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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.  

W ujęciu podmiotowym rynek turystyczny jest rozumiany jako określony 

zbiór nabywców i wytwórców usług turystycznych dokonujących transakcji 

rynkowych, których przedmiotem są usługi turystyczne. Oznacza to, że na ryn-

ku turystycznym funkcjonuje wiele zróżnicowanych podmiotów, z których 

część jest zaangażowana bezpośrednio lub pośrednio w proces kreowania pro-

duktów turystycznych, pozostała zaś to ich konsumenci. Podmioty gospodarki 

turystycznej mogą być w różnym stopniu zaangażowane w proces tworzenia 

produktów turystycznych, który jest ciągły i dynamiczny. Działania podejmo-

wane przez poszczególne podmioty mogą mieć charakter instytucjonalny lub 

pozainstytucjonalny, wewnętrzny lub zewnętrzny, a ich konsekwencje mogą 

pojawiać się w krótkim lub długim czasie i dotyczyć całości produktu lub jego 

fragmentów. Na poziomie podmiotów, które kreują i oferują produkty tury-

styczne, można wyróżnić ofertę rynkową przedsiębiorców, w tym organizato-

rów turystyki, i podmiotów oferujących na przykład usługi noclegowe czy ga-

stronomiczne oraz jednostek przestrzennych, takich jak regiony turystyczne. 

Produkty turystyczne oferowane przez przedsiębiorców to najczęściej pojedyn-

cze usługi, dobra materialne lub ich zestawy określane mianem pakietu usług, 

które mają zaspokoić potrzeby turystów, a produkty turystyczne oferowane 

przez jednostki przestrzenne to produkty zintegrowane obejmujące ofertę tury-

styczną obszaru kreowaną przez podmioty funkcjonujące na rynku turystycz-

nym przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji 

turystycznych. 

Niniejszy numer ZN US „Ekonomiczne Problemy Turystyki” prezentuje 

problematykę dotyczącą podmiotów gospodarki turystycznej i rynku turystycz-

nego w dwóch ujęciach: 

a) funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym ze szczegól-

nym uwzględnieniem przedsiębiorstw hotelarskich; 
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b) regionalnych aspektów funkcjonowania rynku turystycznego, uwzględ-

niających kreowanie zintegrowanych produktów turystycznych przez 

regiony turystyczne. 

Beata Meyer 

redaktor naukowy
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1
 

Streszczenie  

Warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw, a także regionów turystycz-

nych jest ich innowacyjność. W podjętych badaniach empirycznych założono, że inno-

wacyjność regionu turystycznego jest efektem współpracy kluczowych interesariuszy 

regionalnych na każdym z etapów procesu innowacyjnego. Podstawowymi interesariu-

szami w łańcuchu tworzenia wartości dodanej innowacyjności są mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, ponieważ są one tłem i fundamentem rozwoju regionalnego oraz 

lokalnego. W opracowaniu przedstawiono podstawowe elementy modelu badania re-

gionalnego potencjału innowacyjności w perspektywie przedsiębiorstw turystycznych 

wraz z ideogramem. W zbudowanym modelu przenikają się trzy wymiary: sprawność 

zarządzania w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych (MMŚP), 

jakość regionalnego/lokalnego otoczenia biznesu (otoczenia instytucjonalnego i spo-

łecznego) oraz regionalne/lokalne platformy współpracy w celu najefektywniejszego 

wykorzystania efektu synergii w zakresie kreowania, kształtowania i komercjalizacji 

innowacji turystycznych. 

Słowa kluczowe: model badania innowacyjności, turystyka 

                                                   

 Adres e-mail: ekbednar@cyf-kr.edu.pl. 

1 Opracowanie zostało przygotowane na podstawie badań w ramach projektu 

NN115 321 339 „Zarządzanie innowacyjnym łańcuchem turystyki regionalnej”, Uniwersytet 
Jagielloński, Kraków 2013. 

javascript:;
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Wprowadzenie 

W aktualnym okresie dekoniunktury ekonomicznej warunkiem przetrwa-

nia i rozwoju przedsiębiorstw, ale także całych regionów turystycznych jest ich 

innowacyjność. Bezsporne jest także, iż innowacyjność podmiotów i regionów
2
 

stanowi aktualnie warunek nie tylko przetrwania na trudnym rynku turystycz-

nym, ale przede wszystkim budowy długoterminowych przewag konkurencyj-

nych. Interdyscyplinarność poszukiwań źródeł innowacyjności czy, dokładniej, 

źródeł potencjału innowacyjności w turystyce jest impulsem dla badań humani-

stycznych i społecznych, a w szczególności ekonomicznych. W podejmowa-

nych ekonomicznych badaniach nad innowacyjnością w turystyce przyjmowane 

są różnorodne perspektywy. W perspektywie podażowej najczęściej obiektami 

badań są produkty turystyczne w ujęciu regionalnym lub lokalnym, rzadziej 

ogólnopolskim, bądź przedsiębiorstwa turystyczne, ale usługowe z poszczegól-

nych subsektorów turystyki, a więc hotele, gastronomia, organizatorzy turysty-

ki, firmy transportowe i tak dalej. W perspektywie popytowej badania obejmują 

głównie klientów, a więc aktualnych i potencjalnych turystów. Zdarzają się 

popytowo-podażowe perspektywy badań, ale są to w szczególności opracowa-

nia eksperckie na zlecenie POT-u bądź niektórych urzędów marszałkowskich 

czy regionalnych organizacji turystycznych.  

W podjętych badaniach
3
 przyjęto perspektywę badawczą zorientowaną na 

budowę regionalnego potencjału innowacyjności w turystyce
4
. Celem opraco-

wania jest przedstawienie podstawowych elementów modelu badania potencjału 

innowacyjności w turystyce z punktu widzenia budowy przestrzeni współpracy 

interesariuszy regionalnych i lokalnych.  

                                                   
2 Ciekawy zestaw opracowań na temat znaczenia innowacji w rozwijaniu konkurencyjno-

ści firm, także na poziomie regionalnym, oraz działań wspierających procesy innowacyjne zawar-
to na przykład w książce Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, red. J. Perenc, J. Hołub-

Iwan, C.H. Beck, Warszawa 2011. 

3 „Zarządzanie innowacyjnym…”. 

4 W opracowaniu termin „region” odpowiada „województwu” w administracyjnym po-

dziale Polski oraz europejskiej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
NUTS na poziomie II. Jednak zgodnie z przyjętym procesem badawczym weryfikacja empirycz-
na modelu badawczego została zrealizowana w dwóch województwach, małopolskim i śląskim, 
odpowiadających poziomowi Makroregionu Południowego, czyli NUTS na poziomie I. 
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1. Podstawy metodyczne badań 

Na przyjęcie perspektywy regionalnej w badaniu potencjału innowacyjno-

ści w polskiej turystyce miały wpływ określone główne przesłanki wynikające 

ze specyfiki sektora turystycznego: 

1. Z cyklu procesu innowacyjnego w turystyce wynika, iż generowanie 

innowacyjnego pomysłu produktu turystycznego, jego kształtowanie  

i ekspansja rynkowa przebiega w uwarunkowaniach lokalnych i regio-

nalnych
5
.  

2. W strukturze podmiotowej sektora turystycznego występuje utrwalona 

już dominacja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wynika ze 

specyfiki ich systemów zarządzania, na powstawanie i rozwój tych firm 

wpływ czynników otoczenia regionalnego jest znacząco silniejszy ani-

żeli makrootoczenia krajowego, międzynarodowego czy globalnego.  

3. W biznesowych podstawach działań polskich przedsiębiorstw tury-

stycznych coraz bardziej powszechną praktyką jest glokalizacja, okre-

ślana popularnym hasłem „myśl globalnie, działaj lokalnie”.  

W obraniu opisanej wyżej perspektywy nie bez znaczenia było także coraz 

dobitniej podkreślane znaczenie „produktu turystycznego regionu” jako produk-

tu „kreowanego przez przedsiębiorców […] oraz jednostki przestrzenne, takie 

jak regiony metropolitarne i peryferyjne, których produkt ma charakter zinte-

growany i obejmuje ofertę turystyczną obszaru kreowaną przez podmioty funk-

cjonujące na rynku turystycznym przy wsparciu jednostek samorządu teryto-

rialnego, a także organizacji turystycznych”
6
. 

W przyjęciu spojrzenia regionalnego w prezentowanych badaniach nie 

mniej ważna przesłanka wynikała z praktyki badawczej zespołu – działania  

w kierunku uzyskania reprezentatywnych ogólnopolskich prób badawczych  

w przekroju określonych warstw, to jest na przykład podstawowych subsekto-

                                                   
5 P. Niedzielski i K. Łobacz mówią szerzej – o „ekspansji rynkowej innowacji usługo-

wej” (Istota współczesnych innowacji – specyfika, kierunki, trendy, w: Innowacje  
w rozwijaniu konkurencyjności firm, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 
60). 

6 B. Meyer, Marketing terytorialny w turystyce, w: Marketing w turystyce i rekreacji, red. 
A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013, s. 218 i tam cyt. lit. 
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rów turystycznych w przynajmniej kilku województwach, okazały się niesku-

teczne.  

Logiczną konsekwencją zorientowania badań nad potencjałem innowacyj-

ności w turystyce na perspektywę regionalną była konieczność przyjęcia kolej-

nych założeń wynikających z teorii innowacji i teorii wartości dodanej: 

1. W warunkach regionalnej gospodarki turystycznej opartej na wiedzy 

zintegrowane kształtowanie potencjału innowacyjności powinno bazo-

wać na nowej koncepcji innowacji, tak zwanych „otwartych innowa-

cjach” (open innovations model)
7
. Oznacza to, że innowacje turystyczne 

są efektem współpracy wszystkich kluczowych interesariuszy regional-

nych/lokalnych
8
. Zatem poziom regionalnego potencjału innowacyjno-

ści jest tym wyższy, im wyższy jest poziom współpracy kluczowych in-

teresariuszy regionalnych. 

2. W regionalnym łańcuchu innowacji wartość dodana regionalnego pro-

duktu turystycznego powstaje jako efekt współpracy kluczowych inte-

resariuszy regionalnych na każdym z etapów klasycznego procesu in-

nowacyjnego, to jest generowania pomysłów, kształtowania nowych 

rozwiązań i ich komercjalizacji
9
.  

Zatem, lapidarnie mówiąc, założono powszechnie uznany paradygmat, iż 

potencjał innowacyjności regionu turystycznego jest efektem współpracy klu-

czowych interesariuszy regionalnych na każdym z etapów procesu innowacyj-

nego. Podstawowym interesariuszem w łańcuchu tworzenia wartości dodanej 

innowacyjności są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), ponieważ 

są one tłem i fundamentem rozwoju regionalnego oraz lokalnego w Polsce. 

Jednostki samorządu terytorialnego i inni interesariusze pełnią w łańcuchu 

                                                   
7 Por. na przykład H.W. Chesbrough, W. Vanhaverebeke, J. West, Open Innovation: Re-

searching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford 2006. W literaturze przedmiotu 
koncepcja „otwartych innowacji” jest przede wszystkim ujmowana w odniesieniu do przedsię-
biorstw, w tym sektora MŚP. Dla warunków polskich badania poziomu innowacyjnego MŚP 
zgodnego z nową koncepcją innowacji prowadziła między innymi T. Kraśnicka wraz z zespołem 

(T. Kraśnicka, G. Głód, Modele innowacji a poziom innowacyjności MSP, w: Zarządzanie  
w regionie. Teoria i praktyka, red. E. Kuczmer-Ludwiczyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2012, s. 53–67). 

8 „Innowacyjność” interesariuszy w tym znaczeniu jest ich kompetencją, a badanie zmie-

rzało do określenia ich „zdolności do wprowadzania innowacji”. 

9 M.T. Hanse, J. Birkinshaw, The Innovation Value Chain, „Harvard Business Review” 
2007, June. 
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funkcję służebną. Chociaż w aktualnej praktyce działalności polskich jednostek 

regionalnej administracji publicznej, dysponujących znaczącymi środkami fi-

nansowymi, ich znaczenie w łańcuchu tworzenia wartości dodanej innowacyj-

ności wydaje się prawie kluczowe. W budowie modelu badania regionalnego 

potencjału innowacyjności w turystyce nie przyjęto jednak orientacji „admini-

stracyjnej”, ale orientację „prywatnej przedsiębiorczości”. Dlatego przyjęto, że  

w definiowaniu łańcucha regionalnej innowacyjności w turystyce MMŚP sta-

nowią jego wewnętrzne źródło, a pozostali interesariusze – źródła zewnętrzne 

tworzące łańcuch zewnętrzny. Do kluczowych interesariuszy tworzących ze-

wnętrzny łańcuch regionalnej innowacyjności zaliczono jednostki regionalne-

go/lokalnego samorządu terytorialnego, jednostki samorządu gospodarczego, 

klientów – turystów oraz społeczność lokalną. 

W podjętych badaniach nie uwzględniono innych interesariuszy zgodnie  

z nowoczesną teorią interesariuszy (stakeholders) zarządzania strategicznego, 

między innymi mediów, chociaż ich znaczenie w kształtowaniu regionalnego 

potencjału innowacyjności w turystyce jest bezsporne. Ograniczenie zbioru 

interesariuszy w kształtowaniu regionalnego potencjału innowacyjności w tury-

styce wynikało z przyjętej menedżerskiej percepcji kompetencyjnej
10

 w defi-

niowaniu kluczowych interesariuszy. Chodziło o wyodrębnienie tylko takich 

zbiorów interesariuszy, w przypadku których można było wskazać poziomy luk 

kompetencji oraz poziomy inercji, aby nakreślić zakres regionalnej przestrzeni 

edukacyjnej w kierunku wzrostu poziomu innowacyjności w turystyce, a więc 

zaadresowanej do określonych grup podmiotów. W tym menedżerskim znacze-

niu efektywne wykorzystywanie instrumentów marketingu terytorialnego  

w turystyce
11

 jest kompetencją funkcjonalną wyodrębnionych kluczowych inte-

resariuszy. Dlatego „media” nie mogą być „interesariuszami” ex definitione
12

.  

                                                   
10 Szerzej omówiona na przykład w pracy: E. Wszendybył-Skulska, Human Capital Indu-

stry, CeDeWu, Warszawa 2012 i tam cyt. lit. 

11 Ciekawą pomocą może w tym zakresie być literatura przedmiotu, jak na przykład pod-

ręcznik Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013. 

12 Może powstać wątpliwość w zakresie czystości typologicznej przy włączeniu do zbioru 

kluczowych interesariuszy – „turystów”. Otóż z ontologicznego punktu widzenia w regionalnej 
gospodarce turystycznej opartej na wiedzy turyści mogą być jednocześnie współkreatorami inno-
wacji turystycznych, jak również ich konsumentami uczestniczącymi aktywnie w ich kształtowa-
niu i komercjalizacji. Zatem kształtowaniem ich kompetencji lub obniżaniem inercji za pomocą 
na przykład instrumentów marketingu terytorialnego są zainteresowani pozostali interesariusze. 
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Z punktu widzenia MMŚP wewnętrzne źródła potencjału innowacyjności 

wynikają z określonych kompetencji przedsiębiorstw. Do nich zaliczono kom-

petencje w zakresie współdziałania i ochrony nowych wartości z innowacji, 

efektywność zarządzania wiedzą, kapitałem ludzkim i zastosowania zaawanso-

wanych technologii informacyjnych. Natomiast zewnętrzne źródła potencjału 

innowacyjności wynikają ze współdziałania MMŚP z regionalnymi/lokalnymi 

kluczowymi interesariuszami, a więc jednostkami administracji regional-

nej/lokalnej i samorządu gospodarczego, klientami (turystami) i społecznością 

lokalną.  

Wyboru regionu do szczegółowych empirycznych badań diagnostycznych 

dokonano w dwóch zasadniczych etapach. W etapie pierwszym uwzględniono 

podstawowe charakterystyki atrakcyjności turystycznej województw i ich zmia-

ny w latach 2005–2009. Wybrano cztery województwa, po dwa o najwyższym  

i najniższym poziomie atrakcyjności turystycznej w badanym okresie. W kolej-

nym etapie przeprowadzono badania sondażowe w czterech urzędach marszał-

kowskich ze względu na konieczność uwzględnienia warunków brzegowych 

badania wynikających z Narodowego Systemu Innowacji (NSI) i Regionalnych 

Systemów Innowacji (RSI) w Polsce, jak również stanu aktualizacji regional-

nych strategii innowacji w województwach.  

W rezultacie wybrano obiekty szczegółowych badań regionalnych obejmu-

jące kluczowych interesantów z dwóch województw – małopolskiego i śląskie-

go – wchodzących w skład Makroregionu Południowego zgodnie z Klasyfikacją 

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS na poziomie I.  

W wybranych województwach zostały przygotowane Regionalne Strategie In-

nowacji na lata 2013–2020 z postulatami podejmowania współpracy regionalnej 

obu województw. Całość społecznych i eksperckich konsultacji toczących się  

w województwach śląskim i małopolskim od 2010 roku zaowocowała podpisa-

niem porozumienia o współpracy i opracowaniu Strategii Rozwoju Makrore-

gionu Południowego w styczniu 2013 roku. Porozumienie oraz Regionalne 

Strategie Innowacji obu województw stanowią istotne ramy formalno- 

-organizacyjne dla faktycznych działań w praktyce, także w zakresie zarządza-

nia innowacyjnym łańcuchem w turystyce. Wybranie Makroregionu Południo-

wego do planowanych badań empirycznych było zatem uzasadnione. 
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2. Ideogram modelu badania regionalnego potencjału innowacyjności  

Przedstawione powyżej założenia stanowiły podstawę badań prowadzo-

nych od 3 listopada 2010 roku do 2 lutego 2013 roku. Ich celem głównym była 

analiza diagnostyczna i budowa podstaw zintegrowanego zarządzania innowa-

cyjnym łańcuchem wartości turystyki (IŁWT) na poziomie regionu w Polsce. 

Ideogram modelu badania regionalnego potencjału innowacyjności w perspek-

tywie przedsiębiorstw turystycznych przedstawiono na rysunku 1
13

.  

W zbudowanym modelu przenikają się trzy wymiary: sprawność zarzą-

dzania w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych (MMŚP), 

jakość regionalnego/lokalnego otoczenia biznesu (otoczenia instytucjonalnego  

i społecznego) oraz regionalne/lokalne platformy współpracy w celu najefek-

tywniejszego wykorzystania efektu synergii. Hipotetycznie przyjęto, iż spraw-

ność zarządzania MMŚP jest tym wyższa, im mniejsze są luki kompetencyjne  

w zakresie zarządzania wiedzą, zarządzenia kapitałem ludzkim i zastosowania 

zaawansowanych technologii informacyjnych oraz umiejętności współdziałania 

i tworzenia biznesowych struktur sieciowych i wirtualnych. Kolejne założenie 

hipotetyczne dotyczyło jakości regionalnego/lokalnego otoczenia biznesu tury-

stycznego: jakość regionalnego/lokalnego otoczenia MMŚP jest tym wyższa, im 

niższa jest inercja jednostek samorządu terytorialnego i gospodarczego, jak 

również społeczności lokalnej i turystów w regionalnych układach współpracy  

z MMŚP. Podstawowym tłem podjętych badań była gotowość do współpracy 

wszystkich kluczowych interesariuszy w zakresie budowy regionalnego poten-

cjału innowacyjności w turystyce. Jak wskazała M. Najda-Janoszka: „Obser-

wowana niechęć do współpracy, duch rywalizacji i swoista zazdrość to rezultat 

powszechnego w sektorze turystycznym efektu gapowicza, tj. większość firm 

turystycznych wykorzystuje cudze pomysły, idee, nie ponosząc adekwatnych 

kosztów związanych z ich generowaniem. Sektor turystyczny ze swej natury 

ułatwia przedsiębiorstwom obserwować posunięcia rywali i jak stwierdza A.M. 

                                                   
13 Naszkicowane podstawy badań stanowią kontynuację monitoringu konkurencyjności 

regionalnego sektora turystycznego prowadzonego przez zespół Katedry Zarządzania w Turysty-
ce UJ od 2003 roku. Wyniki pierwszego etapu badań empirycznych zawarto w publikacji Konku-
rencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, red. M. Bednar-
czyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, natomiast wyniki etapu dru-
giego przedstawiono w publikacji Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regio-
nach, red. M. Bednarczyk, CeDeWu, Warszawa 2011. 
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Hjalager, «szpiegostwo przemysłowe jest nieuniknione, a pomysły rzadko moż-

na w pełni chronić przed imitacją»”
14

. W konsekwencji obserwowane w sekto-

rze związki kooperacyjne są najczęściej wynikiem pośrednictwa innych organi-

zacji, np. organizacji turystycznych, urzędów, co powoduje, że wspólne działa-

nia podejmowane są z dystansu, zmniejszając jednocześnie potencjał dla efek-

tywnego transferu wiedzy
15

. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę niedoskonałość 

tego rozwiązania i jednocześnie niską zdolność firm turystycznych do innowacji 

i kooperacji, należy stwierdzić, iż „niezbędne jest wsparcie instytucjonalne 

rozwoju przedsiębiorstw turystycznych na poziomie lokalnym w postaci two-

rzenia przyjaznego środowiska dla praktyk współdziałania między przedsiębior-

stwami i instytucjami otoczenia biznesu funkcjonującymi na obszarze danej 

gminy”
16

. 

Na efektywnie wykorzystywany potencjał innowacyjności w tworzeniu in-

nowacyjnego łańcucha turystyki regionalnej mają wpływ nie pojedyncze wyizo-

lowane przedsiębiorstwa turystyczne oraz podmioty otoczenia, lecz jest to efekt 

współdziałania wszystkich podmiotów, to jest przedsiębiorstw turystycznych, 

jednostek administracji samorządowej, samorządu gospodarczego, innych jed-

nostek otoczenia biznesu oraz społeczności lokalnej przy aktywnym zaangażo-

waniu turystów, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi komunikacji oraz 

struktur wirtualnych w zakresie kształtowania i komercjalizacji nowych produk-

tów turystycznych opartych na lokalnym potencjale wiedzy.  

Podsumowanie 

Z przyjęcia w sygnalizowanych powyżej badaniach zarówno perspektywy 

regionalnej, jak również lokalnych obiektów badania, w szczególności mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, ale także społeczności lokal-

nych, wynikają określone skutki w zakresie uniwersalności wniosków z prze- 

                                                   
14 A.M. Hjalager, Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, „Tourism Manage-

ment” 2002, vol. 23, s. 469. 

15 Ibidem, s. 470. 
16 M. Najda-Janoszka, Współdziałanie przedsiębiorstw turystycznych w ramach działalno-

ści innowacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 12, s. 22 i tam cyt. lit. 
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Rys. 1. Ideogram modelu badania regionalnego potencjału innowacyjności w turystyce  

Źródło: opracowanie M. Bednarczyk; prezentacja graficzna M. Najda-Janoszka, w: 

Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie 

południowym, red. M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka, CeDeWu, Warszawa 

(w druku). 

prowadzonych badań
17

. W szczególności zakres uogólnień wniosków diagno-

stycznych ograniczony jest w zasadzie do badanych regionów i mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw z badanych subsektorów turystycznych. Otrzymane 

                                                   

17 Szczegółowy opis procesu badawczego wraz z wynikami badań zawarto w opracowaniu 
Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym, red. 
M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka, CeDeWu, Warszawa (w druku). 
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wyniki badań mogą stanowić podstawę benchmarków, a więc dobrych praktyk  

i ich popularyzacji w innych województwach/gminach turystycznych. Mogą 

stanowić także udokumentowaną podstawę hipotez badawczych w przyszłych 

badaniach szczegółowych nad potencjałem innowacyjności w turystyce regio-

nalnej, jak również efektywności jego wykorzystania w kształtowaniu i komer-

cjalizacji innowacji turystycznych. 
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A METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE RESEARCH  

OF THE REGIONAL INNOVATION POTENTIAL  

FROM THE PERSPECTIVE OF TOURISM ENTERPRISES 

Summary 

Innovation is a necessary condition for the survival and the development of enter-

prises and also tourist regions. In empirical examinations, it has been established that 

innovation of tourist region is the result of the synergy cooperation of key regional 

stakeholders at all stages of the innovation process. In the chain of creating the value 

added innovations basic are stakeholders of micro, small and medium-sized enterprises, 

since are a background and a foundation of the regional and local development. The 

study presents the basic components of the model testing of regional innovation poten-

tial from the perspective of tourism enterprises including the ideogram. In-built model 

permeate three dimensions, namely, management efficiency in micro, small and medi-

um-sized tourism enterprises (MSMEs), the quality of regional/local business environ-

ment (institutional and social) and regional/local cooperation platform for the best use 

of synergistic effect in the field of creating, shaping and commercialization of tourist 

innovations. 
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POLITYKA CENOWA POLSKICH HOTELI EKSKLUZYWNYCH  

W ELEKTRONICZNYCH KANAŁACH  

DYSTRYBUCJI USŁUG HOTELARSKICH 

Streszczenie 

Niniejsze opracowanie ma na celu scharakteryzowanie polityki cenowej dynamic 

pricing oraz przeanalizowanie strategii cenowych stosowanych w polskich hotelach 

cztero- i pięciogwiazdkowych. Celem artykułu i przeprowadzonych badań było także 

sprawdzenie, która polityka cenowa (dynamic pricing czy pre-fixed mixed pricing) jest 

najczęściej stosowana przez polskie hotele. 

Jako hipotezę do zweryfikowania dla prowadzonych badań postawiono następują-

ce założenia: 

 niewiele polskich hoteli ekskluzywnych stosuje dynamic pricing,  

 większość badanych hoteli stosuje pre-fixed constant pricing oraz pre-fixed mixed 

pricing, 

 hotele należące do sieci hotelowych częściej stosują politykę dynamicznego usta-

lania ceny. 

Badanie polegało na analizie cen noclegów w polskich hotelach cztero- i pięcio-

gwiazdkowych oferowanych za pośrednictwem własnych witryn internetowych. Łącz-

nie przebadano 126 hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych.  

Przeprowadzone badania wskazują na stosunkowo częstą praktykę stosowania 

przez polskie hotele polityki cenowej dynamic pricing. Opisują one, w jaki sposób 

zmieniają się ceny usług na polskim rynku hoteli ekskluzywnych.  

                                                   
 Adres e-mail: k.bieluszko@gmail.com. 
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Słowa kluczowe: polityka cenowa hoteli, dynamiczne ustalanie cen, internetowe kanały 

dystrybucji 

Wprowadzenie 

Rozpowszechnienie internetu, a zwłaszcza jego wykorzystania w celach 

handlowych, dość znacząco wpłynęło na politykę cenową wielu firm. Najbar-

dziej istotne znaczenie miało to dla wytwórców dóbr nietrwałych (perishable 

products), do których zalicza się usługi hotelowe. Zmiany te zauważyć można 

w następujących obszarach:  

a) internet otworzył nowe kanały dystrybucji, które pozwalają na dotarcie 

do większej liczby klientów i zwiększenie obłożenia hoteli; 

b) internet umożliwia skrupulatne obserwowanie zachowań konkurencyj-

nych obiektów i analizę całego rynku; 

c) internet ułatwia monitorowanie popytu, czyli zachowań klientów oraz 

ich oczekiwań; 

d) internet daje możliwość różnicowania cen dla różnych odbiorców  

i w różnych okresach; 

e) internet pozwala na dynamiczne ustalanie cen usług w zależności od 

wszystkich powyższych czynników. 

Polityka cenowa współczesnych hoteli znacznie odbiega od tej sprzed de-

kady czy dwóch, kiedy to cenę ustalano (metodą kosztową, popytową lub ryn-

kową) na rok z góry, a ewentualne zmiany ceny dotyczyły negocjacji przy re-

zerwacjach grupowych oraz niższych stawek w okresach pozasezonowych. 

Współcześnie dzięki internetowi oraz innym technologiom informacyjnym 

hotele zyskały z jednej strony kolejne kanały dystrybucji, a z drugiej – łatwość 

prowadzenia polityki cenowej, zwanej dynamic pricing. Niestety, mimo iż na-

rzędzie, jakim jest internet, daje praktycznie każdemu hotelowi możliwość bie-

żącego monitorowania rynku, zachowań konkurencji i prowadzenia polityki 

cenowej będącej reakcją na te obserwacje, to jednak istnieje wciąż wiele hoteli, 

które nie wykorzystują w pełni tych możliwości. 

Niniejsze opracowanie ma na celu scharakteryzowanie polityki cenowej 

dynamic pricing oraz przeanalizowanie strategii cenowych stosowanych w pol-

skich hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych. Celem przeprowadzonych badań 

było także sprawdzenie, która polityka cenowa (dynamic pricing, pre-fixed con-
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stant pricing czy pre-fixed mixed pricing) jest najczęściej stosowana przez pol-

skie hotele.  

1. Przegląd literatury 

Pierwsze badania na temat dynamic pricing podjęli W.M. Kincaid  

i D.A. Darling w roku 1963
1
. Ponieważ jednak uważano, iż polityka cenowa 

polegająca na ciągłych zmianach cen jest mało praktyczna (nie istniał jeszcze 

wówczas internet i narzędzia, których dostarcza), wielu badaczy
2
 postulowało, 

iż optymalne jest stosowanie polityki cenowej polegającej na zmianie cen, jed-

nak w ramach pewnego skończonego ich zestawu. 

