływu autentyczności atrakcji na doświadczenie 

turysty na gruncie współczesnych koncepcji ekonomicznych wywodzących się 

z nurtu postmodernistycznego. Odmiennie, niż miało to miejsce w większości 

dotychczasowych prac, przedmiotem rozważań jest autentyczność materialnych 

obiektów kulturalnych, a nie żywej kultury lokalnej i wydarzeń kulturowych. 

Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób autentyczność elementów kultury 

materialnej – dzieł sztuki, zabytków i układów architektonicznych – może 

wpływać na doświadczenie turysty. Praca ma charakter teoretyczny. Cel pracy 

został zrealizowany na podstawie analizy literatury i twórczego zestawienia 

oraz wzbogacenia koncepcji różnych autorów. 

                                                   
1 Na przykład M.W. Kozak, Turystyka i gospodarka polityczna a rozwój: między starym 

a nowym paradygmatem, Euroreg, Warszawa 2009; B. Marciszewska, Produkt turystyczny  

a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010. 

2 Na przykład P. Williams, G.N. Soutar, Dimensions of Customer Value and the Tourism 

Experience: An Exploratory Study, Visioning Marketing for the 21th Century: Facing the Chal-
lenge – AZMAC 2000I; N. Uriely, The Tourist Experience. Conceptual Developments, „Annals 
of Tourism Research” 2005, vol. 32, no. 1; I. Frochot, W. Batat, Marketing and Designing the 
Tourist Experience, Goodfellows Publishers, Oxford 2013; B. Marciszewska, Produkt 
turystyczny... 
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1. Doświadczenie turysty w koncepcjach postmodernistycznych 

Postmodernizm jest nazwą pewnego myślenia o świecie. Oddziaływanie 

tego myślenia nie ogranicza się do wewnętrznych problemów filozofii. Obejmu-

je sztukę i naukę. Jako dynamiczny zespół określonych pojęć i wartości opisuje 

nie tylko profesjonalne i elitarne zarazem opiniotwórcze sfery kultury współ-

czesnej, lecz chce być również perspektywą pozwalającą wyjaśnić to wszystko, 

co składa się na tzw. kulturę masową
3
. Postmodernizm oznacza więc z jednej 

strony specyficzną, niepozbawioną ambicji eksplanacyjnych refleksję nad 

współczesnością, z drugiej natomiast wyraża charakterystyczne rysy postawy 

wobec świata zajmowanej przez człowieka przełomu wieków
4
.  

W ekonomii postmodernizmem nazywany jest okres w rozwoju społeczno- 

-ekonomicznym, w którym występuje wzrost znaczenia informacji, zróżnico-

wanie struktur i wielość orientacji w działaniach podmiotów rynku
5
. G. Antoni-

des i W.F. van Raaij definiują postmodernizm jako zjawisko kulturowe cechu-

jące się pluralizmem stylów konsumpcji i ideologii oraz potrzebą nadrzeczywi-

stości i wyrażania samego siebie
6
. Społeczeństwo postmodernistyczne charakte-

ryzuje się m.in. rosnącym znaczeniem zasobów informacji, orientacją globalną, 

ale i lokalną, szybkimi zmianami i wielością gustów oraz stylów
7
. Z jednej stro-

ny postmodernistyczne wzorce konsumpcji stanowią istotne wyzwanie dla dzia-

łań marketingowych poszczególnych uczestników globalizującego się rynku
8
,  

z drugiej – wymagają także istotnych zmian w strukturach procesów rynko-

wych, które pozwalałyby lepiej nadążyć i bardziej elastycznie reagować na 

dynamikę zmian w postawach nabywców. Postmodernizm ekonomiczny głosi 

                                                   
3 M. Kostera, Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996, s. 57. 

4 R. Kubicki, Postmodernistyczny etos świata?, „Kultura Współczesna” 1993, nr 2, 

 s. 155. 

5 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, 
PWE, Warszawa 2003, s. 47. 

6 G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 75. 

7 W.F. van Raaij, Postmodern Consumption, w: European Perspectives on Consumer Be-

haviour, red. N. Lambkin, G. Foxal, W.F. van Raaij, B. Helbrunn, Prentice Hall, Hemstead 1998, 
s. 271. 

8 Szerzej sposoby przystosowania działań marketingowych do cech konsumpcji postmo-
dernistycznej opisuje m.in. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców..., s. 50–57. 
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zwrot w kierunku klienta indywidualnego. Przypomina się tutaj, iż praktycznie 

każdy człowiek posiada inne potrzeby, znajduje się pod wpływem zróżnicowa-

nych uwarunkowań determinujących ich zaspokajanie. 

Wśród najważniejszych koncepcji ekonomicznych powiązanych z marke-

tingiem, wpisujących się w nurt postmodernistyczny, często wymieniane są 

prace kwestionujące racjonalny charakter postępowania nabywców oraz se-

kwencyjny model tworzenia wartości
9
. W sposób szczególny podkreślić w tym 

miejscu należy dorobek czterech par autorskich (chronologicznie): M.B. Hol-

brooka i E.C. Hirschmana, B.J. Pine’a i J.H. Gilmore’a, C.K. Prahalada  

i V. Ramaswamy’ego oraz S.L. Vargo i R.F. Luscha. Holbrooka i Hirschmana 

oraz ich prace
10

 uważa się za prekursorów podejścia doświadczalnego w marke-

tingu. Rozwinięciem pomysłu Holbrooka i Hirschmana była zaprezentowana 

ponad 15 lat później, w innych już realiach gospodarczych, koncepcja gospo-

darki opartej na doświadczeniach czy też ekonomii doświadczeń (experience 

economy) Pine’a i Gilmore’a
11

. Koncepcja ekonomii doświadczeń opiera się na 

obserwacji ewolucji dominującego elementu gospodarki na przestrzeni lat, po-

cząwszy od opartej na surowcach gospodarki rolnej, poprzez opartą na towarach 

gospodarkę przemysłową i gospodarkę usługową, aż po ekonomię doświadczeń. 