Obecnie opinie naukowców oraz przedstawicieli branży na temat stosowa-

nych przez hotele polityk cenowych są odmienne. A. Tso i R. Law zwracają 

uwagę na to, iż hotele, chcąc maksymalizować swoje przychody, stosują często 

politykę różnicowania cen dla różnych segmentów odbiorców (biznesowych, 

lokalnych, agentów i tym podobnych), co do niedawna dla większości hoteli 

było jedynym kryterium różnicowania cen
3
. P. O’Connor natomiast już dekadę 

temu zauważył stosowane przez hotele działania z zakresu dynamic pricing, 

które polegały wówczas na sprzedawaniu ofert last minute, to znaczy obniżano 

ceny w celu sprzedania wolnych pokoi tuż przed terminem pobytu
4
.  

Korzyści z dynamicznego ustalania cen znane są od dawna, jednak polity-

ka ta dopiero obecnie zyskuje coraz więcej zwolenników z uwagi na: zwiększe-

nie dostępności danych, istnienie narzędzi do ich szybkiej analizy i podejmo-

                                                   
1 R.E. Chatwin, Optimal Dynamic Pricing of Perishable Products with Stochastic De-

mand and a Finite Set of Prices, „European Journal of Operational Research” 2000, vol. 125, 
issue 1, s. 149–174. 

2 Y. Feng, G. Gallego, Optimal Starting Times for End-of-season Sales and Optimal 
Stopping Times for Promotional Fares, „Management Science” 1995, no. 41, s. 1371–1391;  
G. Gallego, G. Van Ryzin, Optimal Dynamic Pricing of Inventories with Stochastic Demand and 

Finite Horizons, „Management Science” 1994, no. 40, s. 999–1020; B.L. Miller, Finite State 
Continuous Time Markov Decision Processes with a Finite Planning Horizon, „SIAM Journal of 
Control” 1968, no. 6, s. 266–280. 

3 A. Tso, R. Law, Analyzing the Online Pricing Practices of Hotels in Hong Kong, „Hos-

pitality Management” 2005, no. 24, s. 301–307. 

4 P. O’Connor, On-line Pricing: An Analysis of Hotel Company Practices, „Cornell Hotel 
and Restaurant Administration Quarterly” 2003, vol. 44, no. 1, s. 88–96. 
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wania decyzji o zmianie ceny oraz łatwość zmiany ceny ze względu na nowe 

technologie (głównie internet)
 5
. 

Y.P. Zhou, M. Fan i M. Cho w ramach prowadzonych badań ustalili, iż dla 

produktów nietrwałych, takich jak usługi hotelowe, powszechną praktyką jest 

stosowanie dynamic pricing, zwłaszcza online, gdzie zmiana cen jest szybka, 

tania i łatwa, a ponadto efektywna, gdyż natychmiast dociera do klienta
6
. 

Dość powszechne i równie często analizowane przez badaczy jest wystę-

powanie polityki dynamic pricing w transporcie lotniczym
7
. Można się spo-

dziewać pewnej analogii między polityką cenową hoteli i postępowaniem linii 

lotniczych
8
, stosujących wyższe ceny dla lotów w okresach o spodziewanym 

wzmożonym popycie oraz oferujących bonusy za wcześniejsze rezerwacje. 

Podobnie hotele, jako obiekty oferujące usługi, których nie można magazyno-

wać, transportować (perishable products) i tak dalej, zmuszone są skupić 

znaczną część swojej uwagi na skutecznej sprzedaży i wykorzystywaniu polity-

ki cenowej gwarantującej pozbywanie się nadwyżki wolnych pokoi. 

Pewną trudnością okazał się fakt wykorzystywania sieci pośredników in-

ternetowych do sprzedaży oferty hotelu. Dbanie przez hotele o rate parity niesie 

za sobą konieczność zmiany cen nie tylko na swojej witrynie i w sprzedaży 

bezpośredniej, ale także w kanałach pośrednich. Dopóki fizycznie zmiany cen  

w systemach dokonywane były przez pośredników, dopóty hotelom trudno było 

robić to w sposób ciągły i bieżący, a więc i stosowanie polityki dynamic pri-

cing, w ramach której cena noclegu może się zmieniać z dnia na dzień, było 

utrudnione. Odkąd jednak hotele samodzielnie zarządzają swoją ofertą na stro-

nach systemów hotelowych (najczęściej za pomocą channel managera), każdy  

                                                   
5 W. Elmaghraby, P. Keskinocak, Dynamic Pricing in the Presence of Inventory Consid-

erations: Research Overview, Current Practices, and Future Directions, „Management Science” 
2003, vol. 49, no. 10, s. 1287–1309. 

6 Y.P. Zhou, M. Fan, M. Cho, On the Threshold Purchasing Behavior of Customers Fac-
ing Dynamically Priced Perishable Products, University of Washington, Seattle 2005. 

7 R.P. McAfee, V. Te Velde, Dynamic Pricing in the Airline Industry Forthcoming, w: 

Handbook on Economics and Information Systems, red. T.J. Hendershott, Elsevier, Boston 2006; 
W. Elmaghraby, P. Keskinocak, op.cit., s. 1287–1309; S. Borenstein, N.L. Rose, Competition and 
Price Dispersion in the US Airline Industry, „Journal of Political Economy” 1994, vol. 102, no. 4, 
s. 653–683. 

8 O. Koenigsberg, E. Muller, N.J. Vilcassim, EasyJet Airlines: Small, Lean and with 

Prices that Increase over Time, „Centre for Marketing Working Paper” 2004, no. 04-904, London 
Business School. 
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z nich prowadzi własną politykę cenową, często opartą właśnie na dynamic 

pricing i indywidualnie ustala cenę i dostępność dla danego systemu, a następ-

nie automatycznie zmienia ją we wszystkich innych systemach. 

Hotele są obiektami bardzo zróżnicowanymi pod względem standardu, 

charakteru, i lokalizacji, a co za tym idzie, profilu obsługiwanych gości. Oczy-

wiste zatem jest, iż każdy z nich stosuje inną politykę cenową, ukierunkowaną 

na docelowy segment rynku. J. Schutze prezentuje trzy metody ustalania cen 

(polityki cenowe)
9
: 

a) dynamic pricing, oznaczająca, iż pozostałe do sprzedaży usługi sprzeda-

je się i wycenia dynamicznie, uwzględniając zmienność popytu, aktual-

ne obłożenie hotelu, bieżące zainteresowanie ofertą, ale także ofertę 

konkurencji – w praktyce ustala się ceny na bieżąco w zależności od 

wymienionych czynników; 

b) pre-fixed constant pricing, oparta na segmentowaniu klientów, podsta-

wą tej polityki cenowej są koszty oraz historyczne dane na temat struk-

tury popytu – w praktyce ustala się cennik dla poszczególnych grup 

klientów; 

c) pre-fixed mixed pricing, bazująca na sezonowości, gdzie niższe ceny 

ustala się dla okresów niższego popytu, a wyższe ceny odpowiadają 

okresom o większym zainteresowaniu, podstawą są dane historyczne na 

temat obłożenia hotelu – w praktyce ustala się cennik z podziałem na 

sezony. 

Dwie ostatnie metody są zasadniczo niezależne od bieżącej obserwacji 

rynku i obłożenia w odróżnieniu od polityki dynamicznej wyceny, która bazuje 

właśnie na tych dwóch zmiennych czynnikach. 

Nie można oczywiście oceniać, która metoda jest właściwsza, nie istnieje 

bowiem jedna najlepsza metoda zarządzania ceną w przedsiębiorstwie hotelar-

skim. Hotel sam po uwzględnieniu odpowiednich kryteriów, specyfiki obiektu, 

profilu klientów, ich oczekiwań i innych zmiennych musi zdecydować się na 

jedną z możliwych do zastosowania polityk cenowych
10

. Jako istotne okolicz-

ności rynkowe wskazujące na konieczność zastosowania dynamicznej polityki 

                                                   
9 J. Schutze, Pricing Strategies for Perishable Products: The Case of Vienna and the Ho-

tel Reservation System hrs.com, „Central European Journal of Operations Research” 2008, vol. 
16. 

10 Jak prowadzić spójną politykę cenową hotelu, „Hotelarz” 2012, nr 11. 
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cenowej przez hotel wymienia się
11

: silną konkurencję, silną sezonowość, dużą 

wrażliwość cenową, lokalizację w dużym mieście oraz złożoną segmentację 

klientów.  

Według Mouriera, obecnie większość hoteli stosuje polityki cenowe fixed 

rate pricing, polegające na zmianie cen z dużym wyprzedzeniem i z uwzględ-

nieniem pewnych kryteriów stałych, na przykład ceny weekendowe, ceny sezo-

nowe, ceny świąteczne. Natomiast istnieje niewiele hoteli, które stosują dyna-

mic pricing. Polityka ta polega na aktualizowaniu cen w czasie rzeczywistym  

w zależności od sytuacji rynkowej, aktualnego (a nie prognozowanego) popytu, 

zachowań i zapytań konsumentów, uwarunkowań zewnętrznych (na przykład 

pogody, wydarzeń bieżących), aktualnego obłożenia hotelu i tak dalej, a następ-

nie na automatycznej zmianie tych cen we wszystkich kanałach online zgodnie 

z zasadą rate parity. Z czasem zapewne stanie się standardem w każdym hotelu 

zbieranie i analizowanie danych, które pozwolą na prowadzenie tak dynamicz-

nych zmian w ofercie i cennikach, gdyż w dłuższej perspektywie prowadzi to 

do podniesienia efektywności sprzedaży oraz do zwiększenia przychodów
12.

 

Jako hipotezę do zweryfikowania w procesie prowadzonych badań posta-

wiono następujące założenia: 

 niewiele polskich hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych stosuje dynamic 

pricing,  

 większość badanych hoteli stosuje pre-fixed constant pricing oraz pre-

fixed mixed pricing, 

 hotele należące do sieci hotelowych częściej stosują politykę dyna-

micznego ustalania cen. 

2. Metodologia badań 

Badanie polegało na analizie cen noclegów w polskich hotelach eksklu-

zywnych, cztero- i pięciogwiazdkowych, oferowanych za pośrednictwem wła-

snych witryn internetowych.  

                                                   
11 M. Hancock, Ustalanie cen w hotelarstwie, „Hotelarz” 2013, nr 11. 

12 J.F. Mourier, The Future of Hotel Revenue Management, www.hsyndicate.org/news 
/4060839.html (7.08.2013). 
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Do badania wybrano hotele cztero- i pięciogwiazdkowe (na potrzeby ni-

niejszego opracowania nazwane ekskluzywnymi) widniejące w Centralnej Ewi-

dencji Obiektów Hotelarskich. Wybór tych kategorii hoteli podyktowany był 

największym zaawansowaniem w wykorzystaniu internetu oraz ich stosunkowo 

niewielką liczebnością, co ułatwia przeprowadzenie badań. Według stanu na 20 

kwietnia 2013 roku liczba tych hoteli to 303, z czego badaniu poddano około 

40%, dobierając je drogą losowania. Łącznie przebadano 126 hoteli. Cztery  

z nich (około 3%) niestety w ogóle nie posiadają witryny internetowej,  

w związku z czym nie były brane pod uwagę w dalszych obserwacjach i anali-

zach. 

Jako metodę badawczą zastosowano badanie eksploracyjne internetu. Ob-

serwacje prowadzone były według opisanego poniżej harmonogramu. 

W celu zbadania różnicowania cen z uwagi na termin pobytu sprawdzano 

na stronach własnych hoteli ceny pokoju jednoosobowego w czterech terminach 

– porównywano ceny pobytu w weekend i w środku tygodnia oraz ceny w se-

zonie i poza sezonem. Wybrano następujące daty: 20 sierpnia (wtorek), 24 

sierpnia (sobota), 15 października (wtorek) i 19 października (sobota). Wybrano 

terminy na tyle odległe od dnia przeprowadzenia badania (17 kwietnia), aby 

zagwarantować w miarę możliwości dostępność pokoi oraz aby nie zostały 

jeszcze wprowadzane zmiany cen w hotelach stosujących politykę dynamic 

pricing. 

W dalszej kolejności analizowano stosowanie przez hotele dynamic pri-

cing. W tym celu ceny sprawdzane były na stronach internetowych badanych 

hoteli czterokrotnie w odstępach cotygodniowych, kolejno na cztery, dwa i je-

den tydzień przed datą potencjalnego przyjazdu, który ustalono na 16 maja 2013 

oraz ostatni raz w dniu poprzedzającym przyjazd (17 kwietnia, 1 maja, 8 maja  

i 15 maja – daty badania). Aby ujednolicić wyniki, szukano noclegu w pokoju 

jednoosobowym, w wynikach uwzględniano jedynie stawki standardowe do-

stępne dla wszystkich (bez ofert specjalnych). Za każdym razem analizowano 

cenę takiego samego pokoju i na takich samych warunkach (zdecydowano się 

na analizę oferty standardowej, to jest pobyt ze śniadaniem oraz z możliwością 

bezkosztowej anulacji). 
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3. Wyniki badań i analiza 

Jak wspomniano wcześniej, cztery spośród badanych obiektów nie mają  

w ogóle stron internetowych. Badaniu poddano więc 122 obiekty, których 

struktura przedstawia się następująco: 

1. Przynależność do sieci: 

a) 26 hoteli (21,3% badanych obiektów) należy do sieci lub systemu hote-

lowego; 

b) 96 hoteli (78,7% badanych obiektów) to hotele niezależne, niezrzeszone 

w żadnym systemie ani niedziałające na podstawie umowy franczyzo-

wej. 

2. Kategoria hoteli: 

a) 102 hotele (83,6% badanych obiektów) to hotele czterogwiazdkowe; 

b) 20 hoteli (16,4% badanych obiektów) to hotele pięciogwiazdkowe. 

Do analizy wyników wykorzystano program statystyczny SPSS, za pomo-

cą którego przeprowadzono analizę częstości oraz test Chi
2
 niezależności w celu 

ustalenia związku pomiędzy cechami hoteli (przynależnością do sieci i katego-

rią) a badanymi zmiennymi. 

Podczas eksploracji stron internetowych analizie poddano między innymi 

sposób informowania klientów o cenach noclegów na własnej witrynie. Jest to 

bowiem pierwszy sygnał mówiący o tym, czy hotel prowadzi różnicowanie 

cenowe oraz dynamiczną politykę cenową. Hotele, które prezentują statyczny 

cennik w postaci tabeli czy zakładki na stronie, nie dokonują aktualizacji tego 

cennika z dnia na dzień, a ustalają go najczęściej kilka razy w ciągu roku. Ta-

kich hoteli wśród badanych obiektów było 22, czyli 18%. Natomiast hotele, 

które chcą uzależniać cenę noclegu od dnia tygodnia, sezonu czy też długości 

okresu pozostającego do przyjazdu korzystają z formularzy, które ustalają cenę 

dopiero po wprowadzeniu zadanych parametrów. Takich hoteli jest zdecydowa-

nie więcej, bo aż 100, czyli 82% badanych. 

Hotele dokonujące segmentacji klientów oraz różnicujące cenę wg kryte-

rium terminu pobytu (ceny sezonowe weekendowe), stosują politykę cenową 

zwaną pre-fixed pricing. Wśród badanych obiektów więcej hoteli (59% bada-

nych) różnicuje ceny ze względu na porę roku, a mniej (41% badanych) z uwagi 

na dzień tygodnia. Szczegółowe wyniki zaprezentowano na rysunkach 1 i 2. 
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Rys. 1. Różnicowanie cen między okresem sezonowym i pozasezonowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Rys. 2. Różnicowanie cen noclegu w zależności od dnia tygodnia (weekend i dzień 

powszedni) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Powyższe wyniki badań pokazują, iż około połowy polskich hoteli doko-

nuje segmentacji klientów i różnicuje ceny, obniżając je w okresie pozasezono-

wym, na podstawie historycznych danych pokazujących, iż w pewnych okre-

sach zainteresowanie usługami hoteli jest niższe. Oczywiście inaczej przebiega 

wycena usług w hotelach nastawionych na klientów biznesowych i konferen-

cyjnych, dla których sezon podróży przypada głównie na okres wiosenno- 

-jesienny oraz dni powszednie, a inaczej dla obiektów typowo wypoczynko-

wych, które szczyt zainteresowania osiągają w okresie wakacyjnym oraz  

w weekendy. 

Praktyka dyskryminacji cenowej w zależności od segmentacji klientów nie 

stanowi jednak dynamicznej polityki cenowej, której warunkiem jest zmiana 

cen w zależności od analizy bieżącej sytuacji hotelu, aktualnego obłożenia  

i zgłaszanego popytu. Hotele prowadzące taką politykę zmieniają cenę swoich 

usług z dnia na dzień, czasem nawet kilkukrotnie w ciągu miesiąca poprzedza-

jącego dany termin. Przeprowadzone badania pokazują, iż wśród hoteli eksklu-

zywnych w Polsce nieco ponad połowa (54%) prowadzi dynamiczną politykę 

cenową (rysunek 3). 

Badane hotele w różny sposób (rysunek 4) dokonywały zmian cen w ko-

lejnych dniach badania. Z pewnością podyktowane to było szczegółową analizą, 

która podpowiadała decydentom właściwe rozwiązania. Większość, bo aż 43%, 

hoteli dokonujących zmian cen w kolejnych dniach badania realizowała polity-

kę podnoszenia ceny. Prawdopodobnie spowodowane to było niewielką liczbą 

niesprzedanych pokoi, co było efektem dużego zainteresowania obiektem, stąd 

decyzja o podniesieniu cen na wolne jeszcze miejsca. Jednocześnie 36% hoteli 

postanowiło obniżać ceny wraz ze zbliżającym się terminem pobytu, co wynika 

zapewne z sytuacji odwrotnej, czyli konieczności pozyskania chętnych na wciąż 

sporą liczbę pozostających w ofercie pokoi. Natomiast 21% hoteli dokonywało 

zmian w obu kierunkach, to znaczy najpierw podnosiło, a następnie obniżało 

cenę. Najprawdopodobniej decyzje takie wynikały z odwołań rezerwacji wcze-

śniej dokonanych, które w ostatniej chwili mogły być sprzedane tylko w tak 

zwanej ofercie last minute, czyli po obniżonej cenie.  

W celu zbadania związku pomiędzy kategorią hotelu i przynależnością ba-

danych hoteli do sieci a analizowanymi zmianami cen przeprowadzono analizę 

testem Chi
2
 niezależności. Jej wyniki pokazują, że brak jest związku między 

kategorią hotelu a sposobem prezentacji cen na stronie hotelu [Chi
2
(1) = 1,04;  

p > 0,05], różnicowaniem cen w zależności od okresu w roku [Chi
2
(1) = 1,19;  
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Rys. 3. Zmiany cen noclegu w kolejnych dniach poprzedzających termin pobytu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Rys. 4. Kierunek zmiany ceny noclegu w kolejnych dniach badania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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p > 0,05] oraz zmianami cen w kolejnych dniach badania [Chi
2
(1) = 2,44; p > 

0,05]. 

Test Chi
2
 wskazuje natomiast na występowanie istotnego statystycznie 

związku pomiędzy kategorią hotelu a różnicowaniem cen w zależności od dni 

tygodnia (weekend i dni powszednie) – wartość Chi
2
(1) = 4,84; p < 0,05. War-

tość Phi = 0,199 wskazuje na stosunkowo słaby związek pomiędzy analizowa-

nymi zmiennymi. W przypadku hoteli czterogwiazdkowych większość (56,9%) 

nie wprowadza takiego zróżnicowania, podczas gdy w przypadku hoteli pięcio-

gwiazdkowych zdecydowana większość hoteli (70%) dokonuje znaczącej dys-

kryminacji ceny. Dalsza analiza pokazuje, iż spośród hoteli pięciogwiazdko-

wych dokonujących owego zróżnicowania żaden nie podwyższa cen w week-

end, wszystkie oferują wówczas niższe ceny aniżeli w dni powszednie. Oznacza 

to, iż główną grupą klientów badanych hoteli pięciogwiazdkowych są klienci 

biznesowi, podróżujący głównie w dni powszednie. Hotele te, chcąc zatem 

zwiększyć obłożenie w weekendy i ściągnąć do siebie więcej klientów podróżu-

jących w celach wypoczynkowych, wprowadzają zachętę w postaci niższych 

cen. 

W dalszej kolejności dokonano analizy związku zmiennej „przynależność 

do sieci” ze zmiennymi dotyczącymi badanych cen. Pierwszą istotną statystycz-

nie zależność (wartość Chi
2
(1) = 7,27; p < 0,05; wartość Phi = 0,244 wskazuje 

na stosunkowo słaby związek pomiędzy analizowanymi zmiennymi) zaobser-

wowano już przy analizie sposobu informowania o cenie na stronie interneto-

wej. Wszystkie spośród badanych hoteli sieciowych stosują na swej witrynie 

formularz rezerwacyjny, co oznacza, że aby poznać cenę noclegu, należy 

przejść przez procedurę rezerwacji noclegu, wprowadzając parametry zapytania 

(datę, długość pobytu, rodzaj pokoju, liczbę osób i tak dalej), podczas gdy 1/4 

hoteli niezależnych nie różnicuje cen w zależności od takich zmiennych i pre-

zentuje ceny w postaci statycznego cennika obecnego na ich stronie interneto-

wej. 

Zaobserwowano także istotne statystycznie związki o umiarkowanej sile 

pomiędzy przynależnością do sieci a różnicowaniem cen w zależności od sezo-

nu [Chi
2
(1) = 15,14; p < 0,05; wartość Phi = 0,352] oraz różnicowaniem cen  

w zależności od dni tygodnia [Chi
2
(1) = 26,55; p < 0,05; wartość Phi = 0,467]. 

Prawie wszystkie hotele (24 obiekty z 26 badanych) należące do jakiejś sieci 

lub zrzeszone w jakimś systemie obniżają swoje ceny w okresach o niższym 

historycznie popycie (w okresie pozasezonowym i dniach tygodnia o niższym 
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zainteresowaniu ofertą). Przy czym zauważalne jest, iż nie ma jednego kierunku 

tego różnicowania. W zależności od charakteru obiektu ceny w weekendy  

i w wakacje są wyższe (obiekty typu spa, wypoczynkowe, rodzinne) lub niższe 

(obiekty biznesowe, konferencyjne). 

Wnioskować należy, iż prowadzenie takiej polityki cenowej jest siecio-

wym standardem, który stosują prawie wszystkie hotele ekskluzywne w Polsce. 

W przypadku hoteli niesieciowych także obserwuje się stosowanie polityki 

różnicowania cen w zależności od analizowanych zmiennych, jednak nie jest to 

już tak częste, gdyż odsetek hoteli niezależnych stosujących różnicowanie cen 

względem sezonu wynosi 50%, zaś względem dni tygodnia zaledwie 35%. 

Brakuje natomiast istotnych statystycznie zależności pomiędzy kategorią 

hoteli i przynależnością do sieci a stosowaniem dynamicznej polityki cenowej 

przejawiającej się w niniejszym badaniu zmianami cen w kolejnych dniach 

analizy. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele. Z pewnością jednym  

z istotnych powodów są ludzie odpowiedzialni za prowadzenie polityki cenowej 

(najczęściej revenue managers), a niekiedy brak takich osób w wielu hotelach. 

Innym powodem są ich nieodpowiednie kwalifikacje, brak wiedzy, doświad-

czenia w prowadzeniu tego typu działań oraz brak szkoleń mających na celu 

uzupełnienie tych luk. Kolejnym istotnym ograniczeniem w możliwości stoso-

wania przez hotel polityki dynamic pricing są bariery finansowe, w efekcie 

których hotel może nie dysponować odpowiednimi narzędziami analitycznymi 

oraz oprogramowaniem umożliwiającym w sposób efektywny bieżące zmienia-

nie cen. 

Warto w tym miejscu wspomnieć także o pewnym podmiocie, który  

w sposób jawny i otwarty wykorzystuje fakt, iż wiele hoteli prowadzi politykę 

cenową opartą na dynamicznym ustalaniu cen. System rezerwacyjny 

www.tingo.com oferuje swoim klientom śledzenie cen danego hotelu od mo-

mentu dokonania rezerwacji do dnia pobytu i w razie zauważenia zmiany ceny 

przez hotel na niższą gwarantuje zwrot różnicy w cenie dzięki możliwości anu-

lacji i ponownego dokonania rezerwacji na nowych warunkach. 

Podsumowując, uznać należy, iż przeprowadzone badania nie w pełni we-

ryfikują postawione hipotezy. Okazuje się bowiem, iż: 

 mniej więcej połowa (54%) polskich hoteli cztero- i pięciogwiazdko-

wych stosuje dynamic pricing,  

 większość (59%) badanych hoteli stosuje politykę pre-fixed pricing, 
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 nie ma istotnej zależności między kategorią hoteli i przynależnością do 

sieci a stosowaniem polityki dynamicznej wyceny. 

Nieznaczne różnice w przyjętych hipotezach oraz finalnie uzyskanych wy-

nikach wynikać mogą ze specyfiki polskiej bazy hotelowej. W Polsce występuje 

stosunkowo niewiele sieciowych hoteli (odsetek hoteli sieciowych w Polsce 

wynosi około 20%) i niewiele z nich znalazło się także w badanej próbie, stąd 

być może nie stwierdzono istotnego wpływu przynależności do sieci hotelowej 

na stosowaną przez hotel politykę cenową. 

Z uwagi na nieznaczne opóźnienie we wprowadzaniu technologii informa-

cyjnych w Polsce, zwłaszcza przez hotele niezrzeszone w sieciach (wiąże się to 

z dużymi kosztami, a nie wszystkie obiekty są gotowe je ponosić), przypusz-

czano, iż wśród polskich hoteli odsetek stosujących politykę dynamicznego 

ustalania ceny będzie niewielki. Okazuje się jednak, iż wśród hoteli ekskluzyw-

nych dostrzeżono już potrzebę prowadzenia takiej polityki cenowej i nieco po-

nad połowa badanych hoteli ją stosuje. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wskazują na praktykę stosowania przez polskie 

hotele polityki cenowej dynamic pricing. Opisują one, w jaki sposób zmieniają 

się ceny usług na polskim rynku hoteli ekskluzywnych. Z pewnością wskazane 

byłoby poszerzenie obserwacji o hotele niższych kategorii, co dałoby szerszy 

obraz polityki cenowej całego rynku hotelarskiego.  

Uzyskane wyniki badań mogą stanowić cenną informację dla producentów 

oprogramowania komputerowego dostarczających rozwiązania pozwalające na 

stosowanie polityki dynamicznego ustalania cen oraz dla firm organizujących 

szkolenia z omawianego zakresu. Ponieważ analiza zagranicznej literatury  

i badań tam przeprowadzanych
13

 wyraźnie pokazuje, iż dynamic pricing jest 

powszechnie stosowane przez hotele, zapotrzebowanie na tego typu szkolenia 

może w najbliższej przyszłości wzrosnąć. 

                                                   
13 J. Schutze, op.cit. 
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THE PRICING POLICY OF POLISH EXCLUSIVE HOTELS IN THE 

ELECTRONIC DISTRIBUTION CHANNELS 

Summary 

This study aims to characterize the dynamic pricing policy and analyze the pricing 

strategies used in Polish exclusive hotels. The purpose of the article and the study was 

also to check which of the pricing policy (dynamic pricing or pre-fixed mixed pricing) 

is the most widely used by Polish hotels. 

The study was based on an analysis of prices for accommodation in Polish exclu-

sive hotels offered through their websites. 

The study indicates a relatively common practice of using by Polish hotels the dy-

namic pricing and shows how the prices of services on the Polish market of exclusive 

hotels are changing. 

Keywords: pricing policies in hotels, dynamic pricing, on-line distribution 

Translated by Katarzyna Biełuszko 
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PLANOWANIE STRATEGICZNE OPARTE NA PARTYCYPACJI  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM  

– WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

Streszczenie 

Rozwój przedsiębiorstw turystycznych jest uwarunkowany wieloma czynnikami, 

wśród których można wymienić wewnętrzne zasady procesu planowania strategicznego. 

Stosowanie go w firmie wymaga wiedzy o jego przebiegu, ale także dostępu do róż-

nych, wiarygodnych źródeł informacji. Jednym z nich są sami pracownicy. Z tego też 

powodu w ostatnich latach w literaturze podkreśla się dużą rolę planowania strategicz-

nego opartego na aktywnym udziale interesariuszy danej firmy, w tym w szczególności 

jej pracowników. Udział ten jest zróżnicowany w zależności od roli i funkcji danej 

osoby, jak również wiedzy przez nią posiadanej. W badaniu, wykorzystując metodę 

ankietową, określono poziom udziału pracowników w procesie podejmowania decyzji 

oraz zróżnicowania postrzegania procedur partycypacji w zależności od statusu i pozy-

cji respondenta w firmie oraz jego cech. Wyniki potwierdziły przypuszczenie, że wła-

ściciele i współwłaściciele firm znacznie wyżej określali poziom partycypacji. Pozy-

tywnym aspektem uzyskanych wyników było natomiast stosunkowo wysokie (pozy-

tywne) ocenianie tego procesu przez pracowników niższego szczebla firm turystycz-

nych.  