Zatem doświadczenia stają się kolejnym obok surowców, towarów i usług źró-

dłem wartości, nie tyle zastępując je, co występując na rynku razem z nimi. Ze 

względu na osobisty charakter doświadczeń nie poddają się one oddziaływaniu 

o charakterze masowym i wymagają indywidualizacji
12

. Konsekwencją takiego 

podejścia do marketingu jest odejście od dalszego dzielenia rynku na mniej lub 

bardziej jednorodne grupy docelowe. Zamiast tego marketing powinien się 

skoncentrować na kliencie indywidualnym. Natomiast Prahalad i Ramaswamy
13

 

                                                   
9 I. Frochot, W. Batat, Marketing..., s. 3. 

10 M.B. Holbrook, E.C. Hirschman, The Experiential Aspects of Consumption: Consumer 

Fantasies, Feelings and Fun, „Journal of Consumer Research” 1982, no. 9 (September) 1982; 
eidem, Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Proposition, „Journal of Mar-
keting” 1982, no. 46 (3). 

11 B.J. Pine, J.H. Gilmore, The Experience Economy: Work is the Theatre and Every Busi-

ness is a Stage, HBS Press, Boston 1999. 

12 B. Marciszewska, Produkt turystyczny..., s. 13. 

13 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005; idem, 

Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation, „Journal of Interactive Market-
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przyjmują założenie, że konsument i firma współtworzą wartość, a doświadcze-

nie współtworzenia staje się podstawą wartości
14

. Proces tworzenia wartości 

skupia się zatem na poszczególnych osobach i ich doświadczeniach
15

. Prahalad  

i Ramaswamy dostrzegają, że różnorodność produktów nie w każdej sytuacji 

doprowadziła do zapewnienia konsumentom lepszych doświadczeń. Narastająca 

złożoność ofert – podobnie jak związane z nimi zagrożenia i korzyści – wpro-

wadza zamieszanie i frustruje większość konsumentów odczuwających brak 

czasu. Konsument na tak zarysowanym rynku przekształcił się z odizolowanego 

we współdziałającego z innymi, z nieświadomego w poinformowanego, z bier-

nego w czynnego
16

. Lusch i Vargo wskazują, że tradycyjny sposób podejścia do 

procesu tworzenia wartości dla nabywcy, określony przez nich jako logika 

zdominowana towarami (good-diminant logic, G-D logic), powinien zostać 

zastąpiony nowym, w którym dominuje logika usług (service-dominant logic,  

S-D logic) i w którym współtworzenie doświadczeń jest postrzegane jako pod-

stawa kreowania wartości
17

. Za zasadniczą siłę sprawczą zachodzących zmian 

we współczesnej gospodarce, które wymuszają przyjęcie nowego sposobu pa-

trzenia na wartość, przyjmuje się zmieniającą się rolę konsumenta
18

. 

Wszystkie powyższe koncepcje odnoszone były także do rynku turystycz-

nego
19

, wydaje się jednak, że szczególnie nośna dla potrzeb analizy rynku tury-

                                                                 
ing” 2004, no. 3; eidem, Co-opting Customer Competence, „Harvard Business Review” 2000, 

January–February. 

14 Założenie to jest jedną z podstaw koncepcji marketingu holistycznego. Por. Ph. Kotler, 

D.C. Jain, S. Maesincee, Marketing nie stoi w miejscu, Placet, Warszawa 2002, s. 56; K. Mazu-
rek-Łopacińska, Rola klienta w kreowaniu wartości, w: Marketingowe strategie budowania war-
tości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 303. 

15 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji..., s. 25. 

16 Ibidem, s. 13–14.  

17 R.F. Lusch, S.L. Vargo, The Service Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, 

and Directions, M.E. Shape, New York 2006, s. 2. 

18 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji..., s. 14; K. Rogoziński, Klient 

jako współtwórca wartości, „Marketing i Rynek” 2006, nr 8, s. 4. 

19 Na przykład K. de Jager, Co-creation as a Strategic Element of Tourism Destination 

Competitiveness, w: 3rd Advances in Tourism Marketing Conference 2009. Marketing Innovations 
for Sustainable Destinations: Operations, Interactions, Experiences, red. A. Fyall,  
M. Kozak, L. Andreu, J. Gnoth, S.S. Lebe, Bournemouth University, Bournemouth 2009;  
G. Shaw, A. Bailey, A. Williams, Aspects of Service-Dominant Logic and its Implications for 

Tourism Management: Examples from the Hotel Industry, „Tourism Management” 2011,  
no. 32 (2); T.B. Hayslip, M.G. Gallarza, L. Andreu, Service-Dominant Logic and Value in Tour-
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stycznego jest koncepcja ekonomii doświadczeń. Doświadczalny czy też men-

talny charakter produktu turystycznego nie budzi wątpliwości autorów publika-

cji już od dawna. Dotyczy to także tych publikacji, w przypadku których trudno 

mówić o inspiracji koncepcjami postmodernistycznymi. Przykładem może tu 

być klasyczna już dziś definicja produktu turystycznego V.T.C. Middletona, 

według której jest on całościowym doświadczeniem turysty
20

. Pine i Gilmore  

w swoich pracach jednoznacznie wskazywali również, że szczególnym miej-

scem zastosowania marketingu doświadczeń są wszystkie produkty związane  

z rozrywką i czasem wolnym, w szczególności obiekty kulturalne, wydarzenia 

sportowe itp., a także powiązane z nimi produkty turystyczne. W każdym z tych 

przypadków doświadczenie konsumpcji jest najważniejszą, a często nawet je-

dyną korzyścią oczekiwaną przez konsumenta. Szerzej możliwości adaptacji 

koncepcji ekonomii doświadczeń do rynku turystycznego zostały omówione 

przez B. Marciszewską
21

. 

2. Autentyczność w doświadczeniu konsumpcji produktu turystycznego 

Elementem w istotny sposób determinującym doświadczenie turysty jest 

autentyczność konkretnych elementów atrakcyjności turystycznej. Autentycz-

ność kojarzy się z takimi pojęciami, jak: wierność samemu sobie, naturalność, 

szczerość, samorealizacja, własna tożsamość, własny charakter, indywidual-

ność, czynnik spontanicznie wypływający z osobowości. Często także definiuje 

się ją przez negację, jako coś, co nie jest sztuczne, udawane, zakłamane lub 

fałszywe
22

. W kontekście turystyki jest to pojęcie wieloznaczne i definiowane  

                                                                 
ism Management: A Qualitative Study within Spanish Hotels Managers, „Journal of Business 
Theory and Practice” 213, no. 1 (2); S.L. Vargo, Service-Dominant Logic: Foundations and 

Perspectives for Travel, 4thA vances in Tourism Marketing Conference, Maribor 2011;  
F. Cabiddu, T. Lui, G. Piccoli, Managing Value Co-creation in the Tourism Industry, „Annals 
 of Tourism Research” 2013, no. 42 (2); B. Marciszewska, Produkt turystyczny... 

20 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 88. 

21 B. Marciszewska, Produkt turystyczny... 

22 M. Nowacki, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia 
Turistica” 2010, nr 23, s. 7. 
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w różny sposób
23

. Do tej pory było ono przedmiotem badań przede wszystkim 

socjologów i antropologów turystyki
24

. W sposób naturalny ich uwaga skupiona 

została przede wszystkim na relacjach międzyludzkich (turyści – tubylcy),  

a najczęściej poruszanym tematem jest kwestia autentyczności kultury lokalnej 

prezentowanej turyście. Według naukowców zajmujących się socjologią tury-

styki warunkami uznania doświadczenia za autentyczne jest wytworzenie go 

przez lokalną społeczność z lokalnych materiałów i według lokalnych wzo-

rów
25

. Ważne są również takie aspekty, jak: ograniczona liczba wytworów lub 

odbiorców jakiegoś pokazu oraz fakt, że stanowi on część życia lokalnej spo-

łeczności. Tak pojmowana autentyczność jest pożądana przez turystów, którzy 

gotowi są pokonać wiele trudności, aby móc wejść w posiadanie takich do-

świadczeń czy przedmiotów
26

. 

Masowemu turyście nieposiadającemu wiedzy eksperckiej nie jest jednak 

łatwo rozpoznać taką autentyczność. Branża turystyczna przygotowuje dla nie-

go różnego rodzaju iluzje, przedstawienia mające mu dać poczucie autentyczno-

ści, które jednak w rzeczywistości są jedynie pokazami dla turystów. Zjawisko 

to D. MacCannell określił jako inscenizowaną autentyczność (staged authentici-

ty). Na przestrzeni lat stało się ono przedmiotem krytyki zapoczątkowanej już 

przez samego MacCannella
27

 jako dające turystom zafałszowany obraz odwie-

                                                   
23 E. Cohen, Authenticity and Commoditization in Tourism, „Annals of Tourism Research” 

1988, vol. 15, s. 374; N. Wang, Rethinking Authenticity in Tourism Experience, „Annals of Tour-
ism Research” 1999, vol. 26, no. 2, s. 350. 

24 Na przykład D.J. Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-events in America, Harper 

and Row, New York 1963; D. MacCannell, Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in 
Tourist Settings, „American Journal of Sociology” 1973, no. 79 (3); idem, The Tourist: New 
Theory of the Leisure Class, Schoken Books, New York 1976; E. Cohen, Authenticity and Com-
modification in Tourism, „Annals of Tourism Research” 1998, vol. 15; J. Isański, Autentyczność 
przyjemności. Autentyczność pamiątki turystycznej, [w:] Kultura przyjemności. Rozważania kultu-
roznawcze, red. J. Grad, H. Mamzer, Wyd. UAM, Poznań 2005; J. Urry, Spojrzenie turysty, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadcza-
niu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008. 

25 J. Skowrońska, W poszukiwaniu autentyczności kulturowej w relacjach ludności maro-

kańskiej z turystami, „Turystyka Kulturowa” 2010, nr 8, s. 34. 