Słowa kluczowe: planowanie strategiczne, firma turystyczna, partycypacja 

                                                   
 Adres e-mail: borodako@uek.krakow.pl. 
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Wprowadzenie 

Branża turystyczna znacząco się różni od innych dziedzin gospodarki.  

Z jednej strony dominują w niej mikro- i małe firmy turystyczne, z drugiej  

– proces funkcjonowania oparty jest przede wszystkim na bezpośrednim kon-

takcie z klientem (turystą). Z tego powodu podejmowanie decyzji o kierunkach 

rozwoju przedsiębiorstwa oraz kluczowych wyborach prowadzących czasami 

do wieloletnich zobowiązań wymaga dobrego przygotowania. A jest ono moż-

liwe lub w znaczący sposób ułatwione w przypadku dostępu do aktualnych, 

wiarygodnych i rzetelnych informacji o rynku – o klientach, konkurentach oraz 

produktach. Bardzo często taką wiedzę (w różnym stopniu) mają sami pracow-

nicy danej firmy. Należy zatem stworzyć sytuacje, procedury lub warunki do 

dzielenia się tą wiedzą.  

Głównym celem prowadzonych analiz jest określenie z jednej strony cha-

rakteru partycypacji (włączenia) pracowników danej firmy w podejmowanie 

decyzji kluczowych dla przedsiębiorstwa, a z drugiej – próba określenia, na ile 

opinie o partycypacji różnią się w zależności od rodzaju respondenta – jego 

statusu w firmie (właściciel lub pracownik), jego pozycji (kadra zarządzająca  

i kadra operacyjna), jak również profilu wykształcenia (jako wyraz zrozumienia 

znaczenia tego typu podejścia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem).  

Osiągnięcie wspomnianego celu uzyskano poprzez analizę wyników badań 

ankietowych przeprowadzonych drogą elektroniczną wśród różnego rodzaju 

przedsiębiorstw turystycznych. Główną grupą respondentów były podmioty 

bazy noclegowej (stanowiące ponad 42% próby), następnie gastronomicznej 

(reprezentujące ponad jedną czwartą próby) i organizatorzy turystyki (co dzie-

siąty badany podmiot). 

1. Studia literatury  

Problematyka planowania strategicznego w literaturze jest bardzo szeroko 

opisana
1
. Duża część literatury dotyczącej zarządzania strategicznego poświę-

                                                   
1 Por. P. Cabała, Analiza założeń w planowaniu strategicznym, „Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa” 2008, nr 2, s. 45−51; M. Margraf-Adamczyk, Badania marketingowe w ban-

kach spółdzielczych − jako element planowania strategicznego, „Regionalny Biuletyn Wyższej 
Szkoły Bankowej: Banki, Firmy, Gminy” 1996, nr 3, s. 28−34; E. Stańczyk, Identyfikacja ele-
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cona jest elementom zarządzania, gdzie jedną z funkcji jest planowanie w śred-

nim lub długim okresie. Z punktu widzenia celu niniejszej pracy kluczowy jest 

przegląd literatury pod kątem planowania rozwoju przedsiębiorstw turystycz-

nych – w szczególności planowania w średnim lub długim horyzoncie czasu
2
. 

Niektóry badacze rynku turystycznego uważają, że firmy turystyczne są szcze-

gólnie podatne na zagrożenia z otoczenia
3
. Jednocześnie J.M. Rovelstad  

i S.R. Blazer twierdzą, że firmy z tej branży w minionych latach w mniejszym 

stopniu wykorzystywały planowanie strategiczne w porównaniu z firmami pro-

dukcyjnymi
4
. Do realizacji procesu planowania strategicznego firmy muszą 

mieć niezbędne zdolności analityczne
5
 (w przypadku firm turystycznych mowa 

głównie o kapitale ludzkim i jego zdolnościach krytycznej obserwacji), ale tak-

że niezbędne zasoby do wykorzystania wyników tych analiz (konkurencji, ryn-

ku, produktów i tym podobne).  

W przypadku planowania strategicznego wyróżnia się kilka jego atrybu-

tów wskazujących na specyfikę tego procesu
6
. Pierwszą cechą jest komplekso-

wość obejmująca zarówno proces decyzyjny odniesiony do zadań i problemów 

przedsiębiorstwa, jak i wymiar analityczno-projekcyjny. Następnie podkreśla 

się konkretyzację celów przedsiębiorstwa dokonywaną między innymi ze 

względu na specyfikę wyrobów, kalkulację kosztów, działania marketingowe 

czy konkurencyjność. Nieodłącznym atrybutem planowania strategicznego jest 

także długoterminowość oraz zorientowanie na zewnątrz przedsiębiorstwa – 

identyfikacja potrzeb i oczekiwań rynku oraz reagowanie na nie.  

                                                                 
mentów organizacji planowania strategicznego w przedsiębiorstwach polskich, „Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1999, nr 825, „Zarządzanie i Marketing”, nr 13,  
s. 31−47. 

2 B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Planowanie strategiczne w średnim 
przedsiębiorstwie hotelarskim – model biznesu, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, 
red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

Wrocław 2010, s. 298. 

3 S.L. Smith, Tourism Analysis: A Handbook, Wiley, New York 1989, s. 45.  

4 J.M. Rovelstad, S.R. Blazer, Research and Strategic Marketing in Tourism: A Status 

Report, „Journal of Travel Research” 1983, vol. 22, no. 2, s. 4.  

5 L. Fahey, W.R. King, V.K. Narayanan, Environmental Scanning and Forecasting in 

Strategic Planning: The State of the Art, „Long Range Planning” 1981, no. 14 (1), s. 35. 

6 M. Ławicka, Przez restaurację do serca, „Hotelarz” 2009, nr 5, s. 219. 
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Proces planowania strategicznego w małej firmie można opisać za pomocą 

kilku pytań, które oddają jego specyfikę
7
. Jednym z najważniejszych wydaje się 

określenie sposobu budowy portfela produktów oferowanych przez przedsię-

biorstwo turystyczne (jak określić ten portfel?). W tym zakresie możliwości 

firmy na rynku turystycznym są stosunkowo ograniczone, jeśli uwzględni się 

fakt dominacji mikro- i małych przedsiębiorstw. Ich portfel produktów jest  

z reguły ograniczony, a jego rozbudowa wiąże się z dodatkowymi nakładami. 

Drugie istotne pytanie w procesie planowania strategicznego przedsiębiorstw 

turystycznych dotyczy wyboru docelowych segmentów klientów i zakresu tery-

torialnego działalności. W przypadku wspomnianych wcześniej mikro- i małych 

firm wybór ten jest z reguły ograniczony do poziomu lokalnego lub regionalne-

go. W pewnych przypadkach zasięg działania firmy jest nawet ograniczony do 

określonej atrakcji turystycznej – szczególnie w odniesieniu do bazy noclego-

wej lub gastronomicznej. Trzecie pytanie, na które należy odpowiedzieć, doty-

czy kwestii przewag konkurencyjnych. Wydaje się, że w tym obszarze każda 

firma turystyczna ma duże możliwości analityczne i wybór ten powinien wyni-

kać z dobrej znajomości rynku oraz dogłębnej analizy własnego przedsiębior-

stwa. Budowanie przewagi konkurencyjnej prowadzi do kolejnego dylematu  

– z kim współpracować i w jakim zakresie. Jest to o tyle istotne, że nowoczesne 

modele działalności podkreślają znaczącą rolę klastrów w rozwoju innowacji  

w firmach, jak również wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach 

działania. Problemy kooperacyjne wydają się w świetle obecnych rozważań 

teoretycznych szczególnie ważne. Z całą pewnością podejmowane decyzje po-

winny opierać się na analizie kosztowej (rachunku ekonomicznym) wzbogaco-

nej o doświadczenia dotychczasowego przebiegu współpracy, przekazywane 

decydentom przez pracowników. Ostatnie ważne pytanie w ramach działań 

planistycznych dotyczy przyjętego i przyszłościowego sposobu finansowania 

działalności i rozwoju przedsiębiorstwa.  

Wszystkie powyższe pytania pokazują silny związek ze znajomością pro-

duktów na rynku (własnych oraz konkurencji), jak również innymi informacja-

mi o otoczeniu i samej firmie. Wiele z tych informacji jest w posiadaniu pra-

cowników firm turystycznych – szczególnie w przypadku mikro- i małych firm, 

                                                   
7 Por. M. Romanowska, Analiza i planowanie strategiczne w małej firmie, w: Zarządza-

nie strategiczne. Strategie małych firm, red. R. Krupski, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2005, s. 101. 
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w których systemy informacji nie są rozbudowane i opierają się na bezpośred-

nich kontaktach osobistych. Z tego powodu proces planowania strategicznego  

w przedsiębiorstwie turystycznym wymaga partycypacji pracowników w pro-

cesie podejmowania decyzji – tych operacyjnych, ale także budowania celów 

rozwojowych firmy. Jest to drugi obszar (obok planowania strategicznego) 

związany z badaną problematyką, a dotyczący kwestii partycypacji pracowni-

ków w podejmowaniu decyzji strategicznych przedsiębiorstwa. Przedstawiona 

tematyka z punktu widzenia zarządzania firmą turystyczną wydaje się wciąż 

ubogo przedstawiona w polskiej literaturze
8
. W tym miejscu należy odróżnić 

kwestię partycypacji pracowników w procesie decyzyjnym planowania strate-

gicznego od problematyki delegowania na pracowników uprawnień do podej-

mowania różnego rodzaju decyzji strategicznych. Jak stwierdził J. Supernat, 

menedżer nie powinien delegować określonych decyzji strategicznych cechują-

cych się wykraczaniem poza umiejętności i doświadczenie podwładnego, pouf-

nością i związanych z bezpieczeństwem firmy
9
.  

Z punktu widzenia prowadzonych analiz interesujący wydaje się zbiór do-

puszczalnych stylów podejmowania decyzji. Jest on wynikiem wariantów po-

wstałych na bazie trzech stylów opracowanych przez V.H. Vrooma i P.W. Yet-

tona
10

. Zaproponowali oni styl autokratyczny (A), konsultatywny (K) oraz gru-

powy (G). Rozbudowa tych trzech stylów pozwoliła na wyodrębnienie pięciu 

wariantów
11

:  

a) kierownik sam podejmuje decyzję na podstawie posiadanych przez sie-

bie informacji (AI); 

                                                   
8 Poszukiwania w różnym bazach i katalogach polskiej literatury pozwoliły na zidentyfi-

kowanie dwóch prac poświęconych dokładnie temu zagadnieniu spoza branży turystycznej:  
M. Jankowska-Mihułowicz, Partycypacja zespołu w podejmowaniu decyzji strategicznych, w: 
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 98 oraz R. Stocki, R. Prokopo-

wicz, G. Żmuda, Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Kraków 2008.  

9 J. Supernat, Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław 2003,  

s. 39.  

10 V.H. Vroom, P.W. Yetton, Leadership and Decision-Making, University of Pittsburgh 

Press, Pittsburgh 1973, s. 67. 

11 M. Mroziewski, Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 
2005, s. 92–102. 



42 Krzysztof Borodako 

b) kierownik uzyskuje informacje od podwładnych i sam podejmuje decy-

zje (AII); 

c) kierownik dyskutuje problem indywidualnie z kompetentnymi pod-

władnymi (zbiera ich pomysły i sugestie) i sam podejmuje decyzję, któ-

ra odzwierciedla opinie podwładnych lub ich nie odzwierciedla (KI); 

d) kierownik dyskutuje problem z grupą podwładnych (gromadzi ich po-

mysły, uwagi i sugestie) i sam podejmuje decyzję, która odzwierciedla 

opinie podwładnych lub ich nie odzwierciedla (KII); 

e) kierownik dyskutuje problem z grupą podwładnych, razem wypracowu-

ją i oceniają możliwe kierunki działania, dążąc do konsensusu w spra-

wie podjęcia decyzji, przy czym kierownik nie wpływa na grupę i jest 

skłonny zaakceptować wypracowaną przez nią decyzję (G).  

W przeprowadzonych badaniach prezentowanych w niniejszym artykule 

skupiono się głównie na trzech ostatnich wariantach, czyli dwóch konsultatyw-

nych i grupowym. Styl grupowy jest możliwy w przypadku małych rodzinnych 

firm, w których wiedza i doświadczenia dzielone są między członków rodziny. 

Styl konsultatywny I jest formą pochodną od stylu grupowego, z tą jednak róż-

nicą, że decyzję podejmuje kierownik. Jest to istotne, ponieważ również on staje 

się odpowiedzialny za podjęty wybór i jego konsekwencje. Styl konsultatywny 

II daje decydentowi możliwość podjęcia ostatecznej decyzji na bazie informacji 

i wiedzy pracowników. Pozwala to także na wyeliminowanie syndromu grupo-

wego myślenia, określanego również jako syndromu grupowego ogłupienia. Ze 

zjawiskiem takim można mieć do czynienia w jednorodnych grupach. Polega 

ono na tym, że członkowie grupy dążą do osiągnięcia konsensusu zamiast zmie-

rzać do podjęcia najlepszej decyzji. Ograniczają oni liczbę pomysłów, są mało 

wrażliwi za sygnały ostrzegawcze i tracą krytycyzm
12

. Udział pracowników  

w procesie decyzyjnym ma pomagać firmie turystycznej (jej decydentom) w 

trafnych decyzjach. Tym samym ma być istotnym wkładem w proces planowa-

nia strategicznego, który w mikro- i małych przedsiębiorstwach turystycznych 

realizowany jest w mniej sformalizowany sposób.  

                                                   
12 M. Jankowska-Mihułowicz, P. Walentynowicz, Personalne bariery podejmowania de-

cyzji menadżerskich, w: Człowiek i jego decyzje, red. K.A. Kłosiński A. Biela, t. 1, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2009, s. 174.  
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2. Metodyka 

Badania partycypacji pracowników firm turystycznych w procesie plano-

wania strategicznego przeprowadzono przy wykorzystaniu formularza ankieto-

wego umieszczonego na serwerze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Ankieta była kierowana wyłącznie do firm turystycznych znajdujących się  

w bazie, wobec czego formularz ankietowy był niewidoczny dla innych osób 

odwiedzających tę witrynę. Otworzyć ankietę elektroniczną mogły wyłącznie 

osoby, które uzyskały zaproszenie do badania drogą elektroniczną (w postaci 

e-maila zawierającego odpowiedni link do ankiety). W badaniu rozesłano za-

proszenia na 7122 niepowtarzające się adresy e-mailowe. W efekcie końcowym 

uzyskano 1006 wypełnionych ankiet z całego kraju, z których 980 zostało osta-

tecznie wykorzystanych do analiz statystycznych. 

Charakter partycypacji został zoperacjonalizowany poprzez postawienie  

w ankiecie czterech pytań respondentom. Pierwsze dotyczyło kwestii omawia-

nia istotnych decyzji przez kierownictwo firmy z doświadczonymi pracowni-

kami niższego szczebla. Drugie – sprzyjania przez firmę (kadrę zarządzającą) 

nieformalnym konsultacjom pracowników związanym z istniejącymi proble-

mami firmy i zmianami na rynku (mogącymi mieć wpływ na funkcjonowanie 

firmy). Ostatnie pytanie związane było z tym, w jakim stopniu dyrekcja firmy 

organizuje spotkania z pracownikami w celu przekazania informacji o przyję-

tych celach strategicznych.  

W badaniu zostały wykorzystane dane poddane analizie statystycznej za-

leżności między odpowiedziami respondentów a ich cechami – statusem w fir-

mie, zajmowanym stanowiskiem oraz wykształceniem. Wszystkie istotne staty-

stycznie wyniki (przy p < 0,05) zostały przedstawione w dalszej części pracy.  

3. Wyniki badań 

3.1.  Charakterystyka badanej próby 

Poziom partycypacji pracowników firm turystycznych uczestniczących w 

badaniu określono na podstawie uzyskanych danych z ankiet. Analizie zostało 

poddanych 980 ankiet. Niemal połowa badanej próby (44,29%) to kadra wyż-

szego szczebla – prawie jedna czwarta osób biorących udział w badaniu to pre-
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zesi firm, natomiast ponad jedna piąta to dyrektorzy tych organizacji. Ponad 

jedna czwarta to kierownicy tych podmiotów, a 15% to pracownicy liniowi na 

stanowiskach specjalistów. W zakresie struktury respondentów z punktu widze-

nia ich statusu w firmie niemal dwie trzecie to właściciele (lub współwłaścicie-

le), a ponad jedna trzecia to pracownicy w tych firmach. Należy dodać w tym 

miejscu, że uzyskane dane pochodzą od różnych podmiotów, więc każdy re-

spondent określał inną (własną) firmę. Respondenci to głównie osoby młode 

(27%) w wieku do 30. roku życia, natomiast drugą najliczniejszą grupą były 

osoby w przedziale 31–40 lat. Łącznie te dwie grupy osób stanowiły prawie 

55% całej próby badawczej. Ponad dwie trzecie respondentów to osoby z wyż-

szym wykształceniem. Badani przedstawiciele firm turystycznych reprezento-

wali dwa główne kierunki (profile) wykształcenia – ekonomiczne i turystyczne. 

Jedynie przedstawiciele tych dwóch grup stanowili ponad jedna piątą próby  

– w przypadku każdej z tych grup. Na trzecim miejscu pod względem liczebno-

ści grupy według kierunku wykształcenia znaleźli się absolwenci szkół/uczelni 

technicznych.  

W badaniu uczestniczyły głównie osoby z mikrofirm, czyli zatrudniają-

cych do 9 pracowników (było to aż 52% całej badanej próby). Drugą dominują-

cą grupą reprezentowanych przedsiębiorstw były małe firmy turystyczne  

(w tym przypadku było to 38% próby). Łącznie obie te grupy firm stanowiły 

90% wszystkich badanych firm turystycznych. Interesujące wydaje się także 

rozłożenie struktury badanych przedsiębiorstw z punktu widzenia rodzaju dzia-

łalności w ramach branży turystycznej. I tak największą grupę stanowiła baza 

noclegowa (42% badanych firm), a na drugim miejscu znalazły się obiekty ga-

stronomiczne (reprezentowane przypuszczalnie najczęściej przez restauracje)  

– 27% próby. 

3.2.  Wyniki badań ankietowych 

W badaniu poddano analizie trzy kwestie dotyczące włączania pracowni-

ków w rozwój firmy w ujęciu strategicznym. Pierwszą kwestią było omawianie 

istotnych decyzji z doświadczonymi pracownikami niższego szczebla. Drugą – 

sprzyjanie przez firmę nieformalnym konsultacjom pracowników (na tym sa-

mym poziomie i z przełożonymi) dotyczącym istniejących problemów w firmie 

i otoczeniu. Trzecią sprawą było organizowanie spotkań dyrekcji z pracowni-

kami w celu przekazania informacji o przyjętych celach strategicznych. Niestety 

nie wszystkie zależności między odpowiedziami respondentów a ich cechami 
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były statystycznie istotne. Z tego powodu w dalszej części opracowania przed-

stawiono wyłącznie zależności przy p < 0,05.  

Odpowiedzi dotyczące pierwszej kwestii zależały istotnie od profilu wy-

kształcenia respondenta (p = 0,00629; V-Craméra: 0,1013551). Najwięcej osób 

wskazywało na praktykę omawiania istotnych decyzji z doświadczonymi pra-

cownikami z wykształceniem turystycznym (46,25% „raczej tak” + 31,67% 

„zdecydowanie tak” = 77,92% wszystkich wskazań osób z tym wykształce-

niem). Przy czym bardzo dużo osób z wykształceniem ekonomicznym wskazy-

wało na odpowiedź „raczej tak”, więcej niż respondentów z wykształceniem 

turystycznym (46,25% względem 56,25%). Warto odnotować, że jednakowa 

część osób w obu profilach wykształcenia (7%) była niezdecydowana  

(tabela 1).  

Tabela 1 

Omawianie przez kierownictwo istotnych decyzji z pracownikami  

a profil wykształcenia respondentów (p = 0,00629) 

Odpowiedzi 
Zdecydowanie 

nie 
Raczej nie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej tak 
Zdecydowanie 

tak 

Wykształcenie % w. % k. % w. % k. % w. % k. % w. % k. % w. % k. 

turystyczne 5,42 21,31 9,58 20,72 7,08 30,36 46,25 24,18 31,67 28,46 

ekonomiczne 4,91 18,03 9,82 19,82 7,59 30,36 56,25 27,45 21,43 17,98 

techniczne 6,51 18,04 14,20 21,62 2,96 8,93 46,15 16,99 30,18 19,10 

prawne 0,00 0,00 25,00 5,41 4,17 1,79 45,83 2,40 25,00 2,25 

humanistyczne 5,03 13,11 15,09 21,62 3,77 10,71 42,77 14,82 33,33 19,85 

inne 13,04 29,51 8,70 10,81 7,25 17,86 47,10 14,16 23,91 12,36 

* % w. – procent wiersza, % k. – procent kolumny. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

Kolejna kwestia poddana badaniu dotyczyła sprzyjania nieformalnym kon-

sultacjom dotyczącym istniejących problemów w firmie i otoczeniu (a mogą-

cym mieć wpływ na jej funkcjonowanie). W tym przypadku istotne statystycz-

nie były dwie cechy z metryczki respondentów – ich pozycja w firmie 

(p = 0,00174; V-Craméra: 0,1447819) oraz status (p = 0,01174; V-Craméra 

0,1176766). Aż 57,83% respondentów pełniących funkcje na wysokim szczeblu 
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(prezes, dyrektor) uważało, że ich firma zdecydowanie sprzyja takim działa-

niom. Jedynie 42,17% pracowników na szczeblu średnim i niskim podzielało 

taką opinię. W przypadku odpowiedzi „raczej tak” wystąpiły również duże roz-

bieżności między tymi dwoma grupami: 52,24% osób z wysokiego i jedynie 

47,76% osób z niższego szczebla wskazywało na tę odpowiedź. Zaskakująca 

była struktura odpowiedzi negatywnych. Wśród osób deklarujących, że ich 

firma raczej nie sprzyja takim nieformalnym konsultacjom, aż 61,84% osób 

było z wysokiego szczebla (względem 38,16% osób z niższego szczebla).  

W przypadku zdecydowanego braku wspomnianej przychylności w firmie 

53,66% osób na wysokim szczeblu wskazywało taką odpowiedź (tabela 2).  

Tabela 2 

Sprzyjanie przez firmę nieformalnym konsultacjom pracowników 

 a pozycja respondentów w firmie (p = 0, 00174) 

Odpowiedzi 
Zdecydowanie 

nie 
Raczej nie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej tak 
Zdecydowanie 

tak 

Pozycja 
respondentów 
w firmie 

% w. % k. % w. % k. % w. % k. % w. % k. % w. % k. 

wysoki szczebel 5,16 53,66 11,03 61,84 11,97 37,23 49,30 52,24 22,54 57,83 

średni i niski 
szczebel 

4,80 46,34 7,32 38,16 21,72 62,77 48,48 47,76 17,68 42,17 

* % w. – procent wiersza, % k. – procent kolumny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

Dużo większą rozbieżność zanotowano w przypadku rozróżnienia na oso-

by będące właścicielami danej firmy i jej pracowników (tabela 3). Aż 63,35% 

wskazujących odpowiedź „zdecydowanie tak” było właścicielami firm. Tylko 

36,65% zgadzających się z tezą, że firma zdecydowanie sprzyja nieformalnym 

konsultacjom dotyczącym istniejących problemów w firmie i otoczeniu (a mo-

gącym mieć wpływ na jej funkcjonowanie), to pracownicy. Zaskakująca wyda-

wać się może struktura opinii przeciwnych, to jest „zdecydowanie nie” dla 

sprzyjania przez firmę nieformalnym konsultacjom pracowników w ramach 

organizacji. Aż 76,27% osób wskazujących taką odpowiedź byli to właściciele 

tych firm, a niespełna 23,73% to pracownicy. Rozkład odpowiedzi niezdecydo-
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wanych między poszczególnymi grupami był zbliżony do połowy – odpowied-

nio 50,96% i 49,04%.  

Tabela 3 

Sprzyjanie przez firmę nieformalnym konsultacjom pracowników  

a status respondentów w firmie (p = 0,01174) 

Odpowiedzi 
Zdecydowanie 

nie 
Raczej nie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej tak 
Zdecydowanie 

tak 

Status 
respondenta 

% w. % k. % w. % k. % w. % k. % w. % k. % w. % k. 

właściciel 7,92 76,27 9,33 61,63 14,08 50,96 47,36 61,28 21,30 63,35 

pracownik 3,85 23,73 9,07 38,37 21,15 49,04 46,70 38,72 19,23 36,65 

* % w. – procent wiersza, % k. – procent kolumny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

Trzecim, ostatnim, aspektem badania włączania pracowników w działania 

planistyczne było organizowanie przez dyrekcję firmy spotkań z pracownikami 

w celu przekazania informacji o przyjętych celach strategicznych. Odpowiedzi 

na to pytanie były istotne statystycznie względem pozycji, czyli reprezentowa-

nia przez respondentów niskiego, średniego lub wysokiego szczebla zarządza-

nia firmą (p = 0,00639; V-Craméra: 0,1312639). W przypadku wskazań „zde-

cydowanie tak” (potwierdzających organizację spotkań dyrekcji firmy z pra-

cownikami) widoczna jest dominacja osób z wyższych stanowisk w firmie. 

Blisko 57% odpowiadających „zdecydowanie tak” to członkowie kadry zarząd-

czej, podczas gdy 43% osób to pracownicy niższego szczebla. Również w przy-

padku odpowiedzi „raczej tak” widoczny jest większy udział kadry wysokiego 

szczebla (relacja 54,57% do 45,43%). Co warte podkreślenia w przypadku od-

powiedzi „raczej nie”, aż 60% pracowników niższego szczebla wskazało tę 

odpowiedź (tabela 4). 

Przedstawiona analiza wyników badań pozwala zauważyć z jednej strony 

istniejące zróżnicowanie między firmami, a z drugiej – odmienne postrzeganie 

przez respondentów problemów włączania pracowników do procesu planowa-

nia strategicznego.  
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Tabela 4 

Organizacja spotkań dyrekcji firmy z pracownikami na temat przekazania informacji  

o przyjętych celach strategicznych a status respondentów w firmie (p = 0,00639) 

Odpowiedzi 
Zdecydowanie 

nie 
Raczej nie 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej tak 
Zdecydowanie 

tak 

Pozycja  
respondentów 
 w firmie 

% w. % k. % w. % k. % w. % k. % w. % k. % w. % k. 

wysoki  
szczebel 

6,96 51,72 11,60 40,00 5,34 39,66 40,14 54,57 35,96 56,99 

średni i niski 
szczebel 

7,02 48,28 18,80 60,00 8,77 60,34 36,09 45,43 29,32 43,01 

* % w. – procent wiersza, % k. – procent kolumny. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.  

Podsumowanie 

Studia literatury pozwoliły na określenie znaczenia udziału pracowników 

w procesie planowania strategicznego w firmie turystycznej. Podejście do tych 

założeń i formy ich realizacji w różnych firmach wyglądają odmiennie. Intere-

sujące są wyniki dotyczące omawiania istotnych decyzji z doświadczonymi 

pracownikami, tu widać, że największy odsetek stanowią osoby z wykształce-

niem turystycznym (dla wskazań „zdecydowanie tak”), natomiast na drugim 

miejscu dominują absolwenci studiów ekonomicznych (dla wskazań „raczej 

tak”). Te dwa profile wykształcenia mogą dobrze przygotowywać pracowników 

i menedżerów do budowania podejścia partycypacyjnego w procesie zarządza-

nia firmą.  

Sprzyjanie nieformalnym konsultacjom w firmach oraz organizowanie 

spotkań dyrekcji z pracownikami było z reguły bardzo pozytywnie oceniane 

przez kadrę zarządzającą. Dużym zaskoczeniem podczas interpretacji wyników 

był stosunkowo wysoki odsetek osób będących właścicielami firm turystycz-

nych, które deklarowały brak sprzyjania przez firmę (czyli niejako ich samych) 

nieformalnym konsultacjom pracowników. Badania te mogły spełnić dodatko-

wą funkcję – autoanalizy dla części z respondentów (właścicieli) i refleksji, czy 

dobrze postępują, nie stwarzając warunków dla takich merytorycznych dyskusji 

i wymiany poglądów. Z całą pewnością udział tej grupy respondentów może 

świadczy o szczerych odpowiedziach na tematy niekorzystne dla własnej firmy 
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i pokazywać, jak wiele właściciele firm mogliby zrobić w tym obszarze – pod 

warunkiem zrozumienia zasadności i celowości takiego podejścia.  

Wnioski z przeprowadzonych badań uwidaczniają dwie istotne kwestie. 