26 J. Isański, Autentyczność przyjemności... 

27 D. MacCannell, Staged Authenticity...; idem, The Tourist...; M. Kaźmierczak, W poszu-

kiwaniu praktycznej filozofii podróży, „Folia Turistica” 2011, nr 24, s. 21; K. Podemski, Socjolo-
gia turystyki, UAM. Seria Socjologia nr 40, Poznań 2005, s. 21; K. Salamon-Krakowska, Alpej-
skie krajobrazy, „Folia Turistica” 2011, nr 24, s. 152. 
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dzanych miejsc oraz kultur. Jednak E. Cohen twierdzi, że turyści są świadomi 

sytuacji, w których stawiają ich organizatorzy wycieczek
28

. Świadomie podej-

mują oni swoistą grę pozorów z przemysłem turystycznym podsuwającym im 

inscenizowane wydarzenia kulturowe, gdyż to daje im poczucie bezpieczeństwa 

oraz zaspokaja ich potrzeby rozrywki
29

. Według Cohena autentyczność nie jest 

konstrukcją filozoficzną, jak chciał tego MacCannell, ale społecznie konstru-

owaną, podlegającą negocjacji
30

. Jeszcze dalej idzie D.J. Boorstin, twierdząc, że 

turyści rzadko szukają autentycznych przejawów obcych kultur, gdyż wolą wła-

sne wyobrażenia ukształtowane na podstawie informacji uzyskanych z gazet, 

telewizji i filmów
31

. 

M. Nowacki zauważa, że MacCannell używa pojęcia „autentyczność”  

w dwóch znaczeniach: autentyczności doświadczeń, kiedy pisze, że ideałem jest 

„autentyczne, zdemistyfikowane doświadczenie pewnego aspektu jakiegoś spo-

łeczeństwa lub osoby”, i autentyczności miejsc lub obiektów, gdy pisze o „au-

tentyzmie inscenizowanym w turystycznych dekoracjach”. To pierwsze dotyczy 

autentyczności egzystencjalnej (gorącej), to drugie – obiektywistycznej (zim-

nej)
32

. Autentyczność gorąca bazuje na poczuciu (trudnych do zdefiniowania) 

więzi międzyludzkich – lokuje się ona w sferze turystycznych oczekiwań i su-

biektywnych motywacji, natomiast autentyczność zimna odnosi się do zestawu 

wiarygodnych informacji opisujących przyrodnicze, geograficzne, społeczne  

i kulturowe oblicze danego obszaru i stanowiących jego cechę obiektywną, 

która może być poddana weryfikacji
33

. Mamy zatem do czynienia z rozróżnie-

niem między autentycznością odwiedzanych atrakcji a autentycznością związa-

nych z tym doznań, przeżyć turysty. 

                                                   
28 E. Cohen, Rethinking the Sociology of Tourism, „Annals of Tourism Research” 1979, 

vol. 6, no. 1. 

29 Uwaga ta dotyczy przede wszystkim dwóch typów turystów w typologii E. Cohena: ty-
pu rekreacyjnego oraz typu szukającego odmiany. Por. E. Cohen, Phenomenology of Tourist 
Experiences, „Sociology” 1979, no. 2; K. Podemski, Socjologia..., s. 52. 

30 E. Cohen, Authenticity..., s. 374. 

31 D.J. Boorstin, The Image... 

32 M. Nowacki, Autentyczność atrakcji..., s. 9. 

33 A.M. von Rohrscheidt, Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możli-

wości kontaktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym doświadczeniu, wy-
powiedź podczas Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka Kulturo-
wa” 2010, nr 7, s. 43. 
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Autentyczność atrakcji turystycznych można podzielić na obiektywistycz-

ną i konstruktywistyczną
34

. Ujęcie obiektywistyczne dąży do rozgraniczenia 

między obiektami/wydarzeniami autentycznymi i nieautentycznymi w sposób 

jednoznaczny, uniwersalny, obiektywny. W tym ujęciu autentyczność obiektów 

lub przedmiotów (ich oryginalność) może być stwierdzona przez profesjonali-

stów z dziedziny sztuki, etnologii lub archeologii, zwykle po przeprowadzeniu 

szczegółowych badań. Turyści zazwyczaj nie są w stanie tego stwierdzić. Jedy-

nie w tym przypadku można w sposób obiektywny spróbować określić warunki 

tzw. autentyczności obiektów
35

, natomiast autentyczność konstruktywistyczna 

jest tworem relatywnym, społecznie konstruowanym przez turystów w efekcie 

porównań pomiędzy ich oczekiwaniami a percepcją i zależy od wielu czynni-

ków, kontekstów i intersubiektywnych warunków
36

.  

Zdaniem N. Wanga ten dualizm między autentycznością obiektywistyczną 

i konstruktywistyczną nie jest wystarczający do opisania zachowań i odczuć 

współczesnego turysty. Wychodząc z założeń postmodernistycznych, sugeruje 

on także istnienie autentyczności egzystencjalnej
37

. Ma ona charakter subiek-

tywny, dotyczy doznań poszczególnych osób, a nie cech poszczególnych 

miejsc. Związana jest z emocjami i doświadczaniem autentycznego i niczym 

nieskrępowanego „siebie” poprzez angażowanie się w różne formy aktywno-

ści
38

. Według S. Owsianowskiej autentyczność egzystencjalna odgrywa istotną 

rolę w motywacji i ocenie wyjazdów turystycznych oraz okazuje się być dla 

podróżników ważniejsza niż autentyczność obiektywna
39

. 

                                                   
34 N. Wang, Rethinking..., s. 350; M. Nowacki, Na ile zachowały aktualność opinie o bra-

ku rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw. kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym 
doświadczeniu, wypowiedź podczas Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, 

„Turystyka Kulturowa” 2010, nr 7, s. 42. 

35 M. Nowacki, Na ile zachowały..., s. 42. 

36 Ibidem. 

37 N. Wang, Rethinking..., s. 358. 

38 M. Nowacki, Na ile zachowały..., s. 42. 

39 S. Owsianowska, Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury, „Folia Turi-
stica” 2011, nr 24, s. 138. 
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3. Autentyczność atrakcji turystycznej a jej atrakcyjność dla turystów 

 i jakość ich doświadczeń 

Dyskusja na temat oczekiwań współczesnego turysty co do autentyczności 

odwiedzanych miejsc i atrakcji turystycznych jest jednym z ciekawszych wąt-

ków we współczesnej analizie naukowej zjawisk związanych z turystyką.  

W literaturze nie brakuje głosów jednoznacznie potwierdzających rosnącą 

wręcz wagę tej autentyczności, jak i tych, według których rola autentyczności 

dla współczesnego turysty się zmniejsza. Obydwa poglądy wydają się dobrze 

uargumentowane, przytaczane są w renomowanych wydawnictwach i wygła-

szane przez uznane autorytety.  

Zdaniem Frochot i Batat autentyczność ma kluczowe znaczenie dla współ-

czesnego turysty, a poszukiwanie autentyczności jest jednym z kluczowych 

trendów we współczesnej turystyce, zwłaszcza kulturowej
40

. Podobnie Mac-

Cannell twierdzi, że współczesny turysta jest motywowany pragnieniem poszu-

kiwania autentyczności, że zwiedzający pragną zobaczyć prawdziwe życie
41

. 

Przeciwną opinię prezentuje m.in. M.W. Kozak, zdaniem którego współczesną 

turystykę charakteryzuje spadek znaczenia autentyczności dla atrakcyjności 

walorów
42

. Punktem wyjścia jest tu spostrzeżenie o trudności zdefiniowania we 

współczesnym świecie tego, co jest autentyczne. W grę wchodzą tu ingerencja 

człowieka w przyrodę, trudności w zachowaniu tradycyjnych obyczajów, ale 

i w określeniu ich pochodzenia, kwestia odbudowy i konserwacji zabytków. 

Często turyści nie potrafią odróżnić „autentyku” od rekonstrukcji. Podobne 

poglądy przedstawił pół wieku temu Boorstin. Twierdzi on, że autentyczność 

zwiedzanych miejsc masowego turysty nie interesuje, gdyż zaspokajają oni 

swoje potrzeby poprzez uczestnictwo w „pseudowydarzeniach”, które są sta-

rannie przygotowane, zaaranżowane i całkowicie bezpieczne, dostarczające 

wystandaryzowanych doświadczeń
43

. Swój pogląd autor ten ograniczył jedynie 

do charakterystyki uczestników turystyki masowej, klientów biur podróży. Jed-

nak w kolejnych latach pogląd ten został rozwinięty przez Cohena, który 

                                                   
40 I. Frochot, W. Batat, Marketing..., s. 132. 

41 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2002, s. 147. 

42 M.W. Kozak, Turystyka..., s. 122. 

43 D.J. Boorstin, The Image..., cyt. za: M. Nowacki, Autentyczność atrakcji..., s. 9.  
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stwierdził, że turyści nie tylko uczestniczą w wydarzeniach określanych przez 

Boorstina jako pseudowydarzenia lub przez MacCannella jako autentyczność 

inscenizowana, ale w dodatku robią to w pełni świadomie
44

. Co więcej, w ko-

lejnych publikacjach autor ten wskazuje, że turyści, i to wcale nie tylko masowi, 

wręcz preferują ograniczenie autentyczności prezentowanych wydarzeń i kultu-

ry ze względu na ich ochronę. Współczesny postmodernistyczny turysta rezy-

gnuje często z bezsensownego poszukiwania autentyczności, podejmuje grę  

i bawi się powierzchownością często nieautentycznych atrakcji, zamiast zaj-

mować się ich rzekomo oryginalnym pochodzeniem
45

. Poszukiwanie intensyw-

nych, pozorowanych doświadczeń świata fantazji dostępnych w przypadku 

sztucznych atrakcji jest w postmodernistycznym świecie trendem, który zda-

niem Cohena wygrywa z poszukiwaniem autentyczności
46

. Ciekawy pogląd 

przedstawia też Nowacki, wskazując, iż wszelkie organizowane dla turystów 

wydarzenia muszą być aranżowane i powtarzalne, nie są więc spontaniczne, co 

stawia pod znakiem zapytania ich autentyzm
47

.
 

Warto zauważyć, że sprzeczność między argumentami i poglądami przyta-

czanymi powyżej ma w dużej mierze charakter pozorny, gdyż stwierdzenia  

o rosnącej i malejącej roli autentyczności w doznaniach współczesnego turysty 

często formułowane są w odniesieniu do innego ujęcia pojęcia autentyczności. 

Autorzy podkreślający znaczenie autentyczności odnoszą swój pogląd przede 

wszystkim do autentyczności konstruktywistycznej i egzystencjalnej, do auten-

tyczności doświadczeń turysty. Rola tak definiowanej autentyczności pozostaje 

we współczesnej turystyce bezsporna. Natomiast autorzy wskazujący na male-

jące znaczenie autentyczności piszą przede wszystkim o autentyczności obiek-

tywistycznej. W takim kontekście rodzi się jednak pytanie, jaka jest relacja 

między autentycznością obiektywistyczną odwiedzanych atrakcji, trudną do 

oceny dla turysty, i autentycznością, a więc i jakością, jego doświadczeń. Czy 

pogląd o malejącym znaczeniu autentyczności obiektywistycznej i o łatwości 

budowy doświadczeń turystów na podstawie sztucznie kreowanych atrakcji 

                                                   
44 E. Cohen, Rethinking... 

45 E. Cohen, Zmieniające się oblicza współczesnej turystyki, „Folia Turistica” 2011, 

 nr 25 (2), s. 16. 

46 Ibidem, s. 17. 

47 M. Nowacki, Na ile zachowały..., s. 42. 
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oznacza, że autentyczność obiektywistyczna przestaje w ogóle mieć znaczenie 

we współczesnej turystyce? 