Pierwszą jest dążenie właścicieli i współwłaścicieli do kreowania obrazu swojej 

firmy jako otwartej na generowanie wartości dodanej w procesie planowania 

strategicznego poprzez partycypację. Można przypuszczać, iż partycypacyjne 

planowanie rozwoju własnej firmy jest w niektórych przedsiębiorstwach nadal 

w sferze dążeń, ale jednocześnie z pewnością w wielu innych jest codzienną 

praktyką. Drugim wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest to, że wśród ba-

danych firm można stwierdzić stosunkowo wysoki poziom włączania pracow-

ników (interesariuszy danej firmy) w proces podejmowania decyzji strategicz-

nych lub przynajmniej w proces gromadzenia nieformalnych informacji uzy-

skiwanych dzięki wewnętrznym konsultacjom.  
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STRATEGIC PLANNING BASED ON PARTICIPATION IN A TOURISM 

COMPANY – EMPIRICAL RESULTS 

Summary 

The development of tourism enterprises is influenced by many factors, among 

which there are the internal rules for the strategic planning process. The implementation 

of them in the company requires knowledge of its course, but also requires access to 

various reliable sources of information. One of them are the employees themselves. For 

this reason, in recent years, the literature emphasizes the important role of strategic 

planning based on the active participation of the employees of the company. The share 

of this participation varies depending on the role and function of the persons and the 

knowledge possessed by them. In a study using a survey tool, the level of employee 

participation in decision-making procedures and the diversity of perceptions of partici-

pation was described. It was run depending on the status and position of the respondent 

in the company. The results confirmed the assumption that the owners and co-owners of 

companies much higher determines the level of participation. The positive aspect of the 

results was the fact, that there was a relatively high (positive) evaluation of the process 

by lower-level employees in the tourism companies. 

Keywords: strategic planning, tourism firm, participation 
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Streszczenie 

Celem opracowania jest poznanie metod i efektów działań innowacyjnych o cha-

rakterze funkcjonalno-organizacyjnym w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem 

hotelarstwa. Problemem podjętym w opracowaniu są korzyści płynące z innowacyjnych 

rozwiązań funkcjonalno-organizacyjnych i metody zatrzymania tych korzyści w sekto-

rze turystycznym. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy potwierdzono, że: 

1) innowacyjność funkcjonalno-organizacyjna jest źródłem korzyści; 2) dezinwestycje 

jako innowacyjne rozwiązanie funkcjonalno-organizacyjne nie przynoszą efektu  

w postaci integracji przedsiębiorstw; 3) integracja z udziałem przedsiębiorstw tury-

stycznych jako innowacyjne rozwiązanie funkcjonalno-organizacyjne nie zawsze służy 

konsolidacji rynku turystycznego czy też jego rynków branżowych; 4) korzyści z inno-

wacyjności funkcjonalno-organizacyjnej przedsiębiorstw turystycznych integrowanych 

w strukturę wielosektorowego konglomeratu mogą zostać przechwycone przez inne 

jego podmioty. 

Problem badawczy zilustrowano przykładem dezinwestycji przedsiębiorstwa hote-

larskiego Immobile Sp. z o.o. oraz struktur konglomeratowych wielosektorowej grupy 

Makrum. 

Słowa kluczowe: innowacyjność funkcjonalno-organizacyjna, przedsiębiorstwo hote-

larskie, rynek turystyczny, dezinwestycje, inicjatywy inkorporacyjne, struktury kon-

glomeratowe 
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Wprowadzenie 

Spośród rozlicznych prób zdefiniowania innowacji podejmowanych w kra-

jowej i zagranicznej literaturze przedmiotu
1
 najbardziej odpowiednią dla po-

trzeb niniejszego opracowania jest ta, według której pod pojęciem innowacji 

rozumie się nowości (technologiczne, procesowe, prawne i społeczne) w formie 

produktów, procesów wytwarzania, obrotu i dystrybucji, a nawet konsumpcji 

oraz utylizacji odpadów i redukcji emisji do środowiska. Nie każda jednak no-

wość uznawana jest za innowację. Warunkiem koniecznym uznania zmiany za 

innowację jest jej pozytywny skutek i korzyści, jakie z jej tytułu odniesie przed-

siębiorstwo i jego interesariusze. Przyjęcie takiego warunku oznacza, że nowe 

rozwiązanie, zanim zostanie uznane za innowację, powinno podlegać ocenie 

pod kątem korzyści, jakie przynosi w skali mikro- i makroekonomicznej. 

Bez wchodzenia w spory definicyjne – za innowacyjność przyjmuje się 

zdolność do kreowania i wdrażania innowacji.  

Spośród zaprezentowanych w zestawieniu rodzajów i celów innowacyjno-

ści (tabela 1) do analizy wybrano innowacyjność funkcjonalno-organizacyjną 

przedsiębiorstw turystycznych, której ważnymi, choć nie jedynymi, skutkami 

powinny być, według literatury przedmiotu, integracja tych przedsiębiorstw  

i konsolidacja rynku turystycznego
2
. 

Celem opracowania jest poznanie metod i efektów działań innowacyjnych 

o charakterze funkcjonalno-organizacyjnym w turystyce, ze szczególnym 

uwzględnieniem hotelarstwa. Problemem podjętym w opracowaniu są korzyści 

płynące z innowacyjnych rozwiązań funkcjonalno-organizacyjnych i ich za-

trzymanie w sektorze turystycznym. Do zweryfikowania przyjmuje się następu-

jące hipotezy: 

a) innowacyjność funkcjonalno-organizacyjna jest źródłem korzyści; 

                                                   
1 Por. H.M. Sapolsky, Organizational Structure and Innovation, „The Journal of Busi-

ness” 1967, vol. 40, s. 497–510 oraz B. Wejnert, Integration Models of Diffusion of Innovations: 
A Conceptual Framework, „Annual Review of Sociology” 2002, vol. 28, s. 297–326, a także  

H. Corsten, R. Goessinger, H. Schneider, Grundlagen des Innovationsmanagement, Verlag Franz 
Wahlen, Muenchen 2006 i wiele innych. Wśród licznych pozycji literatury krajowej na uwagę 
zasługuje praca Innowacyjność przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Toruńskiego im. M. Kopernika, Toruń 2004. 

2 F. Gallouj, Innovation in Services and the Attendant Old and New Myths, „Journal in 

Socio-Economics” 2002, no. 31, s. 137–157 oraz A.M. Hjalager, Repairing Innovation Defective-
ness in Tourism, „Tourism Management” 2002, vol. 23, s. 465–474, a także B. Wejnert, op.cit. 



 Innowacyjność funkcjonalno-organizacyjna przedsiębiorstw na rynku turystycznym 53 

Tabela 1 

Formy innowacyjności 

Formy innowacyjności Cele projektów innowacyjnych 

Produktowa 

zapewnienie długotrwałości użytkowania, 
poprawa zyskowności, 
wzrost udziału w rynku, 

utrzymanie niezależności, 
wzrost prestiżu. 

Technologiczna 

poprawa zyskowności, 
wzrost wydajności, 
obniżenie kosztów, 
obniżenie materiało- i energochłonności, 
obniżenie pracochłonności, 

zmniejszenie ilości odpadów i emisji do środowiska. 

Funkcjonalno-organizacyjna 

wzrost wartości przedsiębiorstwa, 
poprawa zdolności konkurencyjnej i siły przetargowej, 
wzrost skali wytwarzania i obrotów, 
obniżenie kosztów i ryzyka, 
korzyści rachunkowe, podatkowe i transakcyjne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Corsten, R. Goessinger, H. Schneider, 

Grundlagen des Innovationsmanagement, Verlag Franz Wahlen, Muenchen 

2006 oraz H.M. Sapolsky, Organizational Structure and Innovation, „The 

Journal of Business” 1967, vol. 40, s. 497–510. 

b) dezinwestycje jako innowacyjne rozwiązanie funkcjonalno- 

-organizacyjne nie przynoszą efektu w postaci integracji przedsię-

biorstw; 

c) integracja z udziałem przedsiębiorstw turystycznych jako innowacyjne 

rozwiązanie funkcjonalno-organizacyjne nie zawsze służy konsolidacji 

rynku turystycznego czy też jego rynków branżowych; 

d) korzyści z innowacyjności funkcjonalno-organizacyjnej przedsiębiorstw 

turystycznych integrowanych w strukturę konglomeratu mogą zostać 

przechwycone przez inne jego podmioty. 

Problem badawczy zilustrowano przykładem dezinwestycji przedsiębior-

stwa hotelarskiego Immobile Sp. z o.o. oraz struktur konglomeratowych wielo-

sektorowej grupy Makrum. 
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1. Innowacyjność i motywy postaw innowacyjnych przedsiębiorców 

turystycznych  

Fala upadłości przedsiębiorstw turystycznych, która dotknęła polski rynek, 

jest podstawową przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań funkcjonalno- 

-organizacyjnych, które zmniejszyłyby zagrożenie upadłością i inne ryzyka  

z tym związane oraz zwiększyłyby potencjał konkurencyjny tych przedsię-

biorstw. 

Nie mniej ważnymi przyczynami postaw innowacyjnych właścicieli i ma-

nagementu są ponoszone ciężary danin publicznych, odczuwalne jako nadmier-

ne, oraz próby ucieczki od nich w szarą strefę albo w takie formy organizacyj-

ne, które służą ukrywaniu bądź przerzucaniu dochodów. 

W historii myśli ekonomicznej
3
 można odnaleźć poglądy, że innowacyj-

ność jest nieodłącznym atrybutem przedsiębiorcy i wpisana jest immanentnie  

w role, jakie ten w gospodarce odgrywa. Do grona wybitnych teoretyków 

przedsiębiorczości prezentujących własną opinię na ten temat zaliczani są: 

a) Johann Heinrich von Thünen (1783–1850), który rolę przedsiębiorcy 

jako innowatora opisał następującymi słowy: „Potrzeba jest matką wy-

nalazków i tak oto przedsiębiorca poprzez wrodzone dążenie do wyna-

lazków i nowych odkryć jest na swoim miejscu”
4
; 

b) Alfred Marshall (1842–1924), który, identyfikując funkcje spełniane 

przez przedsiębiorców, wymieniał je w następującej kolejności: koor-

dynator, arbiter, innowator, podejmujący ryzyko; 

c) Joseph Alois Schumpeter (1883–1950), który w swojej teorii elit uznał, 

iż: „W odkrywaniu i wdrażaniu nowych możliwości zawiera się istota 

przedsiębiorczości”
5
; koncentrując się na innowacyjności przedsiębior-

ców, zidentyfikował i sklasyfikował on typy zachowań podmiotów  

w gospodarce (tabela 2). 

                                                   
3 Za: H. Corsten, R. Goessinger, H. Schneider, op.cit., s. 44 i n. 

4 Ibidem. 

5 Ibidem. 
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Tabela 2 

Schumpeterowskie typy zachowań podmiotów na rynku 

 Gospodarujący Przedsiębiorca innowator 

Wzorzec reakcji 
adoptujący i akceptujący 
odtwórczy 

kreatywny i nieakceptujący 

Sposób zachowania 
bazujący na doświadczeniu 
wytrenowany 

zorientowany na nowości,  
spontaniczny 

Motywy działania 
hedonistyczna kalkulacja, 
wygoda 

o wizjonerskim podejściu 
i twórczej wyobraźni 

Wrażliwość na ryzyko w 
działaniu 

rutyna unikania ryzyka 
podejmowanie ryzykownych 
nowości  

Efekty działania stopniowe i ewolucyjne zmiany 
radykalne i rewolucyjne 
zmiany 

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Corsten, R. Goessinger, H. Schneider, 
Grundlagen des Innovations management, Verlag Franz Wahlen, Muenchen 

2006 oraz J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 

1960. 

Wielu współczesnych teoretyków przedsiębiorczości podkreśla, że goto-

wość do innowacji wśród przedsiębiorców wzmacnia się w czasie pogorszenia 

się sytuacji gospodarczej
6
. Zjawiska kryzysowe, które były pochodną ogólno-

światowego kryzysu finansowego lat 2007–2009, dotknęły także sektor tury-

styczny i wzmogły gotowość do zmian oraz otwarcie na nowości wśród przed-

siębiorców turystycznych. 

Jak wynika z literatury przedmiotu
7
, a przede wszystkim, jak wykazuje ob-

serwacja rynku turystycznego w Polsce (a także rynków branżowych sektora 

turystycznego) nowe zmiany mające charakter innowacji funkcjonalno- 

-organizacyjnych przebiegają dwukierunkowo.  

                                                   
6 C. Maas, Determinanten betrieblichen Innovationsverhaltens. Theorie und Empirie, TU, 

Berlin 1990, s. 107. 

7 Por. M. Barowicz, Ceny transferowe. Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapita-

łowej, Placet, Warszawa 2009; J. Wyślok, Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, prze-
rzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa 2006; A. Helin, K. Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski, 
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych: Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, C.H. Beck, War-
szawa 2012, a także S. Michalak, M. Krzewski, C. Maliszewski, Transfer pricing. Przerzucanie 
dochodów, metody kontroli, konsekwencje podatkowe, Difin, Warszawa 1997. 
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Po pierwsze, przedsiębiorstwa turystyczne dążą do dywersyfikacji prowa-

dzonej działalności, rozszerzając jej profil o nowe pola biznesowe i to nie tylko 

o charakterze turystycznym. Jednocześnie, dążąc do oszczędności, starają się 

one obniżyć koszty poprzez wyprowadzanie ze spółki macierzystej tych aktyw-

ności biznesowych, które są wysoce kosztochłonne, w drodze outsourcingu, jak 

również poprzez wyprowadzanie ze spółki macierzystej tych składników mająt-

ku, których koszty utrzymania są wysokie – albo które są nisko produktywne, 

lub które generują dług. Motywem wyprowadzania biznesów lub składników 

majątku ze spółki macierzystej i tworzenia spółek powiązanych są też względy 

podatkowe. W skrajnych przypadkach tworzone są spółki bez wartości, do któ-

rych transferuje się nieściągalne należności, zdekapitalizowane urządzenia  

i niespłacone zobowiązania. Spółka macierzysta uwolniona od zadłużenia prze-

jętego przez nowo założoną spółkę zależną będzie mogła wykazać lepsze wyni-

ki finansowe, a jej zdolność do zaciągania nowych zobowiązań zostanie oce-

niona lepiej zarówno przez kooperantów, jak i dawców kapitału, w tym przez 

banki. Jedną ze stosowanych metod ilustrujących proces innowacyjny o charak-

terze funkcjonalno-organizacyjnym jest dezinwestycja polegająca na oddziele-

niu funkcji właścicielskich od działalności operacyjnej, co zilustrowane zosta-

nie przykładem przedsiębiorstwa Immobilien Sp. z o.o. 

Po drugie, przedsiębiorstwa turystyczne wychodzą z inicjatywą inkorpora-

cyjną i przejmują innych partnerów, zdarzają się również przypadki poddawania 

się cudzej inicjatywie inkorporacyjnej, a w konsekwencji zgody na przejęcie lub 

fuzję na warunkach narzuconych przez silniejszego partnera. Jedną z metod 

procesu inkorporacji jest przejęcie kontroli kapitałowej nad spółką dotąd nieza-

leżną i jej grupą kapitałową oraz włączenie jej wraz z jej spółkami zależnymi do 

nowej grupy kapitałowej celem utworzenia struktur konglomeratowych, co 

zostanie zilustrowane przykładem grupy kapitałowej Makrum. 

2. Dezinwestycje – studium przypadku na polskim rynku hotelarskim 

W branży hotelarskiej w Polsce rozwija się innowacyjny model funkcjo-

nalno-organizacyjny, nazywany w literaturze przedmiotu modelem deweloper-
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sko-operatorskim, polegający na oddzieleniu funkcji inwestora od funkcji ope-

ratora
8
. 

Przykładem może być spółka hotelarska należąca do grupy kapitałowej 

Orbis, w 2010 roku zagrożona upadłością, która podjęła wtedy próbę realizacji 

strategii obronnej asset light. Strategia ta polegała na skoncentrowaniu się na 

działalności hotelowej oraz zwiększeniu efektywności działalności biznesowej 

poprzez sprzedaż niestrategicznych działalności innych niż hotelarska oraz re-

strukturyzację bazy hotelowej. W konsekwencji część nieruchomości została 

stopniowo refinansowana, a prawa własności do nich uzyskali inwestorzy reali-

zujący długoterminowe inwestycje. Zgodnie ze strategią asset light, sieć hoteli 

ORBIS-u rozwijana jest poprzez franczyzę albo umowy o powierzeniu w za-

rząd, w zależności od wymagań marki oraz lokalizacji hotelu. Działania te mia-

ły na celu uporządkowanie struktury aktywów oraz lepsze wykorzystanie po-

tencjału hotelarskiego i know-how. Taki model prowadzenia działalności go-

spodarczej bywa zwykle skuteczną obroną, bowiem zwiększa elastyczność 

działania pozwala na mniejsze zaangażowanie kapitałowe oraz podnosi odpor-

ność na cykle koniunkturalne
9
. 

Rozdzielenie działalności operacyjnej od funkcji właścicielskich jako in-

nowacyjne rozwiązanie funkcjonalno-organizacyjne legło u podstaw dezinwe-

stycji, przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo Immobile Sp. z o.o., które ze 

względu na wartość aktywów i liczbę zatrudnionych należy zaliczyć do grupy 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

We wczesnym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa nie zakładano 

rozdzielenia działalności właścicielskiej od operacyjnej. Spółka Immobile po-

siadała kilkanaście nieruchomości, z których znaczna część była wykorzysty-

wana na działalność hotelarską. Kilka lat prowadzenia działalności gospodar-

czej i obserwacji rynku skłoniło do próby szukania rozwiązań bardziej transpa-

rentnych dla pożyczko- i kredytodawców, a w szczególności dla banków.  

W przekonaniu właścicieli takie rozwiązania dawałyby większą swobodę 

działania i zmniejszałyby ryzyko kredytowe. Wyodrębnienie działalności ope-

racyjnej sprzyjałoby dostępowi do kapitału zewnętrznego. Sprawozdania finan-

sowe spółki stałyby się bardziej przejrzyste dla banków. Zmiany prowadziłyby 

                                                   
8 A. Woźniak, Będą hotele, ale drogie, „ Rzeczpospolita” z 7 października 2010. 

9 www.orbis.pl/firma/o-firmie/strategia (14.09.2010). 
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do znacznego obniżenia kosztów przedsiębiorstwa i obciążeń, takich jak na 

przykład składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z powodu planowanej 

redukcji zatrudnienia. Przekazanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwu 

zależnemu zwiększyłoby elastyczność działania, a jednocześnie pozwoliłoby 

zachować kontrolę nad tą działalnością. Przedsiębiorstwo macierzyste mogłoby 

się skupić wyłącznie na kluczowych elementach swojej działalności, co zwięk-

szyłoby jej efektywność. Uproszczeniu uległaby struktura organizacyjna przed-

siębiorstwa macierzystego, a co za tym idzie, nastąpiłaby poprawa funkcjono-

wania, zmniejszenie kosztów, oszczędność czasu, zmniejszenie zatrudnienia, 

zmniejszenie zobowiązań finansowych, a w efekcie osiągnięto by lepsze wyniki 

finansowe
10

. Poza tym wolne zasoby przedsiębiorstwo macierzyste mogłoby 

przeznaczyć na realizację kluczowych zadań oraz na nowe inwestycje
11

. 

Spółka macierzysta zamierzała również zdywersyfikować działania w ra-

mach grupy kapitałowej. Dodatkowo dzięki utworzeniu spółek zależnych 

przedsiębiorstwo macierzyste pozyskałoby nowe źródła przychodów i nowych 

inwestorów oraz łatwiejszy dostęp do kapitałów zewnętrznych
12

. Przedsiębior-

stwo Immobile Sp. z o.o. nie zignorowało również trendu panującego na rynku 

usług hotelarskich, a w szczególności nowatorskich rozwiązań zastosowanych 

w sanacji spółki hotelarskiej ORBIS-u.  

Do zmian przedsiębiorstwo Immobile dojrzało w roku 2011, kiedy zdecy-

dowano się na wyodrębnienie dotychczasowej działalności hotelarskiej.  

W pierwszej wersji, od której jednak później odstąpiono, zmiany polegać miały 

na założeniu 6 celowych spółek osobowych – w formie spółek komandytowych 

dla wyprowadzenia do nich ze spółki macierzystej nieruchomości hotelowych 

zlokalizowanych w Bydgoszczy, Łodzi i Szczecinie oraz nieruchomości komer-

cyjnych zlokalizowanych w Bydgoszczy. Nieruchomości miały zostać wypro-

wadzone aportem według wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z wyceną 

przygotowaną przez ekspertów i rzeczoznawców Polish Properties. W wyżej 

wymienionych spółkach komandytowych przedsiębiorstwo macierzyste Immo-

                                                   
10 M. Rymarzak, Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, 

Warszawa 2009, s. 96. 

11 M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWN, 

Warszawa 2001, s. 88. 

12 Ibidem, s. 132 
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bile Sp. z o.o. miało być komandytariuszem, a przedsiębiorstwo Hotel 1 Sp.  

z o.o. miał pełnić funkcję komplementariusza. 

W następnym etapie zmian planowano, aby przedsiębiorstwo macierzyste 

Immobile Sp. z o.o. założyło spółkę zależną Focus Hotels Sp. z o.o i objęło  

w niej 100% udziałów.  

W kolejnym etapie planowano aportować do niej zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa macierzystego, obejmującą personel oraz wyposażenie hoteli. 

Focus Hotels Sp. z o.o jako spółka zależna miała docelowo prowadzić działal-

ność gospodarczą jako operator hoteli Focus. Zamiarem było, aby Focus Hotels 

Sp. z o.o. prowadziła działalność hotelową z wykorzystaniem nieruchomości 

wynajętych od każdej ze spółek celowych.  

W efekcie końcowym przedsiębiorstwo macierzyste Immobile Sp z o.o. 

miało pełnić funkcje holdingowe
13

 jako spółka dominująca w grupie kapitało-

wej, między innymi takie jak: zarządzanie działalnością grupy, udostępnianie 

znaków towarowych i funkcje spółki operacyjnej.  

Plany rozwoju sieci hoteli były w pierwotnej wersji zmian klasyfikowane 

do trzech grup: 

1. Rozwój własnych hoteli w ramach spółek celowych. 

2. Dzierżawa obiektów podmiotów trzecich. 

3. Zarządzanie, franczyza i afiliacja hoteli podmiotów trzecich. 

Jednakże planowane przez przedsiębiorstwo Immobile Sp. z o.o. w pierw-

szej wersji zmiany, polegające na wyodrębnieniu działalności operacyjnej od 

własności nieruchomości poprzez wniesienie nieruchomości do spółek celo-

wych – komandytowych, nie powiodły się
14

. W związku z powyższym, aby 

zrealizować zakładany pierwotnie cel, to jest oddzielić działalność operacyjną 

hoteli od własności nieruchomości, przedsiębiorstwo Immobile Sp. z o.o. powo-

łało podmiot zależny, którego zadaniem jest prowadzenie działalności opera-

                                                   
13 Polskie przepisy prawa nie zawierają definicji holdingu, a kodeks spółek handlowych 

zawiera jedynie szczątkowe regulacje dotyczące prawa holdingowego. Por art. 6 i art. 7 ustawy  
z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 roku, nr 97, poz. 1037. 

14 Zmiany zgodne z pierwszą wersją generowałoby wysokie obciążenia podatkowe. Spółki 

celowe musiałyby wówczas przejąć zobowiązania kredytowe przedsiębiorstwa macierzystego 
Immobile Sp. z o.o. Aby uniknąć tego rodzaju obciążeń, właściciele przedsiębiorstwa Immobile 
Sp. z o.o. wraz z doświadczonymi doradcami podatkowymi poszukiwali konstrukcji prawnej 
optymalizującej skutki podatkowe planowanej dezinwestycji i towarzyszących procesowi dezin-
westycyjnemu transakcji. Jednak pomimo dogłębnej analizy szeregu wariantów i modeli działania 
okazało się to niemożliwe. 
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cyjnej związanej z branżą hotelarską. Ostatecznie przedsiębiorstwo Immobile 

Sp. z o.o. utworzyło spółkę zależną Focus Hotels Sp z o.o. wpisaną do Krajo-

wego Rejestru Sądowego 29 lipca 2011 roku. Nieco później, bo 1 lutego 2012 

roku została przeniesiona do nowo utworzonego przedsiębiorstwa hotelarska 

działalność operacyjna
15

.  

3. Inicjatywy inkorporacyjne – studium przypadku wielosektorowego 

konglomeratu z udziałem przedsiębiorstw hotelarskich 

Konglomerat przedsiębiorstw jest efektem procesu integracyjnego polega-

jącego na fuzjach i przejęciach oraz aliansach strategicznych. Struktura funk-

cjonalno-organizacyjna konglomeratu jako rozwiązanie innowacyjne ma cha-

rakter hybrydowy, co oznacza, że tworzą go różne grupy powiązanych kapita-

łowo i zależnych od siebie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw niepowiąza-

nych ze sobą kapitałowo. Uprawiane w ramach konglomeratu aktywności biz-

nesowe cechuje różnorodność form, jak i różnorodność branżowa i sektorowa.  

Usytuowanie konglomeratowych form na tle innych form integracji przed-

siębiorstw przedstawia rysunek 1. 

Podmioty wchodzące w skład konglomeratu mogą charakteryzować się 

wysokim stopniem komplikacji powiązań kapitałowych i z tego powodu może 

być trudne bądź wręcz niemożliwe zidentyfikowanie wśród nich podmiotu do-

minującego. 

Częściej jednak w strukturach konglomeratowych wyraźnie dominuje naj-

silniejszy kapitałowo podmiot bądź grupa podmiotów pokrewnych sektorowo 

                                                   
15 Przedsiębiorstwo macierzyste Immobile Sp. z o.o. wydzierżawiło spółce zależnej Fokus 

Hotels budynki hotelowe wraz ze środkami trwałymi związanymi trwale z budynkami w Łodzi, 
Bydgoszczy oraz Szczecinie i poddzierżawiło budynek w Gdańsku. Focus Hotels Sp. z o.o. prze-
jęła pracowników centrali związanych z działalnością hotelową i wszystkich pracowników hoteli 

od spółki macierzystej Immobile na zasadach określonych art. 23 Kodeksu pracy. Ponadto spółka 
zależna Fokus Hotels nabyła od spółki macierzystej Immobile zapasy środków spożywczych, 
ruchome środki trwałe, na przykład sprzęt komputerowy, wyposażenie hoteli, część wartości 
niematerialnych i prawnych, w tym programy komputerowe oraz środki pieniężne zapewniające 
płynność finansową. Również wszystkie umowy z odbiorcami, dostawcami, kontrahentami, 
systemami rezerwacyjnymi i dokonane rezerwacje zostały przejęte przez Focus Hotels Sp. z o.o. 
Nazwa sieci Focus Hotel pozostała natomiast własnością Immobile Sp. z o.o. 
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lub branżowo i stąd pochodzą określenia takie, jak: konglomerat finansowy, 

konglomerat budowlany, konglomerat hotelowy i tak dalej.  

 

Rys. 1. Miejsce struktur konglomeratowych w klasyfikacji form integracji 

przedsiębiorstw ze względu na różne kryteria 

Źródło: Opracowanie na podstawie W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 

2009 oraz A. Helin, K. Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski, Fuzje i przejęcia 
spółek kapitałowych: Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, C.H. Beck, 

Warszawa 2012. 

Aby uznać konglomerat za zdominowany sektorowo bądź branżowo, mu-

szą zostać spełnione pewne warunki, które prawnie
16

 zostały uregulowane tylko 

dla konglomeratów finansowych. 

                                                   
16 Por. dokument Komisji Europejskiej „Implementation of Directive 2002/87/EC – the 

Financial Conglomerates. Directive Identification of Financial Conglomerates”, 
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-conglomerates/supervision_en.ht (21.12.2013). 
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Poprzez analogię można jednak przyjąć, że warunki potrzebne do uznania 

konglomeratu za turystyczny lub hotelarski są następujące: 

1. Dominujące przedsiębiorstwo turystyczne lub hotelarskie i jego pod-

mioty pokrewne sektorowo lub branżowo powinny posiadać znaczący 

udział kapitałowy w kapitałach konglomeratu, to jest powinny posiadać 

pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 20% kapitału ogółem obecnego 

w konglomeracie lub 20% głosów w organach stanowiących konglome-

ratu. 

2. Podstawową działalnością gospodarczą w konglomeracie powinna być 

turystyczna lub hotelarska działalność gospodarcza. Udział działalności 

turystycznej lub hotelarskiej w działalności gospodarczej konglomeratu 

można uznać za znaczący wtedy, gdy udział sumy bilansowej podmio-

tów sektora turystycznego bądź branży hotelarskiej w odniesieniu do 

sumy bilansowej całego konglomeratu przekracza 40%. 

Przykładem ilustrującym konglomeratową formę integracji przedsię-

biorstw z różnych sektorów i branż, w tym z branży hotelarskiej, może być 

konglomerat z dominującą spółką Makrum S.A. 19 kwietnia 2012 roku przed-

siębiorstwo Makrum S.A. przejęło kontrolę nad spółką Immobile Sp. z o.o. i jej 

grupą kapitałową, omawianą w poprzednim punkcie niniejszego opracowania. 