Dotąd relacji tej poświęcano w literaturze przedmiotu stosunkowo niewie-

le uwagi, a jeśli już, to próbowano opisać ją całościowo, globalnie. Wydaje się, 

że takie podejście nie pozwala na zgłębienie istoty problemu, gdyż rola auten-

tyczności obiektywistycznej dla jakości doznań turysty nie jest stała. Zależy ona 

zarówno od samego turysty, jak i od rodzaju odwiedzanej atrakcji. Doświadcze-

nia z natury rzeczy mają charakter subiektywny i sposób ich powstawania  

w umyśle poszczególnych turystów korzystających z tych samych atrakcji bę-

dzie też zróżnicowany, co nie budzi żadnych zastrzeżeń
48

. Natomiast teza, że 

turyści inaczej formułują swoje oczekiwania co do autentyczności (w rozumie-

niu obiektywistycznym) różnych typów atrakcji turystycznych w różny sposób, 

dotąd nie była szerzej dyskutowana w literaturze, choć nie wydaje się ona 

stwierdzeniem kontrowersyjnym. Próbując odnieść się do powyżej postawio-

nych pytań, najpierw warto zauważyć, że najczęściej w pracach z dziedziny 

socjologii i antropologii turystyki przedmiotem rozważań była autentyczność 

obiektywistyczna kultury i wydarzeń kulturowych prezentowanych turystom,  

a więc elementów atrakcyjności turystycznej opartych na bezpośrednich rela-

cjach turysty z mieszkańcami. Mniej uwagi poświęcono autentyczności mate-

rialnych przejawów kultury i środowiska przyrodniczego. W niniejszej publika-

cji natomiast rozważaniami objęta zostanie kwestia autentyczności elementów 

materialnych kultury. Zaliczają się do nich zarówno proste artefakty (dzieła 

sztuki), bardziej złożone obiekty architektoniczne (zabytki, zamki, pałace), jak  

i całe układy urbanistyczne. 

Kluczowe znaczenie dla stwierdzenia o zróżnicowanym znaczeniu auten-

tyczności obiektywistycznej tych atrakcji dla jakości doświadczeń turystów 

mają trzy fakty: zróżnicowany czas kontaktu turysty z atrakcją, zróżnicowane 

możliwości weryfikacji ich autentyczności oraz znaczenie doznań estetycznych. 

W przypadku dzieł sztuki ich autentyczność wydaje się być fundamentem ich 

siły przyciągania uwagi turystów. Oryginalny obraz Leonarda da Vinci zawsze 

będzie działał na wyobraźnię turystów wielokrotnie silniej niż nawet najlepsza 

kopia. Jak pisze A. Mikos v. Rohrscheidt: „Jakkolwiek ukierunkowane byłyby 

                                                   
48 Por. m.in. E. Cohen, Phenomenology...; D. Chhabra, R. Healy, E. Sills, Staged Authen-

ticity and Heritage Tourism, „Annals of Tourism Research” 2003, no. 30 (3); J. Ząbkowska-Para, 
Tropem autentyczności kulturowej Zakopanego, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 3. 
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dalsze refleksje o możliwości lub niemożliwości zetknięcia turysty z autenty-

kiem, dla mnie możliwość osobistego obejrzenia korony św. Stefana, którą na-

prawdę wkładano na głowy królów węgierskich przez ponad 900 lat i o którą 

faktycznie toczono wojny – jest spotkaniem nie tylko z artefaktem, ale i ze sto-

jącą za nim uświadamianą przeze mnie faktyczną historią zmagań o panowanie 

nad tym krajem, a zarazem przedmiotowym wyrażeniem, niejako ikoną jego 

zmiennych dziejów”
49

. W większości takich przypadków zastąpienie oryginal-

nego artefaktu jego kopią i uświadomienie tego faktu turystom spowoduje 

znaczny spadek zadowolenia z doświadczenia zwiedzania
50

. Współczesny świat 

oferuje nam praktycznie nieograniczone możliwości obejrzenia wiernych replik 

w zasadzie wszystkich dzieł sztuki, zwłaszcza w internecie, ale nie tylko. Dlate-

go trudno oczekiwać, by wiele osób chciało zobaczyć autentyczne dzieło sztuki 

ze względu na ciekawość, jak ono wygląda. Cała siła przyciągania turystów 

skumulowana jest w przypadku dzieł sztuki w ich swego rodzaju „magii auten-

tyku”, o której pisze A.M. v. Rohrscheidt. Paradoksalnie turyści ci w tym przy-

padku nie posiadają niemal żadnych możliwości weryfikacji, oceny autentycz-

ności oglądanego artefaktu. Gdyby w opisanym przez A.M. von Rohrscheidta 

przykładzie ktoś podmienił autentyczną koronę na współczesną kopię, niemal 

nikt by tego nie zauważył. Co więcej, dopóki turyści zwiedzający Budapeszt nie 

mieliby świadomości, że oglądają falsyfikat, dopóty ich poziom zadowolenia 

ani natura doświadczenia nie ulegną zmianie. Zatem w przypadku dzieł sztuki 

kluczowa dla doświadczenia turysty jest nie tyle rzeczywista autentyczność, co 

jej nimb. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że turystów można oszukiwać, 

pokazując kopię jako oryginał. Gdy prawda wyjdzie na jaw, zweryfikowane 

zostaną wcześniejsze doświadczenia, a zadowolenie ustąpi miejsca złości. 

Zupełnie inny charakter ma doświadczenie turystów związane z obcowa-

niem z bardziej „wielkogabarytowymi” atrakcjami kulturowymi – budynkami 

                                                   
49 A.M. v. Rohrscheidt, Na ile zachowały..., s. 44. 

50 Interesującym wyjątkiem od tej zasady może być przypadek francuskiej groty w Las-

caux opisywany przez I. Frochot i W. Batat. Ze względu na ochronę cennego dziedzictwa kultu-
rowego – jednych z najstarszych i najlepiej zachowanych prehistorycznych malowideł naścien-
nych – na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w pobliżu oryginalnej groty wybudowana została 
jej wierna replika udostępniana turystom. Por. I. Frochot, W. Batat, Marketing..., s. 137. Z drugiej 
strony trudno nie zadać pytania, ilu z turystów odczuwających satysfakcję z wizyty w grocie 
akceptuje konieczność oglądania jedynie wiernej repliki, a ilu zwyczajnie nie jest świadomych 
nieautentycznego charakteru tego miejsca.  
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zabytkowymi czy też całymi układami urbanistycznymi. Właśnie ze względu na 

ich przestrzenną skalę turysta zamierzający je poznać, zwiedzić zmuszony jest 

przeznaczyć na to znacznie więcej czasu. Co więcej, turysta nie ma też możli-

wości pełnego „zdalnego” zapoznania się z wyglądem danego zabytku. Zawsze, 

oglądając na żywo, może przyjąć perspektywę nieprezentowaną w żadnych 

źródłach. Dlatego zwiedzanie obiektów zabytkowych wiąże się znacznie bar-

dziej z motywem poznawczym, niż miało to miejsce w przypadku dzieł sztuki. 

Z drugiej strony zgodnie ze sformułowanym przez Kozaka nowym, postmoder-

nistycznym paradygmatem turystyki turysta nie chce już dłużej być pasywnym 

widzem, domaga się umożliwienia mu jego własnego aktywnego uczestnictwa, 

przeżywania
51

. Wyrazem tego jest zmieniająca rola muzeów – z miejsca groma-

dzenia i prezentacji dziedzictwa w miejsce zapewniające określone przeżycia  

i aktywny udział odwiedzających. Kluczowego znaczenia nabiera zatem inter-

pretacja dziedzictwa
52

. Widać wyraźnie, że dla tak powstającego doświadczenia 

turysty kwestia autentyczności zwiedzanego obiektu ma znaczenie drugorzędne, 

choć z pewnością nie znikome. Co więcej, w przypadku zabytkowych budyn-

ków – kamienic, zamków, pałaców – możliwości weryfikacji ich autentyczności 

przez turystę są bardzo ograniczone.  

Jak pisze J. Skowrońska: „nie posiadając wiedzy eksperckiej, jest on bez-

radny”
53

. Teoretycznie może sięgnąć po pomoc do stosownych materiałów pu-

blikowanych tradycyjnie (przewodniki, wydawnictwa poświęcone historii sztu-

ki itp.) lub elektronicznie (strony internetowe), jednak pojawia się tu dodatkowy 

problem z obiektywną oceną autentyczności danych obiektów. Poszczególne 

budowle na przestrzeni wieków były wielokrotnie przebudowywane, a nawet 

burzone i stawiane od nowa. Jaka zatem ingerencja, zwłaszcza współczesna, 

może zostać uznana za nienaruszającą autentyczny charakter gmachu? Kwestia 

ta wydaje się być przedmiotem sporu nie tylko w kontekście doświadczeń tury-

stów, ale także historyków sztuki i konserwatorów zabytków. Przykładem pro-

                                                   
51 M.W. Kozak, Turystyka..., s. 122. 

52 Por. M. Nowacki, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt 

turystyczny, „Problemy Turystyki” 1999, t. 22, nr 2; idem, Rola interpretacji dziedzictwa w za-
rządzaniu atrakcjami krajoznawczymi, „Problemy Turystyki” 2000, t. 23, nr 3–4; A. Stasiak,  
O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, w: Kultura i turystyka: razem czy 
oddzielnie, red. A. Stasiak, Wyd. WSTiH, Łódź 2007. 

53 J. Skowrońska, W poszukiwaniu..., s. 34. 
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blemu w rozwiązaniu kwestii autentyczności obiektów zabytkowych może być 

trudność uzgodnienia stanowisk zainteresowanych konserwatorów zabytków  

i ekspertów odnośnie do oceny inwestycji toczącej się w jurajskich Bobolicach, 

gdzie prywatny właściciel podjął się odbudowy ruin zamku, kierując się śred-

niowiecznymi projektami
54

. Zdaniem wielu historyków sztuki tego typu inwe-

stycje są szkodliwe dla dziedzictwa kulturowego, tym bardziej że liczne przy-

kłady (m.in. zamki w Poznaniu, Ciechanowie, Tykocinie) pokazują, jak trudno 

jest poprawnie współcześnie oddać dawny charakter budowli
55

. Z drugiej strony 

niemal w całości odbudowane współcześnie Carcassonne należy do jednych  

z najważniejszych atrakcji południa Francji. Podobnie my, Polacy, podchodzi-

my do wartości nie tylko turystycznej, ale historycznej Zamku Królewskiego  

w Warszawie, o którym wszyscy wiemy, że był w całości odbudowany po II 

wojnie światowej. 