Spółka Makrum S.A. wystąpiła z inicjatywą inkorporacyjną, a następnie w wy-

niku realizacji umów zawartych między Makrum S.A. a głównym udziałowcem 

Immobile Sp. z o.o. doszło do przejęcia kontroli nad całą grupą hotelarską
17

.  

Profil biznesowy inkorporującego grupę hotelową przedsiębiorstwa jest 

obcy sektorowo i branżowo, bowiem spółka Makrum S.A. zajmuje się produk-

cją konstrukcji metalowych wraz z częściami oraz świadczy usługi instalacji 

konstrukcji metalowych. Rysunek 2 przedstawia strukturę Grupy Kapitałowej 

Makrum S.A.  

Nowa struktura konglomeratowa nie spełnia wymogów, które pozwalałyby 

uznać ją za konglomerat hotelarski, bowiem prowadzona działalność hotelarska 

                                                   
17 Pierwsza umowa traktowała o objęciu akcji serii I, natomiast druga – o przeniesieniu 

własności udziałów w Immobile Sp. z o.o., które stanowiły 91,61% kapitału zakładowego.  
W następnym etapie 28 maja 2012 roku spółka Makrum S.A. nabyła udziały spółki Immobile, 
które stanowiły pozostałe 8,29% kapitału zakładowego spółki, poprzez emisję akcji serii J.  
W rezultacie tych działań akwizycyjnych Makrum S.A. nabyła 100% udziałów w kapitale zakła-
dowym w liczbie 3100 udziałów – i objęła również kontrolę nad spółkami zależnymi od spółki 
macierzystej Immobile Sp. z o.o.  
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nie jest podstawową działalnością gospodarczą w konglomeracie, a jej udziału 

w kapitałach i udziału w sumie bilansowej konglomeratu nie można jeszcze 

uznać za znaczący. Makrum jest strukturą konglomeratową o wielosektorowym 

charakterze. 

 

Rys. 2. Struktura funkcjonalno-organizacyjna wielosektorowego konglomeratu 

MAKRUM z dominującą spółką Makrum SA. Stan na dzień 31 grudnia 2012 
roku 

Źródło: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Makrum 

S.A. 2012. 

Podsumowanie 

Jak podaje literatura przedmiotu, procesy łączenia się przedsiębiorstw 

prowadzą do koncentracji kapitału i konsolidacji rynku, także rynku turystycz-
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nego. Jak wynika jednak z analizy przeprowadzonej w opracowaniu, innowacje 

funkcjonalno-organizacyjne mają charakter dwukierunkowy, skutkując zarówno 

procesami integracyjnymi, jak i dezintegracyjnymi.  

Ani procesy dezintegracyjne, ani procesy integracyjne z udziałem przed-

siębiorstw turystycznych, w tym hotelarskich, wbrew wielu poglądom prezen-

towanym w literaturze przedmiotu nie zawsze służą konsolidacji rynku tury-

stycznego. Dowodzi tego jednoznacznie badany przypadek przejmowania kon-

troli kapitałowej przez podmioty obce sektorowo nad podmiotami turystyczny-

mi, w tym hotelarskimi. Przedstawiony w tym przypadku proces integracyjny 

wyraźnie nie sprzyjał konsolidacji rynku turystycznego, bowiem zrodził struk-

tury konglomeratowe, które ze względu na swą wielosektorowość i bardzo sil-

nie zdywersyfikowaną działalność gospodarczą przekraczają granice rynku 

turystycznego. 

Konsolidacji rynku turystycznego nie sprzyjają też dezinwestycje, w wy-

niku których, jak pokazano na przykładzie Immobile Sp z o.o., z jednego przed-

siębiorstwa wskutek rozdzielenia funkcji właścicielskich i hotelarskiej działal-

ności operacyjnej powstają wprawdzie powiązane ze sobą kapitałowo, ale liczne 

nowe przedsiębiorstwa o zdywersyfikowanym profilu działalności. 

Reasumując, nowe rozwiązania funkcjonalno-organizacyjne nie zawsze 

przynoszą korzyść w postaci konsolidacji rynku turystycznego. 

Wyniki analizy potwierdzają jednak wiele innych niż konsolidacja rynku 

korzyści z nowych struktur funkcjonalno-organizacyjnych, których odbiorcami, 

jako beneficjenci, są właściciele, kooperanci i klienci. 

W szczególności wykorzystywane przez wymienionych wyżej interesariu-

szy jako podatników różnego rodzaju powiązania o charakterze personalnym 

lub kapitałowym z innymi podmiotami w grupie dają wiele możliwości. Mogą 

służyć, na przykład, łatwiejszemu i mniej kosztownemu pozyskiwaniu przez 

spółkę kapitału potrzebnego do sfinansowania działalności gospodarczej. Spół-

ka działająca w złożonej strukturze kapitałowej może też liczyć na wsparcie 

finansowe pochodzące z wewnętrznych przepływów kapitału lub nawet uzyska-

nie kredytu na korzystniejszych warunkach dzięki gwarancjom i poręczeniom 

spółki macierzystej i spółek siostrzanych. Do praktyk stosowanych przez pod-

mioty powiązane ze sobą należy również rozliczanie się w krajach trzecich, 

gdzie stosowane są bardziej preferencyjne stawki podatkowe, bądź korzystanie 

z różnego rodzaju ulg podatkowych. 
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Za pomocą cen transferowych złożone struktury kapitałowe sterują efek-

tywnością gospodarki finansowej podmiotów wchodzących w ich skład oraz 

minimalizują ciążące na nich zobowiązania o charakterze publicznoprawnym. 

W związku z tym, iż polska praktyka gospodarcza nie wykształciła jeszcze 

własnych specyficznych metod szacowania dochodów pomiędzy podmiotami 

powiązanymi, w Polsce korzysta się z projektów legislacyjnych proponowanych 

przez OECD. 
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FUNCTIONAL AND ORGANIZATIONAL INNOVATION ENTERPRISES IN 

TOURISM MARKET 

Summary 

The aim of the study is to learn the methods and results of operations of an inno-

vative functional organization in tourism, with particular emphasis on hotel business. 

The problem undertaken in the development are the benefits of innovative organization-

al and functional way to stop these benefits in the tourism sector. Based on the analysis 

results, it was confirmed that: 1) Functional and organizational innovation is a source of 

benefits; 2) Divestment as innovative functional and organizational do not take effect in 

the form of enterprise integration; 3) Integration with the participation of tourism enter-

prises as innovative functional and organizational consolidation is not always the tourist 

market or its vertical markets; 4) The benefits of functional and organizational innova-

tion of tourism enterprises integrated in the structure of multi-conglomerate may be 

intercepted by the others entities. The research problem was illustrated by an example of 

hotel business company divestments Immobile Sp. z o.o. and conglomerate structures 

multisectoral group of Makrum. 

Keywords: functional and organizational innovation, the hotelier, tourism market, di-
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Streszczenie 

Przeniesienie procesów zarządzania operacyjnego i strategicznego do środowiska 

wirtualnego doprowadziło do radykalnych zmian jakościowych w relacjach pomiędzy 

firmami. Internet jako pierwsze medium umożliwił zaawansowany dialog pomiędzy 

podmiotami rynku i w konsekwencji dał szansę na zbudowanie między nimi trwałych 

relacji. Przed przedsiębiorstwami pojawiły się zarówno olbrzymie możliwości konku-

rencyjne, jak również wyzwania, a ciągły rozwój technologii komunikacyjno- 
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przedsiębiorstwa operującego w branży turystycznej – serwisu YieldPlanet.com. 
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Wprowadzenie 

Zaawansowany rozwój technologii doprowadził do daleko postępujących 

przemian w strukturach organizacji i ich procesach komunikacji z otoczeniem. 

Początek XXI wieku jako era globalizacji i społeczeństwa opartego na wiedzy
1
 

stał się okresem pełnym wyzwań dla operujących na rynku organizacji. Nowe 

technologie doprowadziły do interakcji z klientami w czasie rzeczywistym, 

pozwalając na dopasowanie usług i produktów do ich potrzeb. Świat w nowej 

erze – erze interakcji – ewoluuje szybciej niż kiedykolwiek, a przeniesienie 

tradycyjnych działań zarządczych do środowiska wirtualnego staje się pomocne  

w osiągnięciu zamierzonych celów: zwiększania sprzedaży, poprawy wydajno-

ści, oszczędności i intensyfikacji relacji między podmiotami.  

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie problematyki procesów wirtuali-

zacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej 

poprzez przeprowadzenie systematyzacji funkcjonujących pojęć, jak również 

dokonanie analizy przypadku serwisu YieldPlanet.com – systemu wymiany 

danych między usługodawcami turystycznymi, który stanowi przykład przenie-

sienia tradycyjnych procesów relacji pomiędzy podmiotami branży turystycznej 

do świata wirtualnego. 

1. Organizacja – wprowadzenie teoretyczne 

1.1.  Organizacja 

Organizacje tworzone są przez ludzi, którzy wraz z celami, strukturą  

i techniką stanowią równocześnie ich tworzywo. Powiązane ze sobą jednostki 

wspólnie nakreślają zadania i realizują określone cele, stając się równocześnie 

podsystemem organizacji
2
. 

Pojęcie organizacji jest wieloznaczne i może być interpretowane w kon-

tekście: 

                                                   
1 B. Kolny, M. Kucia, A. Stolecka, Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Helion, 

Gliwice 2012, s. 9. 

2 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 
2006, s. 45. 
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1. „Atrybutowym – jako pewna całość składająca się z części, przy czym 

części te współprzyczyniają się do powodzenia całości. Organizacja  

w tym znaczeniu jest cechą (atrybutem) rzeczy zorganizowanych. Jest 

to ujęcie bliskie zrozumieniu pojęcia struktury, o ile nie tożsame z nią. 

2. Rzeczowym – rzeczowe znaczenie organizacji dotyczy zespołów ludz-

kich i instytucji, rozumianych jako wyodrębnione z otoczenia, we-

wnętrznie uporządkowane i powiązane między sobą zbiory elementów 

(podsystemy). 

3. Czynnościowym – jako świadomy proces organizowania lub prze-

kształcania zorganizowanych całości, np. proces produkcji, organizo-

wania imprez”
3
. 

Na szczególną uwagę zasługuje interpretowanie pojęcia organizacji przez 

M.J. Hatch, która uważa, że „organizacje można z pożytkiem ujmować poję-

ciowo jako nakładające się na siebie i wzajemnie przenikające się technologie, 

struktury społeczne, kultury i struktury fizyczne obecne w pewnym otoczeniu”
4
. 

Na rysunku 1 widoczne połączenia pomiędzy czterema kręgami symboli-

zują ich wzajemne powiązanie, a przedstawienie ich w kontekście otoczenia 

wskazuje na wysoką rangę i jego wpływ na organizację. Ścisłe powiązanie or-

ganizacji z otoczeniem sprawia, iż mogą one trwać i rozwijać się
5
, ale równo-

cześnie stawia ono wymogi techniczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, 

nakazując w ten sposób, aby organizacja odgrywała konkretne role w społe-

czeństwie
6
. „Organizacja czerpie z otoczenia zasoby (ludzi, surowce, urządze-

nia, informacje, energię, pieniądze), dostarczając mu w zamian swoje produkty 

niezbędne innym organizacjom lub poszczególnym ludziom”
7
. 

                                                   
3 J. Puchalski, Podstawy nauki o organizacji, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 

im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2008, s. 10. 

4 M.J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2006, s. 32. 

5 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, op.cit., s. 46. 

6 M.J. Hatch, op.cit., s. 94–95. 

7 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, op.cit., s. 46. 
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Rys. 1. Pojęciowy model organizacji według M.J. Hatch 

Źródło: J. Puchalski, Podstawy nauki o organizacji, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 
Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2008, s. 12. 

Zgodnie z przedstawionym na rysunku 2 obrazem otoczenie organizacji 

możemy podzielić na: 

a) społeczne – zawierające przede wszystkim elementy struktury klasowej 

społeczeństwa, względy demograficzne, wzorce mobilności, style życia  

i tradycyjne instytucje społeczne (system edukacji, praktyki religijne, 

handel i rozmaite zawody); 

b) kulturowe – na które składają się: obyczaje, tradycje i oczekiwania 

względem zachowań i wartości społeczeństwa, w którym funkcjonuje 

dana organizacja; 

Kultura 

Struktura 
fizyczna 

Technologia 

Struktura 
społeczna 

Otoczenie 
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Rys. 2. Otoczenie organizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, 

Warszawa 2006, s. 80. 

c) prawne – zawierające panujący porządek prawny, stopień szczegółowo-

ści norm prawnych, zwłaszcza regulacji dotyczących powstawania  

i funkcjonowania organizacji; 

d) polityczne – obejmujące panujący system polityczny, sposób sprawowa-

nia władzy i stopień ingerencji czynników politycznych w otoczenie or-

ganizacji; 

e) ekonomiczne – będące ogólną kondycją systemu gospodarczego, w któ-

rym funkcjonuje organizacja; składają się na niego rynki: pracy, finan-

sowy, towarów i usług; 

f) technologiczne – obejmujące wytwory techniki, a także wiedzę tech-

niczną i technologiczną, z której organizacja może korzystać; 
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g) fizyczne – zawierające zasoby naturalne, klimat, jakość gleby, system 

hydrologiczny, a także stopień zmian w przyrodzie wskutek działalności 

człowieka
8
. 

1.2.  Organizacje jako „mózgi” zarządzające informacjami w sieci 

internetowej 

Organizacje możemy traktować jako systemy informacji
9
 (systemy komu-

nikowania się). Taką teorię wysnuł na przełomie lat 40. i 50. XX wieku Herbert 

Simon, stwierdzając, iż „organizacje nigdy nie mogą być doskonale racjonalne, 

gdyż ich członkowie mają ograniczone zdolności przetwarzania informacji”
10

. 

Dokonując analizy, warto również sięgnąć do teorii cybernetyki
11

, która wska-

zuje w teorii komunikowania się na cztery kluczowe zasady mające prowadzić 

do powstania efektywnego procesu wymiany informacji dającego możliwość 

śledzenia zmian oraz inicjowania reakcji
12

, a mianowicie: 

a) „systemy muszą mieć zdolność odczuwania, dokładnego bieżącego śle-

dzenia i badania istotnych aspektów swojego otoczenia; 

b) muszą być zdolne do powiązania tych informacji z normami operacyj-

nymi, które kierują zachowaniami systemu; 

c) muszą mieć zdolność wykrywania istotnych odchyleń od tych norm; 

d) muszą potrafić zainicjować działania korygujące, kiedy zostaną odkryte 

sprzeczności”
13

. 

Wskazana teoria stanowi punkt wyjścia do analizy procesu zarządzania in-

formacjami przez organizacje w dynamicznym, ale i bogatym w dane środowi-

sku, jakie stanowi sieć internetowa, której system może przyczynić się do efek-

tywniejszego komunikowania i uczenia się zarówno jednostek, jak i samych 

organizacji. 

                                                   
8 J. Puchalski, op.cit., s. 67. 

9 G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997, s. 89. 

10 Ibidem, s. 90. 

11 Dziedzina nauki koncentrująca się na badaniu informacji, komunikowania i regulacji. 

12 G. Morgan, op.cit., s. 98. 

13 Ibidem, s. 98. 
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2. Wirtualizacja i jej wpływ na organizację  

Wirtualizację możemy określić jako „transformację, ucyfrowienie, prze-

twarzanie pewnych działań i rzeczy wirtualnego środowiska, a następnie dalsze 

ich dystrybuowanie z wykorzystaniem sieci komputerowych”
14

. Obserwowalne 

jako jedno z działań organizacji w środowisku wirtualnym jest przenoszenie 

części lub czasem nawet i całości ich form organizacyjnych oraz metod funk-

cjonowania do przestrzeni wirtualnej
15

. Przyczynia się to do dynamicznego 

rozwoju organizacji, który ma miejsce dzięki przeskokowi z przestrzeni gospo-

darowania zasobami materialnymi do przestrzeni gospodarowania zasobami 

niematerialnymi
16

. Wirtualizacja organizacji i ich wirtualność bardzo często 

przejawiają się również w intensywnym wykorzystaniu technologii, stawianiu 

na współpracę i skupianiu się na zasobach niematerialnych – wiedzy i informa-

cji
17

. 

2.1.  Środowisko wirtualne  

Powstanie środowiska wirtualnego było zdeterminowane przez dynamicz-

ny rozwój technologii informacyjnych we współczesnym świecie. Może być 

ono rozumiane jako „wielowymiarowy system sieci komputerowych, aplikacji, 

komputerów oraz danych i informacji w nich zgromadzonych, który za sprawą 

swoich własności i możliwości wykorzystywania przez użytkowników determi-

nuje szereg zmian w życiu społeczno-gospodarczym, w tym w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw”
18

. Istotę składową środowiska wirtualnego stanowią sieci po-

łączonych ze sobą jednostek obliczeniowych – komputerów, zwłaszcza wyod-

rębniony z nich internet kreujący wirtualną przestrzeń
19

. Aktywne wykorzysta-

nie wirtualnej przestrzeni przez przedsiębiorstwa i klientów determinuje jej 

                                                   
14 G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Pol-

text, Warszawa 2012, s. 60. 

15 Marketing w Internecie, red. A. Małachowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 7. 

16 G. Mazurek, op.cit., s. 37. 

17 Ibidem, s. 45. 

18 Ibidem, s. 60. 

19 Ibidem, s. 61. 
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rosnące znaczenie i istotę. Sieć internetowa stanowi, jako jeden z najistotniej-

szych i najcenniejszych kanałów komunikacji, szansę otwarcia nowych możli-

wości nawiązywania relacji. Internet przede wszystkim pozwala bowiem na 

stworzenie innowacyjnych form komunikacji dwukierunkowej angażującej 

szerokie grono odbiorców. Komunikacja w wirtualnym środowisku stanowi 

element wręcz decydujący o pozycji przedsiębiorstwa, a aktualność i adekwat-

ność informacji, a także szybkość reakcji są kluczowe w procesie kształtowania 

efektywnych relacji pomiędzy podmiotami. Niezmiennie istotnym aspektem jest 

także interaktywność rozumiana jako „stopień, w jakim użytkownicy mogą 

uczestniczyć w zmienianiu formy i treści wirtualnego środowiska w czasie rze-

czywistym”
20

. Interaktywność może być rozpatrywana w sytuacji, gdy komuni-

kowanie odbywa się poprzez interaktywne media – są one pośrednikami pomię-

dzy uczestnikami wymiany informacji – jak również może obejmować media 

stanowiące nowe środowisko, w którym uczestnicy procesu komunikacji mają 

możliwość umieszczenia swoich komunikatów
21

.  

Wirtualne środowisko ma wieloaspektowy wpływ na organizacje poprzez 

determinowanie zmian zachodzących w komunikacji
22

. Internet stanowi dla 

przedsiębiorstw niewątpliwe źródło wielu korzyści prowadzących zarówno do 

wzrostu zainteresowania firmą, możliwości wymiany pomysłów i interakcji  

z konsumentami
23

, innowacyjnej prezentacji oferty, jak i nieograniczonego te-

stowania najnowszych rozwiązań.  

2.2.  Przedsiębiorstwa wirtualne i ich cechy 

Wirtualna forma gospodarowania pozwala na uzyskanie doskonałej ela-

styczności w działaniu i większej niż konkurencja możliwości reakcji na zmiany 

w otoczeniu
24

. W wyniku wskazanego procesu następuje konieczność dostoso-

                                                   
20 J. Steuer, Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence, „Journal of 

Communication” 1992, vol. 42, no. 4, s. 84. 

21 J. Wiktor, Promocja – system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warsza-

wa 2001, s. 37. 

22 Ibidem, s. 112. 

23 M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007, s. 388. 

24 D.T. Dziuba, Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet, Kate-

dra Cybernetyki i Badań Operacyjnych Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa 1998, s. 88. 
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wania działań, aby w pełni wykorzystać rysujące się możliwości w świecie wir-

tualnym
25

, co pozwala na: 

 eliminację opóźnień w dostępie do informacji, 

 lepsze zrozumienie środowiska rynkowego, na którym przedsiębiorstwo 

operuje, 

 tworzenie bliższych relacji z partnerami handlowymi, 

 usprawnienie procesów dystrybucji usług czy też towarów, 

 usprawnienie i wzrost satysfakcji w procesie obsługi klienta, 

 gromadzenie i skuteczne przetwarzanie zasobów danych o klientach
26

. 

Przedsiębiorstwa wirtualne ulegają ciągłym przemianom, w wyniku któ-

rych adaptują się do wymagań uczestników rynku
27

, co świadczy o ich ogrom-

nym potencjale rozwojowym. Firmy poprzez wdrażanie rozwiązań wirtualnych 

są w stanie zarządzać ogromną ilością danych, co w konsekwencji pozwala im 

na redukcję kosztów
28

 oraz zyskanie możliwości prowadzenia elastycznej poli-

tyki biznesowej
29

. 

3. Proces wirtualizacji przedsiębiorstw branży turystycznej na 

przykładzie serwisu YieldPlanet.com 

Przykładem serwisu obrazującym przedstawione ujęcie teoretyczne wirtu-

alizacji procesów biznesowych w branży turystycznej jest YieldPlanet.com 

powstały w 2010 roku jako odpowiedź na potrzeby branży hotelarskiej w zakre-

sie automatyzacji procesów aktualizacji ofert, dostępności oraz cen partnerów 

sprzedażowych. Zaawansowana forma oprogramowania dostarczanego przez 

serwis pozwala na zarządzanie kanałami dystrybucji, jak również przychodami 

w obiekcie
30

. Do głównych funkcjonalności serwisu można zaliczyć: zarządza-

                                                   
25 Ibidem, s. 88. 

26 Ibidem. 

27 Ibidem, s. 87. 

28 J. Bieniek, Zwirtualizowana turystyka, http://blog.orange.pl/technologiczny/entry/zwir-
tualizowana-turystyka/ (16.10.2013). 

29 M. Warner, M. Witzel, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2005, s. 11. 

30 YieldPlanet – strona firmowa, www.yieldplanet.com/about.html (23.10.2013). 
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nie cenami oraz dostępnością hotelu w czasie rzeczywistym, analizy konkuren-

cyjności segmentu hotelowego, jak również zarządzanie rezerwacjami dla por-

tali pośredniczących w sprzedaży usług. 

Analiza przypadku usługi YieldPlanet.com wskazuje na wykorzystanie 

pozytywnych aspektów procesów wirtualizacji zachowań biznesowych w za-

kresie eliminacji opóźnień w dostarczaniu danych oraz usprawnieniu procesów 

dystrybucji usług. Realizacja procesu zarządzania olbrzymią ilością danych 

poprzez serwis pozwala na poprawienie efektywności funkcjonowania przed-

siębiorstwa hotelowego, a także wpływa na automatyzację i optymalizację pro-

cesów biznesowych. 

W zakresie usług użytkownikom (hotelom) zostały udostępnione następu-

jące narzędzia
31

: 

a) YieldPlanet Channel Manager, dzięki któremu możliwe jest automa-

tyczne zarządzanie przez hotel cenami, dostępnością i typami pokoi; ak-

tualizacja danych następuje w czasie rzeczywistym u wszystkich podłą-

czonych internetowych biur podróży (wśród partnerów polskich może-

my wyróżnić takie serwisy, jak: Hotele.pl, Staypoland, PTQV, Trave-

lOnline, a zagranicznych – Booking.com, Expedia.com, HRS, Agoda, 

Laterooms, Orbitz i wiele innych
32

) oraz w systemach GDS; 

b) YieldPlanet Analytics – system automatycznego raportowania zadanych 

danych do obiektu hotelowego (w postaci statystyk konkurencyjności, 

wahań cen i tak dalej); 

c) YieldPlanet Revenue Management – rozbudowane narzędzie, które in-

tegruje dane pochodzące z YieldPlanet Channel Managera oraz modułu 

YieldPlanet Analytics i pozwala na rekomendację optymalnych strategii 

cenowo-sprzedażowych; 

d) YieldPlanet Booking Engine
33

 – silnik rezerwacyjny dla strony hotelo-

wej obiektu. 

                                                   
31 YieldPlanet już w 500 hotelach w Polsce, http://www.ttg.com.pl/-

index.php?mode=2&art=18020 (23.10.2013). 

32 Ibidem. 

33 Druga rocznica powstania firmy Yieldplanet – jedynego Polskiego Channel Managera 
o światowym zasięgu, http://www.e-hotelarz.pl/mht/?p=16377 (22.10.2013). 
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Narzędzie dodatkowo pozwala na automatyzację procesu wprowadzania 

danych do serwisu poprzez jego zsynchronizowanie z wewnętrznymi systemami 

recepcyjnymi, takimi jak: ProHot, Protel, Amadeus PMS czy też KW Hotel. 

 

Rys. 3. Przykładowa strona zarządzania cenami/dostępnością obiektu w systemie 

YieldPlanet.com 

Źródło: opracowanie własne na podstawie YieldPlanet.com (28.10.2013). 

Wśród podstawowych funkcjonalności narzędzia należy zatem wyróżnić 

możliwość uaktualniania extranetów (dostępności i cen) wszystkich partnerów 

hotelu; poszerzanie współpracy hotelu z praktycznie każdym biurem podróży 

funkcjonującym zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym offline,  

a także możliwość monitorowania cen konkurencji. Należy również wskazać, iż 

możliwość automatyzacji procesów dystrybucji oferty możliwa jest bez ograni-

czeń czasowych dzięki całodobowego funkcjonowaniu serwisu, co daje możli-

wość maksymalizacji przychodów i aktywnego zarządzania polityką cenową 
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hotelu
34

, co nie byłoby możliwe przy wykorzystaniu standardowych form i na-

rzędzi aktualizacji danych. 

Wskazana transformacja i ucyfrowienie w zakresie aktualizacji i pozyski-

wania danych od portali rezerwacyjnych przy zastosowaniu sieci komputero-

wych pozwala na odzwierciedlenie i równoczesne zautomatyzowanie tradycyj-

nie funkcjonujących mechanizmów oraz usprawnienie ich wykorzystania dzięki 

zjawisku wirtualizacji. Kontakt i realizacja procesów operacyjnych poprzez 

bezpośrednią „rozmowę” systemów w czasie rzeczywistym to wyzwanie za-

równo technologiczne, jak i strategiczne, które równocześnie przynosi wymier-

ne korzyści wykorzystującym możliwości przedsiębiorstwom branży turystycz-

nej (hotelom). Z perspektywy środowiska biznesowego wirtualizacja daje szan-

sę na podniesienie efektywności wykorzystywanych narzędzi
35

, a także wymu-

sza zmiany w dotychczasowym pozasieciowym modelu funkcjonowania przed-

siębiorstw.  

Podsumowanie 

Postęp w zakresie rozwoju technologii teleinformatycznych doprowadził 

do pojawienia się nowych form organizacji przedsiębiorstw – bardziej elastycz-

nych, rozproszonych i zorientowanych na zadania. Ujawnienie się nowych 

bodźców rynkowych i technologicznych przyczyniło się do powstania wirtual-

nych organizacji umożliwiających podejmowanie coraz bardziej złożonych 

decyzji i wyzwań
36

. Mające miejsce nowe procesy w postaci wirtualizacji i de-

materializacji zachowań sprawiły, iż organizacje musiały przystosowywać się 

do nowo powstającego otoczenia technologicznego. Wyróżnikiem organizacji 

wirtualnych stała się więc ich elastyczność rozumiana jako zdolność do adap-

                                                   
34 KW Hotel – strona firmowa, http://www.kajware.pl/program-hotelowy/moduly-

/premium.html (21.10.2013). 

35 Między innymi w ramach aktualizacji danych portali rezerwacyjnych (zgodnie z przed-

stawionym w artykule przykładzie). 

36 J. Wachowicz, Wirtualne organizacje – geneza, charakterystyka i zalety, www.e-
marketing.pl/artyk/artyk33.php (19.10.2013). 
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towania się do zmian zachodzących w złożonym i niepewnym środowisku ze-

wnętrznym i wewnętrznym
37

. 

Rozwój organizacji wirtualnych w branży turystycznej stanowi szansę dla 

rozwoju sektora i unowocześnienia procesu wymiany informacji między pod-

miotami operującymi na rynku, jak również wpływa na zwiększenie ich konku-

rencyjności. Istotny jest również wpływ na innowacyjność i możliwość zaofe-

rowania usług niedostępnych do tej pory na rynku usług tradycyjnych. 
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„ORGANIZATIONS WITHOUT WALLS” – THE PROCESS OF 

VIRTUALIZATION OF ENTERPRISES IN THE TOURISM INDUSTRY 

Summary 

The transfer of processes of operational and strategic management to a virtual en-

vironment has led to far-reaching qualitative changes in the relationships between com-

panies. The Internet as the first medium has enabled an advanced dialogue between 

actors in the market and consequently gave the chance to build enduring relationships 

between them. There have appeared both huge competitive opportunities as well as 

challenges for the companies, and the continuous development of ICT has led to the 

emergence of innovation in the field of their virtualization. Companies belonging to the 

tourism sector, which use virtual communication tools actively, call for particular atten-

tion. This article provides a literature review aiming at clarifying key concepts related to 

the organization and processes of virtualization in the network. Systematization of defi-

nitions functioning in this theme has been made in the theoretical introduction as well as 

the analysis of case study of so called “organisation without walls” has been used, in 

other words of selected virtual company operating in tourism industry – website 

YieldPlanet.com.  