Podobne zjawiska i problemy, ale w zwielokrotnionej skali, mogą być od-

niesione do kolejnego typu atrakcji turystycznych – układów architektonicz-

nych. Z reguły w tym przypadku czas relacji, turysty z atrakcją, a więc i jego 

zaangażowanie emocjonalne w tę relację, są jeszcze większe. Jeszcze bardziej 

przemieszane są elementy dziedzictwa kulturowego pochodzące z różnych epok 

z architekturą współczesną. W zmieniającym się, postmodernistycznym świecie 

układy urbanistyczne czy też całe miasta przyciągają turystów coraz częściej już 

nie swoją autentycznością, wartością historyczną i nawet nie estetyką, ale 

przede wszystkim szczególną atmosferą doświadczaną podczas pobytu. Doty-

czy to zwłaszcza wielkich miast, których pozycja na rynku turystycznym jest 

coraz bardziej uzależniona od powszechnej percepcji swoistej, unikalnej atmo-

sfery miejsca niż rangi zabytków. Formą turystyki, która bardzo dobrze ilustruje 

te zjawisko, są tzw. city-breaks – krótkie wyjazdy do wielkich miast
56

. Dobrą 

ilustracją tej sytuacji są wyniki badań H. Hughesa, według których aż 56% od-

wiedzających Nowy Jork jako główny motyw przyjazdu do tego miasta podało 

chęć osobistego poznania jego specyfiki polegającej na zróżnicowaniu kulturo-

                                                   
54 Por. Uhonorowana rekonstrukcja średniowiecznego zamku w Bobolicach, 

http://www.dziennikzachodni.pl (4.11.2011). 

55 Por. „Zamki na nowo”. Moda na (od)budowę starych ruin, wywiad z Tomaszem Rataj-

czakiem, http://www.bryla.pl/ (6.05.2013). 

56 Por. M. Prylińska, City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesie-
niu do polskiego rynku usług turystycznych, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 10. 
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wym oraz bogatej oferty kulturalnej, a nie zobaczenie konkretnych, światowej 

sławy obiektów, takich jak Statua Wolności czy Empire State Building
57

. Klu-

czowe z punktu widzenia konsumenta znaczenie roli całościowego doświadcze-

nia pobytu powoduje potrzebę globalnego zarządzania tym przeżyciem przez 

menedżerów obszarów recepcji turystycznej. Złożoność i wzajemne przeplata-

nie się motywów podróżowania współczesnych turystów powodują, że szcze-

gólną popularność zyskują obszary oferujące produkt złożony z wielu odmien-

nych, zintegrowanych ofert zapewniających unikalne przeżycia
58

. 

Podsumowanie 

W artykule podjęto próbę dyskusji na temat roli autentyczności w do-

świadczeniu postmodernistycznego turysty. Dyskusja ta wydaje się pożądana ze 

względu na pozornie sprzeczne poglądy prezentowane w uznanych pozycjach 

literaturowych. W artykule spróbowano wykazać, że sprzeczność tych poglą-

dów wynika przede wszystkim z różnego pojmowania autentyczności w tury-

styce (obiektywistyczna i konstruktywistyczna) poszczególnych autorów,  

a także z faktu, że znaczenie atrakcyjności obiektywistycznej w przypadku po-

szczególnych atrakcji nie jest zawsze takie samo. Rozwijając powyższe stwier-

dzenie, w artykule ograniczono się do dywagacji nad znaczeniem autentyczno-

ści obiektywistycznej dla trzech typów atrakcji turystycznych o charakterze 

historycznym i materialnym: dzieł sztuki, zabytkowych budowli oraz układów 

architektonicznych. Zaprezentowane argumenty sugerują, że w każdym z tych 

przypadków turystom poważnych trudności nastręcza poprawna ocena auten-

tyczności atrakcji. W przypadku dzieł sztuki przekonanie turysty o ich auten-

tyczności stanowi niemal podstawę atrakcyjności tych dzieł dla turysty, nato-

miast rola tego przekonania maleje w przypadku zabytkowych budowli i zostaje 

jeszcze bardziej ograniczona w przypadku układów urbanistycznych. Wówczas 

szczególne znaczenie dla jakości doświadczenia turysty może odgrywać sposób 

ich udostępnienia i interpretacji dziedzictwa. Dodatkowo, elementem podnoszą-

                                                   
57 H. Hughes, Arts, Entertainment and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford–

Burlington 2003, s. 169. 

58 Por. M.W. Kozak, Turystyka..., s. 114; A. Kowalczyk, Nowe formy turystyki miejskiej, 
„Prace i Studia Geograficzne” 2005, nr 35, s. 160. 
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cym atrakcyjność, szczególnie układów urbanistycznych i całych miast, jest 

percepcja istnienia szczególnej, niepowtarzalnej atmosfery danego miejsca. 
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OBJECTIVE AUTHENTICITY OF CHOSEN TYPES OF TOURISM 

ATTRACTIONS IN CREATING TOURISTS’ EXPERIENCE  

Summary 

More and more publications’ authors highlight the necessity of development of  

a new approach to rapidly changing tourism market, and especially to quickly evolving 

customers’ needs and buyers behavior. This is especially visible in works in which the 

trial of use of experience economy approach is undertaken. Tourism attraction authen-

ticity is the element influencing the tourist’ experiences. However at this statement 

agreement among researchers ends. In accordance to some of them, this is not authentic-

ity, but interpretation which is the base of tourism attractiveness. Opposite views are 

presented by, among the others, Frochot and Batat. According to them, contemporary 

tourists are more and more demanding and hates being cheated by fakes. The arguments 

of both sides are presented in the paper. It seems that those view might not be truly 

contradictory, as authenticity in tourism should not be treated as zero-one category. 

Developing this statement, in the paper the view that the role of authenticity in different 

tourism attraction is different. 

Keywords: authenticity in tourism, experience economy, postmodernism in tourism 
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