Keywords: virtual companies, virtual environment, internet marketing, e-tourism 

Translated by Dagmara Plata-Alf 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 806 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (26) 2014 

Grzegorz Karapuda

 

Pensjonat Villa Hoff Wellness & SPA w Trzęsaczu 

Marta Sidorkiewicz


 

Uniwersytet Szczeciński 

KREOWANIE SPECJALNEJ OFERTY HOTELARSKIEJ W OPARCIU 

O SEGMENTACJĘ KLIENTÓW. STUDIUM PRZYPADKU 

Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie działalności pensjonatu Villa 

Hoff Wellness & SPA w Trzęsaczu przedsiębiorstwa hotelarskiego jako kreatora atrak-

cyjnej i specjalnej oferty hotelarskiej, zorientowanego na klienta. 

Artykuł składa się z trzech części merytorycznych, wstępu oraz podsumowania. 

Pierwsza część opracowania dotyczy teoretycznych aspektów kreowania specjalnej 

oferty hotelarskiej, w drugiej skupiono się na segmentacji klientów w hotelarstwie, 

ostatnia zaś poświecona jest analizie specjalnej oferty hotelarskiej „Słoneczne Lato” 

pensjonatu Villa Hoff Wellness & SPA w Trzęsaczu w postaci studium przypadku. 

Artykuł jest wynikiem przeglądu literatury z zakresu turystyki i marketingu oraz 

analizy materiałów wewnętrznych pensjonatu Villa Hoff Wellness & SPA w Trzęsaczu. 

Słowa kluczowe: hotelarstwo, oferta hotelarska, segmentacja klientów 

                                                   
 Adres e-mail: g.karapuda@post.pl. 

 Adres e-mail: marta.sidorkiewicz@wzieu.pl. 



82 Grzegorz Karapuda, Marta Sidorkiewicz 

Wprowadzenie 

Wyrafinowany gust konsumentów i duża konkurencja na rynku turystycz-

nym sprawia, że funkcjonowanie wielu współczesnych obiektów hotelarskich 

nie ogranicza się tylko do dystrybucji usług noclegowych i gastronomicznych. 

Teraźniejszość wymusza na przedsiębiorcach prowadzących tego typu działal-

ność usługową kreację atrakcyjnego i bogatego wachlarza usług dodatkowych  

i coraz większą koncentrację na zróżnicowanych potrzebach klienta docelowe-

go. 

W budowaniu oferty hotelarskiej niezwykle pomocna jest segmentacja 

klientów, która pozwala na wyodrębnienie jednorodnych zbiorów klientów, 

charakteryzujących się podobnymi, choć odmiennymi od innych zbiorów, po-

trzebami. Współczesny przedsiębiorca działający na rynku hotelarskim, aby 

odnieść sukces zawodowy, bezwzględnie musi w swych działaniach być skon-

centrowany na kliencie.  

Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie działalności pensjonatu 

Villa Hoff Wellness & SPA w Trzęsaczu przedsiębiorstwa hotelarskiego jako 

kreatora atrakcyjnej i specjalnej oferty hotelarskiej, zorientowanego na klienta. 

Artykuł jest wynikiem przeglądu literatury z zakresu turystyki i marketin-

gu oraz analizy materiałów wewnętrznych pensjonatu Villa Hoff Wellness & 

SPA w Trzęsaczu. 

1. Teoretyczne aspekty kreowania specjalnej oferty hotelarskiej  

Oferty specjalne w hotelarstwie są celowo skomponowanym pakietem 

usług, powstałym najczęściej w myśl określonej idei. Mogą być związane  

z charakterystycznym okresem w ciągu roku – na przykład „majówka”, święta 

religijne – czy też dedykowane klientom o określonych potrzebach, na przykład 

zakochani, klienci biznesowi czy rodziny z dziećmi. Postać i kształt tych ofert 

są oparte na teoretycznych podstawach usług hotelarskich. 

Usługi z definicji mają specyficzne cechy – niematerialność, jednocze-

sność procesu świadczenia i konsumpcji, nietrwałość, brak możliwości nabycia 
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na własność oraz niejednolitość
1
. Usługi hotelarskie są w swojej istocie i specy-

fice produkcji uniwersalne, dotyczą wielu obiektów hotelarskich. Usługi te mo-

gą być świadczone zarówno w obiektach hotelarskich zaliczanych do hotelar-

stwa właściwego (na przykład hotele, pensjonaty, motele, kempingi), jak  

i w innych obiektach, w których usługa ta jest podstawą prowadzonej działalno-

ści bądź uzupełnieniem działalności innej, podstawowej, wobec której świad-

czenia hotelarskie są komplementarne
2
. 

Usługi hotelarskie definiowane są jako „krótkotrwałe, ogólnodostępne 

wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc 

na ustawianie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie  

w obrębie obiektu usług z tym związanych”
3
. Usługi hotelarskie ze względu na 

swoją złożoność dzielone są na usługi noclegowe, gastronomiczne oraz dodat-

kowe
4
.  

Na podstawie polskiego ustawodawstwa można wyróżnić następujące ro-

dzaje obiektów, które świadczą usługi hotelarskie
5
: 

a) hotele – obiekty mające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc 

w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług 

związanych z pobytem klientów; 

b) motele – obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, ma-

jące co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno-  

i dwuosobowych; 

c) pensjonaty – obiekty mające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swo-

ich klientów całodzienne wyżywienie
6
; 

                                                   
1 A. Tokarz, Ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2003, s. 26–28. 

2 D. Milewski, A. Pawlicz, M. Sidorkiewicz, Oferta hotelarska w miejscach kultu religij-
nego w Polsce na przykładzie domów pielgrzyma, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski,  

A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 346–356. 

3 Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, DzU nr 133, poz. 884 z późn. 

zm. 

4 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2010, s. 19. 

5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku… 

6 W niniejszym artykule właśnie na przykładzie pensjonatu zostanie przedstawione case 
study w nawiązaniu do poruszanego zagadnienia. 
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d) kempingi (campingi) – obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w na-

miotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach sa-

mochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów,  

a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te 

mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub in-

nych obiektach stałych; 

e) domy wycieczkowe – obiekty mające co najmniej 30 miejsc noclego-

wych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące mini-

malny zakres usług związanych z pobytem klientów;  

f) schroniska młodzieżowe – obiekty przeznaczone do indywidualnej  

i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klien-

tów; 

g) schroniska – obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, 

przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług zwią-

zanych z pobytem klientów; 

h) pola biwakowe – obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namio-

tach. 

Usługa hotelarska rozumiana w kategoriach produktu rozpatrywana może 

być przez potencjalnego klienta z różnych punktów widzenia
7
: 

a) cech zewnętrznych produktu – to jest lokalizacji obiektu, rodzaju obiek-

tu (na przykład hotel, pensjonat), formalnej kategorii, wyglądu, jak 

również bezpośredniego otoczenia obiektu, 

b) podstawowej użyteczności produktu – jak wynika z definicji hotelu, to 

zaspokojenie potrzeby wypoczynku oraz głodu wraz z możliwością sa-

modzielnego wyboru przez klienta rodzaju, wielkości czy wyposażenia 

pokoju czy usług gastronomicznych, 

c) sumy użyteczności – jaką dostarcza produkt. 

Usługa hotelarska zazwyczaj nie jest celem konsumpcji samym w sobie, 

określana jest mianem usługi umożliwiającej, a także ułatwiającej odbycie po-

dróży i pobyt w miejscu docelowym podróży
8
. Współcześnie jednak może stać 

się celem samym w sobie wraz z elementami dodatkowymi, tworząc określony 

                                                   
7 R. Głowacki, Z. Kossut, T. Kramer, Marketing, PWN, Warszawa 1984, s. 55, za: 

M. Turkowski, op.cit., s. 40. 

8 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 34. 
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produkt. Usługa hotelarska stanowi odpowiedź na potrzeby ludzkie rozumiane 

jako poczucie braku czynnika niezbędnego człowiekowi do dobrego samopo-

czucia fizycznego i psychicznego.  

Struktura ofert specjalnych jest oparta na dwóch podstawowych filarach: 

usługach podstawowych i usługach dodatkowych, których konsumpcja odbywa 

się według określonych założeń (w postaci dodatkowych przywilejów). Do 

usług podstawowych zaliczane są: nocleg i wyżywienie, natomiast do usług 

dodatkowych między innymi: korzystanie ze strefy wellness & spa, zabiegów 

fryzjerskich i kosmetycznych, oferty kulturalno-rozrywkowej. Korzystanie  

z usług obiektu jest opatrzone określonymi zasadami, specjalnymi warunkami 

dla korzystających, w postaci: ceny specjalnej, upominków, zabiegów, specjal-

nych posiłków. Strukturę specjalnej oferty hotelarskiej przedstawiono na rysun-

ku 1.  

Specjalna oferta hotelarska jest zazwyczaj realizowana na rzecz indywidu-

alnych klientów. Oferta ta posiada określone atrybuty, związane między innymi 

z terminem wykonania, zakresem usług czy ceną. Przygotowywanie ofert spe-

cjalnych przez podmioty hotelarskie bardzo często jest bezpośrednio związane  

z pojęciem sezonowości i sposobem jej ograniczania.  

2. Segmentacja klientów w hotelarstwie 

Głównym celem segmentacji jest wyodrębnienie określonych grup konsu-

mentów z ogółu nabywców produktu ze względu na możliwości kreowania 

korzyści ekonomicznych dla firmy oferującej usługę. Za istotę segmentacji jed-

nakże można uznać nie tylko selekcję i wybór segmentów, które można obsłu-

żyć na danym obszarze, ale również wybranie takich nabywców, którzy warun-

kują osiąganie przez przedsiębiorstwo odpowiednio wysokich zysków
9
. 

Przedsiębiorstwa dokonują zatem segmentacji rynku, „czyli wybierają 

pewną grupę osób, do których będą kierować swoją ofertę rynkową”
10

 w celu 

koncentracji na potrzebach, preferencjach i oczekiwaniach klientów. 

                                                   
9 Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, red. M. Obrębalski, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998. 

10 A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2004.  
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Rys. 1. Struktura specjalnej oferty hotelarskiej 

Źródło: K. Orfin, M. Sidorkiewicz, A. Wolna-Samulak, Kreowanie ofert specjalnych w 

obiektach hotelarskich a wydłużanie sezonu turystycznego, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 710, „Problemy Zarządzania, Finansów 

i Marketingu”, nr 24, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty – 

Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, red. G. Rosa, A. Smalec, 

s. 389.  
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PODSTAWOWE: 

 
– nocleg,  

– wyżywienie. 

USŁUGI DODATKOWE: 

 
– spa & wellness  
(zabiegi, masaże),  
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nordic walking), 
– korzystanie z 
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(sauny, baseny, siłownia, 
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– opieka nad dziećmi 

(animator, gry, zabawy), 

– programy kulturalne, 
zabawy, integracja gości (na 

przykład: wspólne 
malowanie wielkanocnych 

pisanek, grillowanie). 

DODATKOWE 
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– zniżki na zabiegi (spa & 

wellness) oraz 
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– przedłużona doba 
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sauna, siłownia), 

– indywidualna 

konsultacja lekarska, 

kosmetyczna, 

– uroczyste kolacje, 

– drinki powitalne, 

kosze owoców, 
czekoladki, upominki 

w pokoju, 

– open bar, 

– bezpłatne miejsce 

parkingowe, 
– bezpłatny dostęp do 

internetu, 
– bezpłatne wypożyczenie 

sprzętu hotelowego: 

leżaków, parawanów, 
rowerów, kijków do 

nordic walking. 
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Najbardziej popularne w literaturze ujęcie potrzeb przedstawił A. Maslow, 

który sformułował założenie, że każdy człowiek ma podstawowe potrzeby (ina-

czej – dyspozycje motywacyjne):  

 potrzeby fizjologiczne,  

 potrzeby bezpieczeństwa,  

 potrzeby przynależności i miłości,  

 szacunku, 

 potrzeby samourzeczywistnienia się.  

Poza wymienionymi potrzebami Maslow wyszczególnił dodatkowe w po-

staci: pragnienia wiedzy i zrozumienia oraz potrzeby estetyczne. Te ostatnie 

mogą być szczególne z punktu widzenia usługi hotelarskiej
11

.  

Potrzeby fizjologiczne oraz bezpieczeństwa Maslow określa jako potrzeby 

niższego rzędu, natomiast pozostałe to potrzeby wyższego rzędu
12

. Według 

badacza, jeżeli nie zostaną zaspokojone potrzeby rzędu niższego, zaspokojenie 

potrzeb rzędu wyższego nie będzie możliwe. Obiekt hotelarski umożliwia za-

spokojenie dwóch najważniejszych poziomów potrzeb łącznie: bezpiecznego 

zaspokojenia fizjologicznej potrzeby snu
13

. Potrzeby fizjologiczne obejmują: 

potrzeby przetrwania, zaspokojenia głodu, wody, tlenu, snu czy biologicznego 

funkcjonowania człowieka. Potrzeby bezpieczeństwa dotyczą natomiast środo-

wiska psychicznego i emocjonalnego. Obejmują one między innymi takie ele-

menty, jak zapewnienie bezpieczeństwa prywatnego w obiekcie, ochrony, po-

rządku, sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń
14

.  

Świadczenie usług hotelarskich oparte jest na określonych działaniach, do 

których należą: zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania i żywienia tury-

stom, świadczenie innych usług uzupełniających (na przykład usługi wellness & 

spa). 

Współczesne tendencje na rynku usług hotelarskich kształtują rodzaj ofe-

rowanych usług, pakietów usług, które są odpowiedzią na dynamicznie zmie-

                                                   
11 B. Mikuta, B. Sawicka, M. Świątkowska, Usługi hotelarsko-turystyczne, Format AB, 

Warszawa 2007, s. 57. 

12 W. Bańka, Zarządzanie personelem – teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marsza-

łek, Toruń 2002, s. 185. 

13 J. Piasta, Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny, Jacek Piasta – Doradztwo, 

Warszawa 2007, s. 18. 

14 www.anacco.pl/ (Portal Doradztwa Strategicznego i Szkoleń Biznesowych). 
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niające się potrzeby odbiorców. W zależności od rodzaju obiektów hotelarskich, 

ich wielkości
15

, a głównie posiadanego potencjału usługowego (rzeczowego  

i ludzkiego) można wskazać następujące przykłady oferty hotelarskiej
16

: week-

endowa (nocleg, wyżywienie, usługi rekreacyjno-sportowe), konferencyjna 

(nocleg, wyżywienie wraz z obsługą konsumpcyjną w trakcie konferencji, udo-

stępnianie sali konferencyjnej i obsługa konferencji), rekreacyjno- 

-wypoczynkowa (nocleg, wyżywienie, usługi fitness i spa) czy okolicznościowa 

(na przykład świąteczne wieczerze, Dzień Kobiet). 

Rynek nabywców usług hotelarskich może być poddany segmentacji na 

podstawie różnych kryteriów. Za pomocą poprawnie przeprowadzonego proce-

su segmentacji można wyodrębnić określone grupy konsumentów o pewnych 

preferencjach, o jednorodnych wymaganiach co do oferty hotelarskiej, określa-

jąc cechy rynku docelowego, co z kolei przyniesie wymierne korzyści podczas 

wyrównania skutków sezonowości, mających istotny wpływ na osiąganie od-

powiednio wysokich zysków przez firmę hotelarską. To właśnie ruch klientów 

powoduje sezonowość i idące za tym ruchem wzrosty lub spadki
17

 popytu, 

wpływając zarazem na zysk przedsiębiorstwa hotelarskiego.  

Realizacja sukcesywnej działalności marketingowej w sektorze usług za-

kłada określenie indywidualnych gustów odbiorców produktu hotelowego  

z uwzględnieniem zróżnicowanych kategorii odbiorców oferty hotelarskiej. 

Właśnie te działania stanowią istotę segmentacji rynku hotelowego. 

                                                   
15 Szerzej na temat relacji pomiędzy wielkością hotelu a jego ofertą usługową i jakością 

oferowanych usług w: M. Mroczkowska, A. Pawlicz, Wielkość hotelu jako determinanta jakości 

odpowiedzi e-mail, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 738, „Ekono-
miczne Problemy Turystyki” nr 4 (20), s. 103–114; A. Pawlicz, Determinants of Response to 
Customer E-mail Enquiries to Hotels: Evidence from Poland, w: Materiały Konferencyjne, 2nd 
International Conference, Advances in Hospitality Marketing and Management, Kerkira 2012.  

16 Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 

2008, s. 78. 

17 J. Piasta, op.cit. 
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3. Analiza specjalnej oferty hotelarskiej „Słoneczne Lato” pensjonatu 

Villa Hoff Wellness & SPA w Trzęsaczu  

Usługi noclegowe należą do podstawowych oferowanych przez każdy 

obiekt świadczący usługi hotelarskie. Na usługę hotelarską nie składa się jedy-

nie nocleg. Tworzy ją szereg usług dodatkowych świadczonych przez przedsię-

biorstwo zajmujące się hotelarstwem. Nie dla każdego obiektu hotelowego kata-

log usług będzie taki sam. Usługi pensjonatu położonego nad morzem z zaple-

czem spa nie są takie same jak hotelu biznesowego położonego w centrum mia-

sta i mającego centrum konferencyjne. 

Na rynku obiektów hotelarskich to grupa usług dodatkowych świadczo-

nych przez te przedsiębiorstwa decyduje o przewadze konkurencyjnej i ma 

istotny wpływ na zajmowaną na nim pozycję. Wachlarz usług dodatkowych jest 

szeroki, zalicza się do nich między innymi
18

: 

 turystyczne, 

 konferencyjne, 

 rekreacyjno-rehabilitacyjne, 

 rekreacyjno-wypoczynkowe, 

 rozrywkowe. 

Przygotowując usługi dodatkowe, przedsiębiorstwa hotelarskie powinny 

opierać się na swoim otoczeniu geograficznym, to jest położeniu i jego natural-

nych predyspozycjach, oraz być świadome swoich możliwości i zasobów, które 

pomogą zaspokajać potrzeby klientów.  

W niniejszym artykule przedstawiono i przeanalizowano pakiet usługowy 

o nazwie „Słoneczne Lato” dostępny w pensjonacie Villa Hoff w Trzęsaczu. 

Biorąc pod uwagę teorie lokalizacji, analizowana oferta ze względu na jej zwią-

zek z danym obszarem dotyczy terenu nadmorskiego. Opisywany pakiet usłu-

gowy oferowany jest w okresie letnim. Za sprawą szeregu usług dodatkowych 

został on skierowany na rynek docelowy, gdzie kluczowym klientem są rodziny 

z dziećmi. Duży rozwój nadmorskiej bazy noclegowej w ostatnich latach spo-

wodował, iż nawet w okresie letnim obiekty hotelarskie muszą coraz bardziej 

intensyfikować swoje działania promocyjno-reklamowe oraz kreować coraz 

                                                   
18 Ibidem. 
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ciekawsze i uzupełnione o usługi dodatkowe produkty w celu uzyskania opty-

malnego obłożenia pokojów.  

Pakiet usługowy „Słoneczne Lato” został wprowadzony do hotelowej ofer-

ty w 2006 roku i ewaluuje corocznie – jest modyfikowany zgodnie z opiniami  

i sugestiami klientów i może dzięki temu dostosowywać się do zmieniających 

trendów rynkowych i potrzeb klientów. Pakiet jest atrakcyjny zarówno dla 

klientów, ponieważ wykupując go, uzyskuje się 20% rabatu na noclegi oraz 

szereg atrakcji dla maluchów, jak i dla hotelu, gdyż zwiększa on sprzedaż wią-

zaną pokoi z gastronomią oraz sprzedaż spa (klient wykupuje również obiady  

i kolacje na cały pobyt oraz dzięki programowi animacyjnemu dla dzieci ma 

więcej wolnego czasu, żeby skorzystać z oferty gabinetów spa).  

Przyjazd z małymi dziećmi do obiektu hotelowego oznacza zazwyczaj 

obecność obojga rodziców, dlatego pakiet usługowy „Słoneczne Lato” oferuje 

bezpłatne zakwaterowanie dzieci do 7 lat w pokoju rodziców. Przy zameldowa-

niu gości w recepcji na najmłodszych czeka słodka niespodzianka – w pokoju 

na życzenie łóżeczko dla dziecka, elektroniczna niania, podgrzewacz do bute-

lek, zabezpieczenia narożników, kontaktów czy okien, a podczas samego poby-

tu pokój zabaw w pensjonacie, plac zabaw poza nim oraz liczne zabawy i ani-

macje pod okiem opiekunki, personelu spa czy nawet szefa kuchni. 

W pakiecie „Słoneczne Lato” duży nacisk położono na atrakcyjność zabaw 

animacyjnych, wśród których można między innymi wyróżnić: 

 poszukiwanie skarbów – zabawa zorganizowana przez animatorkę poza 

pensjonatem, 

 letnia szkoła magii – zabawa zawierająca liczne konkursy dla dzieci, 

 lekcja gotowania – przygotowywanie ulubionych deserów pod okiem 

szefa kuchni, 

 baby spa – nauka malowania paznokci i robienia makijażu pod okiem 

doświadczonego personelu spa.  

Podczas organizowanych licznych animacji dla dzieci pod okiem opiekun-

ki rodzice mogą wypocząć i zrelaksować się w gabinetach spa lub zjeść roman-

tyczny obiad czy kolację tylko we dwoje. Restauracja oferuje dla najmłodszych 

specjalne menu zaprojektowane w formie bajki, a w czasie oczekiwania na posi-

łek dzieci mają możliwość kolorowania malowanek. 

W drugiej dekadzie XXI wieku oferowanie przez obiekt hotelowy znako-

mitych usług, dostęp do dobrych kanałów dystrybucji oraz atrakcyjne ceny to 

jednak na mało. Po stworzeniu gotowej oferty trzeba przekazać o niej informa-
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cję rynkowi, czyli potencjalnym nabywcom. I to nie tylko o usługach, ale 

przede wszystkim o tym, w jaki sposób zaspokaja ona potrzeby klientów. 

Przy promocji pakietu „Słoneczne Lato” wykorzystano liczne narzędzia 

marketingowe dostępne na rynku oraz skierowane do ściśle określonej grupy 

docelowej, wśród których najskuteczniejsze okazały się: 

a) reklama internetowa – optymalne wykorzystanie wyszukiwarek interne-

towych wyświetlających link do strony internetowej pensjonatu po wpi-

saniu haseł typu „wakacje z dzieckiem”, „pensjonat dla rodzin”; sku-

teczne okazały się również boksy reklamowe AdWords, aktywne pro-

wadzenie profilu pensjonatu na portalach społecznościowych oraz re-

klama na portalach internetowych promujących wypoczynek z dziećmi, 

na przykład www.dzieckowhotelu.pl; 

b) e-mailing bezpośredni – informacja o nowościach w pakiecie „Słonecz-

ne Lato” przesyłana do stałych gości pensjonatu kilka miesięcy przed 

okresem letnim; 

c) ogólnopolski konkurs „Dziecko w hotelu” – uczestnictwo, a następnie 

zdobycie przez pensjonat Villa Hoff pierwszego miejsca i tytułu „Naj-

lepszego hotelu na wypoczynek i wakacje dla rodzin”; uczestnictwo 

oraz zdobywanie nagród w konkursach buduje i umacnia wizerunek 

obiektu hotelowego oraz jest doskonałym sposobem na promocję po-

przez między innymi liczne artykuły informacyjne w mediach. 

Atrakcyjność usług dodatkowych i uzupełniających pakietu „Słoneczne 

Lato”, coroczna jego modyfikacja uwzględniająca opinie i sugestie klientów, 

najwyższa jakość obsługi oraz przemyślane działania promocyjne dedykowane 

do ściśle określonej grupy klientów sprawiły, że w latach 2009–2012 pensjonat 

Villa Hoff osiągnął średnie obłożenie w okresie letnim na poziomie 98%, 

zwiększając tym samym średnią z lat poprzednich, która wahała się na poziomie 

85–89%. Udział w całościowej sprzedaży pakietu „Słoneczne Lato” w lipcu  

i sierpniu waha się na poziomie 90%.  

Podsumowanie  

Segmentacja klientów przedsiębiorstwa hotelowego w aspekcie kreowania 

specjalnej oferty produktowej powinna być procesem stanowiącym podstawo-

wy etap planowania skutecznej strategii marketingowej. To właśnie dzięki seg-

mentacji obiekt hotelarski może dostosować swoją ofertę do potrzeb nabywców, 
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co przyczynia się do zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności produktów na 

rynku.  

Dzięki skutecznej realizacji wszystkich etapów segmentacji podmiot ryn-

kowy zmniejsza ryzyko niepowodzenia związane z nietrafionymi decyzjami 

produktowymi, umożliwione jest śledzenie zmian w otoczeniu i bieżące dosto-

sowywanie się do nich. Dla każdego przedsiębiorstwa występującego na rynku 

istotne jest określenie swoich możliwości zaspokajania potrzeb nabywców. 

Działania te optymalizują również wydatki związane z działaniami marketin-

gowymi, dokładniej określają czas nasilenia się kampanii promocyjnych oraz 

przyczyniają się do kształtowania stabilnego wizerunku przedsiębiorstwa. 
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zm. 

CREATING SPECIAL OFFER OF HOSPITALITY BASED ON CUSTOMER 

SEGMENTATION. CASE STUDY 

Summary 

Given the sophisticated taste of consumers and heavy competition on the touristic 

market, running business is, in case of many of current hospitality facilities, not only 

reduced to distributing accommodation and gastronomic services. Nowadays, the cir-

cumstances force undertakings with this kind of service activities to provide an attrac-

tive and comprehensive range of additional services and to increasingly focus on diverse 

needs of target clients. A segmentation of clients is becoming an extremely important 

factor, in view to developing a hotel service offer, allowing for separating homogenous 

client groups with similar needs that clearly divide them from other groups. 

This article aims at presenting a client oriented undertaking in the hotel industry as 

provider of attractive services, with the guest house Villa Hoff Wellness & SPA in 

Trzęsacz as a particular example. 

Keywords: hospitality, offer of hospitality, customer segmentation 

Translated by Marta Sidorkiewicz 
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Uniwersytet Szczeciński 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU 

TURYSTYCZNYM WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ  

Streszczenie 

Na rynkach globalnych, takich jak rynek unijny, wygrywają te przedsiębiorstwa, 

których produkty i rozwiązania są najbardziej kreatywne i rozpoznawalne. Obecność 

Polski na arenie europejskiej w sposób istotny przyczynia się do zwiększenia tempa 

rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorcy dobrze radzą sobie w nowych unijnych warun-

kach, promując swoje walory i potencjał turystyczny. Wydaje się, że rosnący systema-

tycznie „eksport” polskich usług turystycznych jest w ciągu ostatnich kilku lat i obecnie 

jednym z głównych motorów napędzających rozwój gospodarczy regionu. Wiedza jest 

dziś największym towarem. Mamy powszechny dostęp do informacji i internetu, nowo-

czesnych technologii teleinformatycznych. Dzięki temu istnieje możliwość tworzenia 

wartości dodanej swoich turystycznych ofert. Paradoksalnie, pomimo zdobyczy nowo-

czesnej techniki, dostępności finansowania ze środków unijnych poziom innowacyjno-

ści jest dość przeciętny, podobnie jak poziom konkurencyjności. W artykule przedsta-

wiono rozważania autora nad współzależnością pomiędzy poziomem innowacyjności  

a zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach, poprzez dokonanie analizy sektora tury-

stycznego regionu lubuskiego i jego przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, innowacyjność, zarządzanie wiedzą 
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Wprowadzenie 

We współczesnej gospodarce o rozwoju przedsiębiorstwa, a pośrednio 

branży, w której funkcjonuje, decyduje wiedza. Jedynie przedsiębiorcy, którzy 

wykorzystują dostępne informacje, mają szanse na tworzenie wartości dodanej 

swoich ofert turystycznych. Pozwala im to na działania wyprzedzające konku-

rencje.  

Pomimo niewątpliwych sukcesów nauki i na ogół akceptowania transferu 

technologii przez uczestników gry rynkowej zbyt mało pomysłów czy koncepcji 

kończy się powstaniem nowego produktu bądź usługi. Pomimo ogłoszenia  

w starej Strategii lizbońskiej oraz nowej Strategii Europa 2020
1
 istotnego zna-

czenia zjawiska innowacyjności jako kluczowego czynnika budującego pozycję 

konkurencyjną przedsiębiorstw, branż, sektorów czy regionów – w ocenie auto-

ra nie odnotowano znaczących wyników, które wskazywałyby na poprawę wy-

korzystania wiedzy i tworzenia innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy 

funkcjonowania przedsiębiorstw sektora turystycznego oraz budowania ich 

znaczącej przewagi konkurencyjnej. Do likwidacji wspomnianych barier mo-

głoby przyczynić się zwiększenie możliwości wykorzystania funduszy unij-

nych, co jest często podkreślane, szczególnie w procesie budowy gospodarki 

opartej na wiedzy, której filarami są edukacja, nauka i rozwój społeczeństwa 

informacyjnego.  

Celem niniejszego artykułu jest ocena funkcjonowania przedsiębiorstw 

sektora turystycznego z obszaru województwa lubuskiego w sposób syntetycz-

ny w oparciu o dostępne dane wtórne zawarte w raportach Głównego Urzędu 

Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz 

branżowych opracowań sektora turystycznego. 

1. Region jako platforma funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw 

sektora turystycznego 

Zarówno w Polsce, jak i w krajach UE istnieje zgoda co do tego, że opty-

malną jednostką obszarową do wdrażania nowoczesnych, innowacyjnych  

                                                   
1 www.ec.europa.eu/europe2020 (12.11.2013). 
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i przedsiębiorczych rozwiązań jest region, gdyż można w nim znaleźć wystar-

czająco duży potencjał gospodarczy i intelektualny. Ponadto przedsiębiorstwa 

funkcjonujące w regionie mają możliwość być na tyle zwarte i jednorodne, że 

możliwa jest wzajemna komunikacja pomiędzy nimi umożliwiająca szybką 

identyfikację potrzeb i barier w branży turystycznej. Na konkurencyjność regio-

nu wpływa jego atrakcyjność, która uzależniona jest od użytkowników regionu, 

którymi są mieszkańcy, przedsiębiorstwa, inwestorzy, a także goście odwiedza-

jący regionalne atrakcje turystyczne. Czynniki wpływające na konkurencyjność 

regionu można zdefiniować następująco
2
: 

 dostęp do otoczenia i rynku międzynarodowego, 

 lokalizacja siedzib ważnych instytucji i ich agend, 

 organizacja dużej rangi imprez i spotkań o zasięgu krajowym i między-

narodowym, 

 realizacja dużych projektów infrastrukturalnych, ekologicznych i spo-

łecznych, 

 środki pomocowe UE i innych międzynarodowych instytucji finanso-

wych. 

Uwzględniając wiele sposobów budowania atrakcyjności regionu, można 

stwierdzić, że głównym jego elementem jest umiejętność tworzenia szeroko 

rozumianych innowacji i umiejętne zarządzanie wiedzą. Region to obszar,  

w którym kształtuje się silny układ powiązań sieciowych, przez który jednostki 

przynależące do sieci mają dostęp do wspólnie generowanych korzyści ze-

wnętrznych i wewnętrznych, takich jak: korzyści skali, zakresu, korzyści wyni-

kających z bliskości, korzyści aglomeracji, korzyści urbanizacji, jakie dają 

wielkie układy miejskie o złożonych funkcjach metropolii
3
. Należy pamiętać 

jednak o wielu barierach, które stoją na przeszkodzie pełnemu wykorzystaniu 

możliwości sieciowych. Zaliczyć do nich możemy: bariery komunikacyjne, 

administracyjne, kulturowe, polityczne, społeczne i tak dalej. Sprawne ominię-

cie wspomnianych barier pozwala na sprawniejsze komunikowanie się, tworze-

                                                   
2 A. Klasik, Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syn-

tetyczne, w: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, red. A. Klasik, 
II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, AE i Górnośląska Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości im. K. Goduli, Katowice 2001, s. 99. 

3 A. Olechnicka, A. Płoszaj, Współpraca ośrodków naukowych w Polsce, „Studia Regio-
nalne i Lokalne UW” 2010, nr 4, s. 7. 
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nie nowych sprawniejszych układów sieciowych, a tym samym efektywniejsze 

gospodarowanie zasobami. Istotnym składnikiem tworzenia współczesnej go-

spodarki opartej na wiedzy, pozwalającej na współpracę ze sobą wielu podmio-

tów oraz pokonywanie barier, jest kapitał społeczny
4
.   

Zdaniem autora, w obecnym postrzeganiu innowacyjności odchodzi się od 

pojedynczego zdarzenia na rzecz kompleksu zjawisk czy zdarzeń tworzących 

nowe wzorce produktów bądź usług. Oczywiste jest, że tworzenie nowych pro-

duktów turystycznych powstaje w oparciu o specyfikę regionu, której podwali-

nami są aspekty historyczne, doświadczenia przedsiębiorców czy kultura regio-

nalna. Nie bez znaczenia jest również wielkość aglomeracji w analizowanym 

regionie
5
, bowiem to właśnie region powinien być logistycznym centrum wy-

miany doświadczeń pozwalającym na wymianę doświadczeń w zakresie wiedzy 

praktycznej. Takie przeświadczenie pozwala na sprecyzowanie wniosku, iż to 

właśnie kontakty bezpośrednie przedsiębiorców i konsumentów pozwalają na 

rozwój sektora turystycznego w oparciu o nowoczesne, innowacyjne rozwiąza-

nia. 

2. Charakterystyka regionu lubuskiego 

W literaturze występuje kilkanaście metod określających oraz setki sposo-

bów wpływania na atrakcyjność inwestycyjną regionu i jego pozycję. Jedna  

z metod ocenia region lubuski jako „przeciętnie wysoki” dla działalności prze-

mysłowej oraz „przeciętny” dla działalności usługowej
6
. 

Lubuskie, będące jednym z 16 polskich regionów, w ocenie autora jest 

dość przeciętne zarówno pod względem rozwoju gospodarczego, jak i poziomu 

innowacyjności. Trwające od 1989 roku zmiany ustrojowe i geopolityczne  

w Polsce i Europie wymusiły konieczność zwiększenia wytężonej pracy na 

rzecz poprawy poziomu gospodarczego regionu. Zmniejszyła się rola dużych 

                                                   
4 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 

1997, s. 27. 

5 J. Simmie, Knowledge Spillovers and Reasons for the Concentration of Innovative 

SMEs, „Urban Studies” 2002, vol. 39, no. 5–6, s. 37. 

6 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, s. 17. 
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przedsiębiorstw na korzyść sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym 

przedsiębiorstw usługowych, szczególnie sektora turystycznego. W wyniku 

akcesji Polski do Unii Europejskiej zmieniła się rola województwa na nowej 

mapie kontynentu. Region lubuski sąsiaduje z regionami zachodniopomorskim, 

dolnośląskim i wielkopolskim. Graniczy także z landami niemieckimi – Bran-

denburgią i Saksonią. Ważnym czynnikiem rozwoju województwa jest wynika-

jąca z bliskości komunikacyjnej możliwość współpracy z Berlinem, który jest 

olbrzymim źródłem popytu na towary i usługi. Wszystkie te uwarunkowania, 

zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne mogą być szansą, ale równocześnie mo-

gą skutkować marginalizacją regionu. Jednym z ważniejszych czynników decy-

dujących o sukcesie będzie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Stwier-

dzenie to wynika z omówionych uwarunkowań rozwoju gospodarki światowej  

i samej specyfiki regionu. Trudno bowiem zakładać, że województwo lubuskie 

odizoluje się gospodarczo od sąsiadujących, bardziej rozwiniętych regionów na 

tyle, że jego przewagą konkurencyjną będą ceny towarów i usług. Jedyną realną 

i możliwą drogą rozwoju dla regionu jest zwiększenie konkurencyjności przez 

wzrost zasobów wiedzy i innowacji, szczególnie innowacji organizacyjnych czy 

marketingowych.  

Województwo lubuskie to obszar o średniej powierzchni na tle pozosta-

łych województw w kraju, obejmuje 13 987,88 kilometra kwadratowego. Ma 

dwie stolice. Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, natomiast sejmik 

mieści się w Zielonej Górze. Inne większe miasta to Nowa Sól, Słubice, 

Wschowa, Sulęcin. Liczba ludności regionu wynosi 1 009 621 osób
7
 i stanowi 

zaledwie 2,65% ludności kraju. Region charakteryzuje dodatni przyrost natural-

ny przy ujemnym saldzie ruchu migracyjnego. Poziom urbanizacji wojewódz-

twa lubuskiego jest przeciętny i wynosi 64,8%. Region lubuski ma charakter 

przemysłowo-rolniczy, z rosnącym stopniowo udziałem usług, szczególnie  

w zakresie rekreacji i wypoczynku. Ogółem na koniec 2011 roku podmioty 

gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON stanowiły 2,7% 

ogólnej liczby przedsiębiorstw w Polsce (101,4 tysięcy).  

                                                   
7 Dane opracowane na podstawie: Mały rocznik statystyczny 2008, GUS, Warszawa 2009. 
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Tabela 1 

Wybrane charakterystyki gospodarki województwa lubuskiego na tle gospodarki Polski  

Wyszczególnienie  Polska  
Województwo 

lubuskie 
Procentowy udział 

województwa  

Powierzchnia [km2]  312 685 13 988  4,47%  

Ludność [tys.]  38 644,2 1 009,6  2,61%  

PKB per capita w 
2010 roku [zł]  

30 873 27 350 88,60%  

Bezrobotni w 2011 
roku [tys.]  

2 052,5 67,5 3,29%  

Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w 
2011 roku [%]  

12,7 17,2  – 

Podmioty gospodarcze 
na koniec 2011 roku 
[szt.] 

3 742 673 101 405 2,71%  

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, www.stat.gov.pl (18.11.2013). 

Województwo lubuskie składa się z 83 gmin, w tym 9 miejskich, 33 miej-

sko-wiejskich oraz 41 wiejskich. W województwie są 42 miasta, 1377 miejsco-

wości wiejskich, 12 powiatów oraz 2 miasta na prawach powiatu
8
. Podstawowy 

układ sieci drogowej województwa tworzą przede wszystkim publiczne drogi 

krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 6618 kilometrów. Drogi 

krajowe o długości 809 kilometrów stanowią 12% układu podstawowego wo-

jewództwa, drogi wojewódzkie o długości 1551,5 kilometra – 23%, drogi po-

wiatowe o długości 4258 kilometrów – 65%. Wskaźnik gęstości dróg o na-

wierzchni twardej na 100 kilometrów kwadratowych powierzchni wynosi 55,86 

km
9
. Region lubuski przecina 36 linii kolejowych o łącznej długości 1459,7 

kilometra. Linie magistralne oraz pierwszorzędne stanowią około 57% wszyst-

kich linii. Gęstość sieci kolejowej na 100 kilometrów kwadratowych wynosi 6,5 

kilometra.  

Układ komunikacyjny regionu ma istotne znaczenie dla zapewnienia jego 

spójności przestrzennej poprzez łączenie ośrodków regionalnych i subregional-

                                                   
8 Materiały zaczerpnięte ze strony Urzędu Marszałkowskiego: www.lubuskie.pl 

(18.11.2013). 

9 Mały rocznik statystyczny…, s. 36. 
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nych. Dobra dostępność komunikacyjna decyduje także o otwartości przestrzeni 

regionu na regiony sąsiednie i Europę oraz jest jednym z najważniejszych czyn-

ników decydujących o wzroście konkurencyjności regionu. W województwie 

funkcjonują dwa lotniska. Port Lotniczy w Babimoście znajduje się w odległo-

ści 10 kilometrów od dużego węzła kolejowego Zbąszynek, leżącego na magi-

strali kolejowej E-20. Lotnisko leży w odległości 35 kilometrów od Zielonej 

Góry oraz 95 kilometrów od Gorzowa Wielkopolskiego. Odległość lokalizacji 

wpływa na zmniejszenie atrakcyjności lotniska dla ruchu pasażerskiego, szcze-

gólnie z północnych części województwa. Położone pod Zieloną Górą lotnisko 

w Przylepie, którego właścicielem jest Aeroklub Ziemi Lubuskiej, spełnia funk-

cję lotniska sportowego. Ma dobre zaplecze turystyczno-hotelowe, jednak przy-

stosowane jest tylko do przyjmowania małych samolotów.  

Drogi wodne nie odgrywają w Polsce większej roli gospodarczej, toteż 

względnie korzystnie wykształcona sieć żeglownych dróg rzecznych w woje-

wództwie lubuskim stanowi duży potencjał, który można wykorzystać do celów 

turystycznych. Niezbędne jest jednak rozwinięcie infrastruktury turystycznej  

w portach i przystaniach na Odrze, Warcie i Noteci.  

Województwo lubuskie jest regionem o istotnych walorach turystycznych. 

Jak wskazują analizy przeprowadzone dla celów aktualizacji koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania kraju, w regionie tym znajdują się zarówno zna-

czące walory przyrodnicze, jak i zabytki kultury
10

. Region lubuski dzięki swym 

walorom przyrodniczym, historycznym i gospodarczym jest w zachodniej Pol-

sce atrakcyjnym obszarem dysponującym zróżnicowaną ofertą atrakcji tury-

stycznych. Przez region przebiega europejska trasa rowerowa R-1 oraz liczne 

lokalne profesjonalne ścieżki rowerowe. Do atrakcji turystycznych należy także 

Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU). Dodatkową atrakcją MRU jest rezer-

wat nietoperzy. 

Baza turystyczna jest rozwinięta dość przeciętnie. Turyści mają możliwość 

korzystania z 20 300 miejsc noclegowych o różnym standardzie. W 2010 roku 

na terenie województwa lubuskiego działało 95 obiektów podlegających kate-

goryzacji, wśród których 70 oznaczono gwiazdkami (od 1 do 4), były to 52 

hotele, 6 moteli, 6 pensjonatów i 6 kempingów oraz 4 domy wycieczkowe. 

                                                   
10 Por. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, www.mrr.gov.pl (18.11.2013). 
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Wśród hoteli najliczniejszą grupą były hotele 2-gwiazdkowe (23 obiekty)
11

.  

Z usług obiektów kategoryzowanych skorzystało 315,9 tysiąca turystów. Tury-

ści zagraniczni przebywający w ośrodkach kategoryzowanych stanowili 39,7% 

ogółu korzystających z tych obiektów. Obiekty kategoryzowane udzieliły 473,9 

tysiąca noclegów, z czego prawie 30,5% przypadło na hotele 2-gwiazdkowe,  

a 22,8% na hotele 3-gwiazdkowe. Spośród pensjonatów najwięcej noclegów 

udzieliły pensjonaty 3-gwiazdkowe (18,1 tysiąca). Największy wzrost liczby 

przyjętych osób odnotowuje się w hotelach – o 17,6% więcej średnio rocznie, 

natomiast najbardziej zmniejszyła się liczba korzystających z usług w obiektach 

typu „zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych” (o 47,8%) oraz mote-

lach (o 33,6%) i pensjonatach (o 19,3%). Prawie 60% turystów przybywających 

z zagranicy stanowią obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,  

w tym z Niemiec – 49,7 tysiąca, Niderlandów – 7,4 tysiąca, Danii – 4,8 tysiąca, 

Wielkiej Brytanii – 3,3 tysiąca i Francji – 4,2 tysiąca. Liczną grupę stanowili 

obywatele Norwegii – 4,8 tysiąca. Z państw pozaeuropejskich dominowali tury-

ści z państw azjatyckich – 1,2 tysiąca
12

. 

Infrastruktura telekomunikacyjna jest warunkiem dostępności internetu  

i rozwoju społeczeństwa informacyjnego czy opartego na wiedzy. W woje-

wództwie lubuskim większość przedsiębiorców ma dostęp do internetu 

(93,9%)
13

. W regionie lubuskim istnieje stosunkowo dobrze rozwinięta sieć 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Baza edukacyjna 

jest równomiernie rozmieszczona. Warto zaznaczyć, że wiedza jest kluczem do 

poprawy konkurencyjności i dalszego rozwoju regionu. Bardzo pozytywny jest 

wydźwięk liczby wyższych uczelni w regionie i powiększającą się liczebność 

kadry naukowej i dydaktycznej, która buduje potencjał szkolnictwa wyższego.  

Transformacja polskiej gospodarki, dokonująca się od początku lat 90. XX 

wieku, spowodowała dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w województwie 

lubuskim. Jak wcześniej wspomniano, z danych statystycznych wynika, iż  

w 2010 roku w województwie lubuskim zarejestrowanych było ogółem 101 861 

podmiotów gospodarki narodowej, z czego 97 336 to podmioty prywatne, co 

                                                   
11 Materiały zaczerpnięte z Małego rocznika statystycznego… 

12 Por. I. Goździcka, Turystyka w województwie lubuskim w 2010 roku, GUS, Warszawa–

Zielona Góra 2011. 

13 Por. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Ośrodek Nauki, Techniki, Innowacji i Spo-
łeczeństwa Informacyjnego GUS, Szczecin 2012. 
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stanowiło 95,6% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Po-

zostałe 4,4% to podmioty z sektora publicznego. Sektor prywatny województwa 

lubuskiego charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Świadczy o tym znaczna 

dominacja działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Ta 

forma organizacyjno-prawna stanowiła w 2010 roku aż 77,7% liczby podmio-

tów prywatnych. Jak wynika z danych statystycznych, największą grupę pod-

miotów prywatnych stanowią w województwie lubuskim przedsiębiorstwa za-

klasyfikowane do sekcji G (handel i naprawy). Istotną rolę w rozwoju społecz-

no-gospodarczym województwa lubuskiego w całym okresie transformacji ode-

grał sektor prywatny. Ekspansja tego sektora, a w szczególności dynamiczny 

rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zapoczątkowała korzystne 

zmiany w gospodarce województwa. Największą liczbę podmiotów gospodar-

czych w województwie lubuskim stanowią jednostki zatrudniające do 9 osób. 

Ich liczba nieustannie rośnie, z niewielkimi wyhamowaniami latach 2008–2009. 

Systematycznie rosnąca rola sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

stwarza możliwości zatrudnienia w różnych działach gospodarki oraz daje szan-

sę na stworzenie zróżnicowanej struktury zatrudnienia, bardziej odpornej na 

zmiany koniunktury gospodarczej. Zdaniem autora, niestety, wciąż słabością 

większości przedsiębiorstw turystycznych regionu lubuskiego jest niska inno-

wacyjność. W całym okresie transformacji nakłady inwestycyjne w wojewódz-

twie lubuskim kształtowały się na relatywnie niskim poziomie (około 2% na-

kładów w kraju), a stagnacja w tym zakresie wciąż trwa
14

. Aby sprostać wymo-

gom stawianym przez Unię Europejską, ale także przez konkurencyjne przed-

siębiorstwa innych regionów w naszym kraju, niezbędne wydaje się zwiększe-

nie nakładów na inwestycje, w tym nakładów pozabudżetowych, ale to z kolei 

wymaga wprowadzenia takich instrumentów ekonomiczno-finansowych, które 

zachęciłyby przedsiębiorców do inwestowania w innowacje. Obecnie w struktu-

rze nakładów na innowacje dominują środki własne przedsiębiorców, co każe 

przypuszczać, że są one niewystarczające dla potrzeb i wymagań wciąż zmie-

niającego się rynku. 

                                                   
14 Por. Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012, red. H. Godlewska-Majkowska, GUS, 

Warszawa 2012. 
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Rys. 1. Struktura nakładów na innowacje w województwie lubuskim na tle kraju 

według źródeł finansowania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 

www.stat.gov.pl (12.11.2013). 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zamierzają 

inwestować w województwie lubuskim, mogą skorzystać z pomocy wielu re-

gionalnych instytucji otoczenia biznesu. Na rynku lubuskim możemy spotkać 

zarówno instytucje finansowe, jak i doradcze, informacyjne i szkoleniowe, 

agencje rozwoju regionalnego, izby i stowarzyszenia gospodarcze, organizacje 

pracodawców, inkubatory przedsiębiorczości i tak dalej. W regionie istnieją 
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oddziały i filie około 100 banków. Warto zaznaczyć, iż wśród instytucji finan-

sowych oprócz banków komercyjnych obecne są finansowe instytucje wsparcia 

przedsiębiorstw, do których zaliczyć można Regionalną Instytucję Finansującą 

(Agencja Rozwoju Regionalnego) i lokalne fundusze pożyczkowe. Wśród in-

nych organizacji funkcjonujących w regionie wymienić można Lubuski Fun-

dusz Poręczeń Kredytowych i komercyjny Fundusz MIKRO. Na obszarze wo-

jewództwa działają dwa lokalne fundusze pożyczkowe. Niestety, w praktyce 

Fundusz MIKRO w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim jest zbyt drogi 

dla przedsiębiorcy w początkowej fazie rozwoju organizacji oraz niedostępny 

dla przedsiębiorstw działających krócej niż 6 miesięcy.  

Warto zaznaczyć, że bez wątpienia na korzyść regionu lubuskiego działa 

jego przygraniczne położenie, które sprawia, że wiele instytucji okołobizneso-

wych ma ponadregionalny lub międzynarodowy charakter. Nawiązywaniu pol-

sko-niemieckich kontaktów gospodarczych, a także współpracy w innych dzie-

dzinach, sprzyjają dwa lubuskie euroregiony: „Sprewa-Nysa-Bóbr” i „Pro-

Europa Viadrina”. Na terenie regionu lubuskiego działa Agencja Rozwoju Re-

gionalnego, która wspiera lokalne inicjatywy gospodarcze i współpracę mię-

dzynarodową, zajmuje się też doradztwem. Część podmiotów wsparcia biznesu 

należy do Krajowego Systemu Usług
15

. Wydaje się, iż oferta instytucji wsparcia 

jest w stopniu dobrym dostosowana do potrzeb przedsiębiorców. Instytucje 

promują wdrażanie innowacji wśród przedsiębiorców głównie poprzez przeka-

zywanie informacji o innowacjach. Niemniej jednak, instytucje te często wska-

zują na duży problem braku zainteresowania wśród przedsiębiorców ofertą  

w zakresie innowacji, czego głównym powodem jest niewielka świadomość 

innowacyjna wśród przedsiębiorców.  

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, można stwierdzić, iż brakuje  

w regionie lubuskim rozwiniętego systemu finansowego wsparcia przedsię-

wzięć innowacyjnych, co bardzo często stanowi barierę nie do przejścia dla 

wielu przedsiębiorstw. Województwo lubuskie nie dysponuje nowoczesnymi 

rozwiązaniami finansowymi, takimi jak fundusze venture capital czy inwesto-

                                                   
15 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Organizacja Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej, Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie, Stowa-
rzyszenie „Zakład Doskonalenia Zawodowego” w Zielonej Górze, Fundacja „Przedsiębiorczość” 
w Żarach, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (WZDZ) w Gorzowie Wielkopol-
skim. 
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rami typu business angels. W większości przypadków istniejący system działań 

proinnowacyjnych władz województwa jest niewystarczający. Można śmiało 

powiedzieć, iż przedsiębiorstwa wyrażają chęć wprowadzania innowacyjnych 

rozwiązań, wprowadzania do swojej oferty nowych produktów i technologii, 

modernizacji organizacji lub wprowadzania nowych strategii marketingowych. 

Niestety, istniejący system proinnowacyjny obecny w lubuskim wydaje się być 

niewystarczający. W wyniku porównania lubuskiej innowacyjności z infrastruk-

turą innowacyjną regionów Polski lub Unii Europejskiej ukazuje się ogromne 

pole do rozbudowy istniejącej sieci wsparcia innowacji. Zdaniem autora, dużym 

problemem na drodze do rozbudowy społeczeństwa opartego na wiedzy jest 

właśnie brak tej wiedzy. Brak wiedzy o tym, jak definiować innowacje, czym 

tak właściwie są innowacje, brak orientacji na instytucje wsparcia biznesu.  

Z drugiej strony, organizacje proinnowacyjne nie docierają do szerokiego grona 

odbiorców nawet z informacją, jaką ofertę i jaką pomoc mogą zaoferować swo-

im parterom biznesowym. Często jesteśmy świadkami zrywów mających na 

celu zmotywowanie i nakierowanie działań przedsiębiorców na innowacje. 

Tworzone są serwisy internetowe, bazy danych, wydawane są publikacje. Nie-

stety, większość omawianych przedsięwzięć kończy się wraz z projektem unij-

nym, który je finansuje, pomysły wygasają i działania proinnowacyjne się koń-

czą, a wszyscy uczestnicy projektu wracają do swoich pierwotnych zajęć. Brak 

jest trwałych przedsięwzięć, które w swojej formule zawierałyby działania ak-

tualne w danym zakresie czasu oraz modyfikowane i unowocześniane do wciąż 

zmieniających się warunków rynkowych i zapotrzebowania przedsiębiorców, 

dodatkowo finansowanych z kilku źródeł.  

Umożliwienie uczestnikom lubuskiego rynku pokonywania barier związa-

nych ze świadomością o innowacjach, konsulting prawny, dopasowanie ofert 

zarówno do potrzeb własnych organizacji, jak do jego otoczenia umożliwi two-

rzenie skutecznych instrumentów wspierania innowacyjności. Wszyscy mamy 

świadomość, że wiedza, a dokładnie umiejętne jej przekazywanie, daje możli-

wość budowanie otwartego, innowacyjnego społeczeństwa, które nie boi się 

zmian. Konferencje, warsztaty, spotkania, publikacje to możliwości, które warto 

wykorzystać, ale należy pamiętać, że bardzo ważny jest konkret. Konkretne 

wiadomości, wiedza, rozwiązania to podstawy budowania społeczeństwa opar-

tego na wiedzy, wiedzy dostosowanej do aktualnych potrzeb przedsiębiorców  

i społeczeństwa. Ważna jest również pomoc ze strony władz rządowych i samo-

rządowych.  
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Podsumowanie 

Przez ostatnie lata zarówno w Polsce, jak i w regionie lubuskim obserwu-

jemy tendencję wzrostową w rozwoju gospodarczym, utrzymującą się dynami-

kę wzrostu eksportu oraz napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 

naszego kraju. Potwierdza to wiele analiz danych o sytuacji społeczno-

gospodarczej kraju, choć zdecydowanie spowolnione przez ogólnoświatowy 

kryzys gospodarczy. Źródła wzrostu gospodarczego, takie jak ożywienie popytu 

inwestycyjnego, stabilny, wysoki wzrost konsumpcji i dynamicznie rosnący 

eksport, wskazują, że obecnie obserwowane tendencje w gospodarce mają cha-

rakter powolny, ale trwały
16

. Wejście do UE i otwarcie się rynku europejskiego 

dla wielu polskich przedsiębiorstw stworzyło wielką szansę, lecz aby mogły one 

z niej skorzystać, muszą zwiększyć poziom innowacyjności i konkurencyjności 

swoich wyrobów.  

Na rynkach globalnych, takich jak rynek unijny, wygrywają te przedsię-

biorstwa, których produkty i rozwiązania są najbardziej kreatywne i rozpozna-

walne. Obecność Polski i regionu lubuskiego na arenie europejskiej w sposób 

istotny przyczynia się do zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego. Przedsię-

biorcy lubuscy dobrze radzą sobie w nowych unijnych warunkach, promując 

swoje walory i potencjał turystyczny. Wydaje się, że rosnący systematycznie 

„eksport” polskich usług turystycznych jest w ciągu ostatnich kilku lat i obecnie 

jednym z głównych motorów napędzających rozwój gospodarczy regionu.  

Należy pamiętać, że wzrost zainteresowania usługami turystycznymi i ich 

konsumpcji nie pociąga za sobą inwestycji w tym sektorze, co powoduje sto-

sunkowo niski poziom rozwoju gospodarczego regionu w porównaniu z regio-

nami wiodącymi w Polsce i Europie. Dla przykładu: wartość PKB na mieszkań-

ca w regionie jest jednym z niższych wskaźników w UE-25 i stanowi ok. 50% 

średniej unijnej
17

. Rozwiązaniem problemu niskiego poziomu rozwoju gospo-

darczego według PKB na mieszkańca są bezpośrednie inwestycje zagraniczne  

i korzystanie z programów unijnych, takich jak Program Operacyjny Innowa-

cyjna Gospodarka czy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Pamiętać jednak 

                                                   
16 Por. Analiza sytuacji gospodarczej Polski, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo 

Gospodarki, www.mg.gov.pl (12.11.2013). 

17 Por. E. Frajtag-Mika, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność gospo-
darki, PWE, Warszawa 2009. 
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należy, że pomimo inwestycją zagranicznym mamy dostęp do transferu wiedzy 

i technologii do kraju z zagranicy, to z drugiej strony istnieje ryzyko uzależnie-

nia od gospodarek innych krajów, zwłaszcza w zakresie know-how.  

Zgodny jest głos naukowców, że obecność zachodnich inwestorów w re-

gionie jest korzystna dla gospodarki jedynie wtedy, gdy przedmiotem działania 

obecnych inwestorów zagranicznych jest transfer technologii drugiej generacji, 

czyli mniej zaawansowanych
18

. Miejmy świadomość, iż dla przedsiębiorstw  

w wielu przypadkach zwykle taniej jest nabyć już istniejącą technologię niż 

opracowywać własną. Powinniśmy jednak dążyć do sytuacji, w której regional-

ne przedsiębiorstwa sektora turystycznego będą mogły kupować nowoczesne 

produkty i rozwiązania technologiczne od polskich jednostek badawczo-

rozwojowych, a nie dokonywać ich transferu z zagranicy. Tworzenie instrumen-

tów wspierających finansowanie nowych pomysłów w branży, wzrost świado-

mości przedsiębiorców, gdzie mogą szukać wsparcia, inwestycja w zarządzanie 

wiedzą i budowanie społeczeństwa informacyjnego w znaczącym stopniu wpły-

ną na pokonanie barier związanych z rozwojem kreatywności i oryginalności 

produktów usług turystycznych i poprawę świadomości innowacyjnej przeja-

wiającej się zrozumieniem celowości wprowadzania nowych rozwiązań w prak-

tyce gospodarczej przedsiębiorstw branży turystycznej.  
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FUNCTIONING OF THE ENTERPRISES IN THE TOURISM MARKET TO 

CONTEMPORARY CHALLENGES 

Summary 

In global markets such as the UE market are winning those companies whose 

products and solutions are the most creative and recognizable. Polish presence in the 

European arena and significantly contributes to the economic development. Businesses 

do well in the new EU conditions promoting its values and tourism potential. It seems 

that growing steadily “export” Polish tourist services in the past few years and now, one 

of the main drivers of economic development in the region. Knowledge is today the 

largest commodity. We have universal access to information and the Internet and mod-

ern information and communication technologies. This allows us to create value-added 

of their tourist offers. Paradoxically, despite the achievements of modern technology, 

the availability of UE funding, level of innovation is fairly mediocre, like the level of 

competitiveness. Article shall controversy over the interdependence between the level 

of innovation and knowledge management in enterprises in the analysis of the tourism 

sector of the Lubuskie and his companies. 

Keyword: entrepreneurship, innovation, knowledge management 
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SYSTEM MOTYWACYJNY I JEGO ZNACZENIE W ZASPOKAJANIU 

POTRZEB PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 

HOTELARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO HOTELU 

Streszczenie 

We współczesnym świecie sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim 

zależy od ludzi, którzy są w nim zatrudnieni i stanowią jego kapitał ludzki. Spośród 

wielu funkcji zarządzania zasobami ludzkimi jedną z ważniejszych ról odgrywa moty-

wowanie. Ma ono na celu rozbudzenie i odpowiednie ukierunkowanie motywacji pra-

cowników w taki sposób, aby realizowali oni cele przedsiębiorstwa. Warunkiem efek-

tywności systemu motywacyjnego jest dostosowanie go do rzeczywistych potrzeb pra-

cowników.  

Celem artykułu jest przedstawienie różnorodności bodźców motywacyjnych wy-

korzystywanych w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach hotelarskich oraz identy-

fikacja luk w systemie motywacyjnym wybranego hotelu w województwie zachodnio-

pomorskim.  

Słowa kluczowe: motywowanie, potrzeby pracowników, przedsiębiorstwo hotelarskie 

Wprowadzenie 

Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa hotelarskiego w warunkach wciąż 

nasilającej się konkurencji wymagają inicjatywy, współdziałania i zaangażowa-

                                                   
 Adres e-mail: anna.tokarz@wzieu.pl. 
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nia wszystkich jego pracowników. Ze względu na fakt, że kapitał ludzki stano-

wi najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich, 

powinny one ukierunkować swoje działania na procesy kadrowe, zwłaszcza 

odpowiednie motywowanie. Właściwie skonstruowany system motywacyjny 

powinien dostosowywać bodźce motywacyjne do rzeczywistych potrzeb pra-

cowników. 

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy 

istniejącym w przedsiębiorstwie hotelarskim systemem motywacyjnym a fak-

tycznymi oczekiwaniami pracowników. Badaniu poddano pracowników pięcio-

gwiazdkowego hotelu zlokalizowanego w województwie zachodniopomor-

skim
1
. 

1. Istota motywacji i motywowania 

Według S. Borkowskiej, motywacja to stan wewnętrzny człowieka mający 

wymiar atrybutowy, właściwy każdemu człowiekowi, natomiast motywowanie 

ma wymiar czynnościowy, funkcjonalny, polegający na świadomym i celowym 

oddziaływaniu na motywy postępowania ludzi przez stworzenie środków i moż-

liwości realizacji ich systemów wartości, oczekiwań dla osiągnięcia celów mo-

tywującego
2
.  

Motywowanie zatem polega na wpływaniu na postawy i zachowania czło-

wieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w mo-

tywy (pobudki) działania uruchamiające jego aktywność. Motywowanie do 

pracy polega na stosowaniu szeregu zróżnicowanych indywidualnie instrumen-

tów oddziaływania na człowieka
3
. Ludzie są motywowani, gdy spodziewają się, 

że tryb postępowania doprowadzi ich do osiągnięcia celu i cenionej nagrody  

– takiej, która zaspokoi ich potrzeby
4
. 

                                                   
1 Kierownictwo hotelu nie wyraziło zgody na podanie nazwy przedsiębiorstwa. 

2 S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 11. 

3 M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 

2009, s. 13. 

4 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000,  
s. 211. 
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Działania motywacyjne spełniają następujące funkcje
5
: 

 stymulującą,  

 integrującą, 

 informacyjną. 

Funkcja stymulująca ma charakter pierwotny. Materialne i niematerialne 

bodźce motywacyjne stymulują pożądane zachowania pracowników, przy czym 

ich siła zależy nie tylko od umiejętnego wykorzystania, ale przede wszystkim 

od tego, w jaki sposób są one postrzegane przez pracowników i na ile są przez 

nich wyceniane.  

Dwie kolejne funkcje, to jest integrująca i informacyjna, mają charakter 

wtórny. Efektywna realizacja funkcji integrującej wymaga stworzenia w przed-

siębiorstwie odpowiedniej atmosfery pracy, będącej wypadkową marketingowej 

kultury organizacyjnej podzielanej przez wszystkich członków organizacji.  

W przeciwnym razie niewłaściwie realizowany proces zaspokajania potrzeb 

aktualnych i potencjalnych pracowników może doprowadzić wręcz do sytuacji 

źle pojętej rywalizacji, poczucia niesprawiedliwego traktowania, zawiści mię-

dzyludzkiej i wzajemnych oskarżeń oraz pomówień, negatywnie oddziałujących 

na efektywność pracy poszczególnych osób, zespołów i całej firmy, jak również 

na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na zewnętrznym rynku pracy. 

Realizacja funkcji informacyjnej polega między innymi na przekazywaniu pra-

cownikowi określonego zbioru informacji zwrotnych na temat efektywności 

wykonywanej przez niego pracy oraz oczekiwań, jakie wiąże z nim pracodawca 

na przyszłość. Przykładowo, nagroda pieniężna otrzymana przez pracownika 

lub pochwała udzielona przez przełożonego jest równoznaczna z komunikatem, 

iż dana osoba bardzo dobrze wywiązywała się z postawionych przed nią zadań
6
. 

Można przyjąć, że podstawową kategorią w problematyce motywowania 

jest pojęcie potrzeb. Występowanie potrzeby sprawia, że pracownik jest bar-

dziej podatny na te działania menedżera, które umożliwiają zaspokojenie po-

trzeby lub zmniejszają dyskomfort wynikający z jej niezaspokojenia. Występo-

wanie u pracowników określonych potrzeb, a także ich hierarchia zależą od 

                                                   
5 A. Baruk, Motywowanie i jego znaczenie w zaspokajaniu potrzeb pracowników, „Prze-

gląd Organizacji” 2003, nr 4, s. 32. 

6 Ibidem, s. 33. 
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wielu czynników. W literaturze scharakteryzowane są trzy podstawowe modele 

motywacji oparte na osobowości człowieka
7
: 

 model nieświadomy, 

 model podświadomy, 

 model świadomy. 

W modelu nieświadomym kładzie się nacisk na instynkty biologiczne, za 

pomocą których funkcjonuje człowiek. W modelu podświadomym koncentruje 

się głównie nad związkiem pomiędzy zachowaniami ludzi i konsekwencjami 

tych zachowań. Zgodnie z tą koncepcją proces nagradzania spowoduje powta-

rzanie się pewnego rodzaju zachowań, zaś kara prowadzić będzie do zaniecha-

nia postaw i zachowań niepożądanych. W modelu świadomym zakłada się, iż 

zachowanie człowieka jest świadome i prowadzi do zaspokojenia określonych 

potrzeb. W modelu tym wartość poznawcza polega na możliwości wskazania 

związku pomiędzy odczuwanymi potrzebami a procesami ukierunkowanych 

zachowań. 

2. Narzędzia systemu motywacyjnego 

Podstawowym zadaniem systemu motywacyjnego jest stymulowanie ludzi 

do realizacji misji i osiągania celów przedsiębiorstwa przy jednoczesnym 

uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań pracowników
8
.  

System motywacyjny to zespół celowo dobranych i powiązanych instru-

mentów motywacyjnych. Jako najważniejszy i często dominujący motywator 

postrzegana jest płaca. Stąd kształtowanie wynagrodzeń należy do podstawo-

wych procesów, poprzez które realizowana jest w przedsiębiorstwach hotelar-

skich funkcja motywacyjna.  

O efektywności systemu motywowania – oprócz czynników płacowych  

– decydują także oferowane przez pracodawców pakiety dodatkowe. Mogą je 

stanowić między innymi takie elementy, jak: samochód służbowy, telefon ko-

mórkowy, laptop, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na 

                                                   
7 J. Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w orga-

nizacji, Difin, Warszawa 2007, s. 61. 

8 T. Karaś, Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu, Poznań 2003, s. 99. 
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życie, dodatkowe ubezpieczenie podczas podróży służbowych, podróże moty-

wacyjne
9
, kupony na lunch, bony na święta. Do pozafinansowych narzędzi mo-

tywowania należą także: nagrody niematerialne (listy pochwalne, dyplomy, 

medale okolicznościowe, puchary, trofea pamiątkowe), nagrody rzeczowe (al-

bumy, książki z dedykacją) i tym podobne. Narzędzia te są zwykle mniej kosz-

towne od bodźców pieniężnych, a w pewnych warunkach bardzo skuteczne. 

Działaniem motywacyjnym pracodawcy może być pomoc w realizowaniu 

aspiracji zawodowych pracowników, stopniowe ich awansowanie w miarę speł-

niania przez nich wymagań firmy. Umiejętne motywowanie polega także na 

stwarzaniu pracownikom możliwości podwyższania kwalifikacji. W związku  

z tym istotne jest opracowywanie kompleksowych programów szkoleń, dosto-

sowanych do oczekiwań pracowników i celów przedsiębiorstwa hotelarskiego.  

Ludzie poszukujący zatrudnienia oraz osoby pracujące już w pewnych 

strukturach zwracają coraz większą uwagę na kulturę panującą w przedsiębior-

stwie. Czasami nowa oferta zatrudnienia nawet z wyższym wynagrodzeniem nie 

jest konkurencyjna, ponieważ pracownicy doceniają atmosferę i relacje panują-

ce w obecnej firmie lub są świadomi, iż ewentualny nowy pracodawca nie cie-

szy się dobrą opinią na rynku pracy. Dlatego też przedsiębiorstwa hotelarskie 

powinny budować dobrą atmosferę pracy i dbać o właściwe relacje w organiza-

cji.  

Kończąc rozważania na temat motywowania pracowników, można pokusić 

się o stwierdzenie, że zagadnienie to jest jednak wciąż niedoceniane przez 

przedsiębiorców w Polsce
10

. Ze względu na wysokie bezrobocie, występuje 

pogląd, że obecnie fakt posiadania zatrudnienia jest tak cenny, że nie ma po-

trzeby dbać o zadowolenie pracowników i konsolidowanie ich wokół wspól-

nych celów. Jest to błędne myślenie. Właściwie nastawienie do ludzi może uak-

tywnić ważne, jeśli nie najważniejsze, źródło sukcesu przedsiębiorstwa hotelar-

skiego. Tylko w drodze rozpoznania potrzeb ludzi i dostosowania do nich me-

tod motywowania przedsiębiorca będzie mógł skutecznie oddziaływać na pod-

                                                   
9 Szerzej na temat podróży motywacyjnej jako narzędzia motywacji: M. Sidorkiewicz, 

Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011, s. 39–44. 

10 Podobna sytuacja ma miejsce w krajach rozwijających się. Szerzej w: A. Pawlicz, Rola 

zasobów ludzkich w rozwoju zrównoważonym turystyki w krajach rozwijających się, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 496, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 19,  
s. 149–158. 
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legły mu personel. Reakcją zwrotną będzie wzrost zaangażowania pracowników 

w proces realizowania zadań. Takie podejście daje przedsiębiorcom hotelar-

skim
11

 szansę na odniesienie sukcesu rynkowego.  

3. Ocena systemu motywacyjnego w wybranym hotelu 

W lipcu 2013 roku wśród pracowników pięciogwiazdkowego hotelu zlo-

kalizowanego w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono badanie 

ankietowe dotyczące stosowanych metod motywacji. Udział w badaniu wzięło 

95 osób. Prawidłowo (to jest w sposób kompletny) wypełniono 87 ankiet, które 

poddano dalszej analizie.  

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie bodźców motywacyjnych sto-

sowanych w analizowanym hotelu oraz określenie własnych oczekiwań w sto-

sunku do systemu motywacyjnego. Tabela 1 obrazuje stopień zbieżności po-

między oczekiwaniami pracowników a tym, co faktycznie mogą oni uzyskać  

w hotelu.  

W części A tabeli zamieszczono średnią z odpowiedzi respondentów, któ-

rzy dokonali oceny prawdopodobieństwa uzyskania poszczególnych bodźców 

motywacyjnych, w przypadku gdyby wykonywali swoją pracę szczególnie do-

brze. Badani mieli do dyspozycji 5-stopniową skalę Likerta, gdzie: 1 oznaczało 

„nieprawdopodobne”; 2 – „mało prawdopodobne”; 3 – „prawdopodobne”; 

4 – „bardzo prawdopodobne”; 5 – „pewne”. W części B dokonano identyfikacji 

indywidualnych oczekiwań pracowników co do poszczególnych narzędzi mo-

tywacyjnych. Swoje preferencje określali oni w 5-stopniowej skali, gdzie: 1 

oznaczało „mało ważne”; 2 – „dość ważne”; 3 – „ważne”; 4 – „bardzo ważne”; 

5 – „niezwykle ważne”. 

Według respondentów, w badanym hotelu najbardziej prawdopodobne jest 

uzyskanie bonów na święta (3,78), umowy na czas nieokreślony (3,75) oraz 

niskopłatnych posiłków w pracy (3,64). Najmniejsze szanse badani upatrują  

w możliwości uzyskania zagranicznego stażu (1,57), otrzymania dodatkowej 

prywatnej opieki medycznej (1,65) oraz dofinansowania nauki (1,86). 

                                                   
11 Odpowiednie motywowanie jest również istotne w odniesieniu do organizacji tury-

stycznych oraz jednostek odpowiedzialnych za informację i promocję turystyczną. 
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Tabela 1 

Wyniki oceny systemu motywowania pracowników w badanym hotelu 

 
Motywatory 

Średnia 
Prawdopo-
dobieństwa 
uzyskania 

motywatora 

Średnia 
siła 

oczekiwań 
na 

otrzymanie 
motywatora 

Luka 
motywa-

cyjna 

A B LM = 
A – B 

premia 3,38 4,19 –0,81 

podwyżka pensji 2,49 4,35 –1,86 

awans  2,19 3,38 –1,19 

pochwała kierownika  3,22 3,76 –0,54 

uznanie współpracowników 3,00 3,54 –0,54 

dofinansowanie nauki  1,86 2,21 –0,35 

płatne urlopy szkoleniowe 2,21 3,00 –0,79 

udział w wybranym szkoleniu  3,05 3,14 –0,09 

umowa na czas nieokreślony 3,75 4,49 –0,74 

wczasy pod gruszą 2,00 3,03 –1,03 

prywatna opieka medyczna 1,65 3,03 –1,38 

ubezpieczenie na życie 2,57 3,24 –0,67 

karnety fitness 2,40 2,49 –0,09 

zagraniczne staże 1,57 2,49 –0,92 

niskopłatne posiłki w pracy 3,64 3,16 +0,48 

służbowy telefon 2,64 1,90 +0,74 

służbowy laptop 2,05 1,65 +0,40 

bony na święta 3,78 3,68 +0,10 

możliwość korzystania z zaplecza rekreacyjnego 
hotelu 2,56 2,24 +0,32 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

W badaniu ankietowym zapytano respondentów także o niesformalizowa-

ne uznanie zwierzchnika. Okazuje się, że przełożeni badanych pracowników 

mają świadomość znaczenia owego bodźca i korzystają z niego. W związku  

z tym respondenci dość wysoko ocenili szansę na uzyskanie pochwały 

zwierzchnika (3,22) oraz uznania współpracowników (3,00). W przypadku 

sformalizowanych form uznania sytuacja jest mniej korzystna. I tak szanse na 

awans oceniali badani na poziomie 2,19 pkt, również niezbyt wysoko ocenili 

szansę na motywację finansową w postaci podwyżki pensji – 2,49 pkt.  
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Analizując oczekiwania badanych co do poszczególnych bodźców, można 

zauważyć, że najważniejsze dla respondentów jest bezpieczeństwo ekonomicz-

ne i w związku z tym największe oczekiwania respondenci zgłaszają wobec 

otrzymania umowy na czas nieokreślony (4,49) oraz podwyżki pensji (4,35)  

i premii (4,19). Najniższy poziom oczekiwań respondenci wysuwają w stosunku 

do potrzeby posiadania służbowego laptopa lub telefonu oraz dofinasowania 

nauki. 

Określenie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pracowników a rzeczy-

wistym funkcjonowaniem systemu motywacji w hotelu pozwoliło na zidentyfi-

kowania „luk motywacyjnych”. Należy zaznaczyć, że istnieją luki dodatnie 

(gdzie oczekiwania są mniejsze niż szansa ich realizacji) oraz ujemne (gdzie 

oczekiwania przewyższają szansę realizacji). Luki motywacyjne w systemie 

motywacyjnym analizowanego hotelu prezentuje rysunek 1. 

Najsilniejszą ujemną lukę motywacyjną obserwujemy w obszarze szans 

awansu płacowego (podwyżki pensji), awansu hierarchicznego oraz możliwości 

uzyskania prywatnej opieki medycznej. Średni poziom owej luki dotyczy moż-

liwości odbycia staży zagranicznych, uzyskania płatnego urlopu szkoleniowego 

i umowy na czas nieokreślony. Relatywnie najmniejszy rozmiar luki widać  

w szansach na podwyższenie kwalifikacji, to jest możliwości udziału w wybra-

nym szkoleniu, relacjach z przełożonym i uznaniu współpracowników.  Są tak-

że bodźce, których prawdopodobieństwo uzyskania przekracza oczekiwania 

podwładnych. Szczególnie widać to w przypadku posiadaniu służbowego tele-

fonu i dostępie do niskopłatnych posiłków w pracy. 

Właściwie realizowane motywowanie wymaga od przełożonych właściwej 

wiedzy o pracownikach i ich potrzebach, a to z kolei wymaga regularnego ba-

dania czynników motywujących pracowników. W analizowanym hotelu tylko 

co drugi pracownik potwierdził, że był pytany przez przełożonego, jakie moty-

watory są dla niego najważniejsze; aż 48,6% respondentów udzieliło odpowie-

dzi negatywnej.  

Na podstawie przedstawionych wyników badań można wnioskować, że  

w doborze narzędzi motywacyjnych badany obiekt hotelarski stosuje „z góry 

założone rozwiązania”, nie do końca oparte na właściwych przesłankach. 

Stwierdzony brak procedur umożliwiających identyfikację symptomów niepra-

widłowości w sferze motywacji ogranicza możliwości elastycznego, sytuacyj-

nego weryfikowania procesu motywacyjnego w analizowanym przedsiębior-

stwie. 
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Rys. 1. Luka motywacyjna w badanym hotelu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Podsumowanie 

Motywacja to problem z natury indywidualny, dotyczący określonego pra-

cownika. Zagadnienie motywacji pojawia się zwykle tam, gdzie podejmuje się 
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próby określenia przyczyn i czynników wpływających na ludzkie działania, 

postawy oraz sposoby i narzędzia, którymi można je kształtować. Tworząc sys-

temy motywacyjne w organizacji, uwzględnia się zazwyczaj jedynie pewne 

ogólne prawidłowości w zachowaniu człowieka, gdy tymczasem konieczne jest 

analizowanie wielu różnych uwarunkowań związanych z cechami konkretnych 

osób, na które działają różne motywatory. 

Efektywny system motywowania powinien stanowić układ bodźców, które 

mają zachęcać pracowników do angażowania się w swoją pracę w sposób dają-

cy im satysfakcję osobistą. 

Warunkiem podniesienia skuteczności motywowania w analizowanym 

przedsiębiorstwie hotelarskim i innych podmiotach tej branży jest systematycz-

na weryfikacja działań motywacyjnych powiązana z identyfikacją występują-

cych nieprawidłowości. W związku z tym przedsiębiorstwa hotelarskie powin-

ny: 

 ustalać indywidualne procedury oceny skuteczności procesu motywa-

cyjnego, 

 identyfikować dysfunkcje procesu motywacyjnego, wykorzystując wy-

niki okresowych ocen personelu, 

 przeprowadzać systematyczną analizę oczekiwań i aspiracji pracowni-

ków. 

Oczywisty jest fakt, iż oczekiwania pracowników są zmienne, zaś reguły 

systemu motywacyjnego są sformalizowane i mają charakter z natury statyczny. 

Dlatego też należy co pewien czas przeprowadzić ocenę systemu motywacyjne-

go i korygować reguły tego systemu oraz ich stosowanie, korelując je ze zmie-

niającymi się oczekiwaniami pracowników. 
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THE MOTIVATING SYSTEM AND ITS ROLE IN MEETING THE NEEDS OF 

THE HOSPITALITY COMPANY'S EMPLOYEES 

Summary 

In the contemporary world effective management of hospitality enterprise and cre-

ating its future have become the domain of the people who are its employees and repre-

sent its capital. From many functions of the human resources management one of the 

most important is motivating. Its purpose is to increase motivation and its orientation in 

the way, that the employees would properly involve in their work and achieve the goals 

of the enterprise. The main issue that determines effectiveness of the motivation system 

is the correct adjustment to real needs of the employees. 

The aim of the article is the presentation of the variety of the motivation incentives 

used in the practice of the management in hospitality enterprises and identification of 

the motivation gaps in the system of the chosen hotel in west Pomerania voivod. 

The article is the result of literature studies and analysis of available the primal 

and secondary data. 

Keywords: motivating, staff, hospitality enterprise 
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ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W BRANŻY HOTELARSKIEJ 

Streszczenie 

Branża hotelarska skupia w sobie wiele zawodów, co znajduje swoje odbicie  

w szerokim wachlarzu kompetencji, jakie obejmuje. Hotele są organizacjami nastawio-

nymi na osiąganie zysków, a z uwagi na usługowy charakter prowadzonej działalności 

ich funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na pracy ludzi. To pracownicy hoteli 

już od wieków pełnią strategiczną rolę w przedsiębiorstwach hotelarskich. Tym, co od 

wieków w znaczny sposób przyczynia się do sukcesów lub porażek tych przedsię-

biorstw, są kompetencje pracowników. A te z kolei w różnym stopniu zależą od wielu 

uwarunkowań, między innymi osobowości, rodziny, systemu edukacyjnego, systemu 

szkoleń. W związku z powyższym podstawowym zadaniem menedżerów jest odpo-

wiednie zarządzanie kompetencjami pracowników.  

Słowa kluczowe: hotelarstwo, kapitał ludzki, zarządzanie kompetencjami  

Wprowadzenie 

Warunkiem zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw hotelarskich 

jest jakość pracy kształtowana w procesach zarządzania i kierowania ludźmi 

jako najcenniejszym kapitałem. Decyzje personalne, zwłaszcza te dotyczące 

inwestowania w kompetencje i ich spożytkowanie dla osiągnięcia długofalo-

wych celów jakościowych hotelu, odgrywają pierwszoplanowa rolę.  

                                                   
 Adres e-mail: ewawszendybyl@wp.pl, e.wszendybyl-skulska@uj.edu.pl. 
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Kompetencje odgrywają ważną rolę jako czynnik napędowy do osiągania 

wyższej wartości pracy pracowników. Obejmują wiedzę, umiejętności, wartości 

i entuzjazm, z jakim pracownik wykonuje swoją pracę. Aby zwiększyć wartość 

pracy, pracownicy powinni sami rozwijać swoje kompetencje, tak by stawać się 

coraz bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy, co leży w ich osobistym inte-

resie. Jednak hotel jako organizacja nie może oczekiwać, że pracownicy jedynie 

we własnym zakresie będą rozwijać swoje kompetencje, gdyż – pracując  

w przedsiębiorstwie – stają się jego częścią, a ich wewnętrzny kapitał (w tym 

kompetencje) stanowi o kapitale całego hotelu. Stąd też pracownicy, którym 

brak pewnych kompetencji, powinni mieć szansę ich nabycia, ewentualnie roz-

woju poprzez udział w warsztatach, seminariach, szkoleniach i tym podobnych.  

Obecnie pojęcie kompetencji stało się bardzo powszechne w wielu organi-

zacjach usługowych, które wykorzystują te kompetencje do poprawy/do-

skonalenia kapitału ludzkiego.  

Główny punkt ciężkości zarządzania kompetencjami obejmuje wzrost pro-

duktywności przedsiębiorstwa, gdyż umożliwia wybór pracownika na podsta-

wie zidentyfikowanych kompetencji, dodatkowo pracownicy są w stanie sami 

rozpoznać swoje braki w wiedzy, umiejętnościach i uczyć się, co prowadzi do 

ich indywidualnego rozwoju.  

Branża hotelarska skoncentrowana jest na pracy zorientowanej na ludzi, 

stąd też koncepcja zarządzania kompetencjami powinna być w niej powszech-

nie stosowana. Jeśli pracownicy są w pełni kompetentni do wykonywania za-

dań, ich zadowolenie z pracy wzrośnie, co przełoży się na pozytywne efekty dla 

hotelu.  

 

Rys. 1. Łańcuch zyskowności usług 

Źródło: J. Jones, G.W. Loveman, W.E. Sasser, L.A. Schlesinger, Putting the Service-

profit Chain to Work, „Harvard Business Review” 1994, vol. 72, no. 2. 
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niezadowoleniem – czas konieczny do rozpatrzenia skarg, utrata reputacji hote-

lu, niski poziom motywacji pracowników. Co za tym idzie, istnieje potrzeba 

rozwijania umiejętności i wiedzy pracowników w zakresie kompetencji, ponie-

waż wydajność pracy pracowników hotelu ma znaczący wpływ na jakość ob-

sługi i efektywność funkcjonowania hotelu . 

Hotel jest przedsiębiorstwem składającym się z wielu działów i stanowisk 

i każde z nich wymaga różnych kompetencji. Osoby pracujące na „pierwszej 

linii” (recepcja, F&B) mają bezpośredni kontakt z gośćmi podczas procesu 

świadczenia im usług, podczas gdy ci, którzy pracują w kuchni lub rachunko-

wości, nie muszą kontaktować się z klientami twarzą w twarz. Aby jednak wła-

ściwie zarządzać kompetencjami, trzeba przede wszystkim wiedzieć, jakie one 

muszą być, tak by dokonać właściwego ich doboru umożliwiającego ich dalszy 

rozwój przekładający się na sukces organizacji, jaką jest hotel. 

W literaturze przedmiotu wiele pisze się na temat kompetencji w branży 

hotelarskiej, opracowuje się metody pomiaru kompetencji (między innymi Pro-

jekt Compete!). Wszystko po to, aby ułatwić menedżerom realizację procesów 

związanych z pozyskiwaniem pracowników dysponujących właściwymi kom-

petencjami. Niemniej jednak brakuje opracowań, które zwracałyby uwagę na 

zarządzanie kompetencjami jako proces, którego poszczególne elementy podle-

gają ciągłemu doskonaleniu. Stąd też celem artykułu jest ukazanie znaczenia 

poszczególnych etapów zarządzania kompetencjami we wzroście konkurencyj-

ności przedsiębiorstw hotelarskich na rynku. 

1. Kapitał ludzki w branży hotelarskiej 

Hotele oferują najrozmaitsze miejsca pracy, począwszy od zajęć rutyno-

wych, przez obsługę, aż po wysokie stanowiska menedżerskie. Specyfiką bran-

ży hotelarskiej jest to, że pracują w niej głównie młodzi ludzie (rysunek 2).  

Znamienną cechą wzrostu rynku usług hotelarskich jest również wzmożo-

na aktywność prywatnych przedsiębiorców oraz skupienie znacznej części 

branży w obszarze sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie 

firmy są filarem rozwoju gospodarczego wszystkich krajów członkowskich Unii 

Europejskiej, a ich funkcjonowanie stanowi przejaw zdrowej konkurencji oraz 

odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa .  



126 Ewa Wszendybył-Skulska 

 

Rys. 2. Udział procentowy zatrudnionych w branży hotelarskiej według wieku w 2007 

roku 

Źródło: Eurostat, EU Labour Force Survey, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/-

statistics_explained/index.php/EU_labour_force_survey_%E2%80%93_data_a
nd_publication (20.11.2013). 

Kolejnym bardzo istotnym aspektem rynku hotelarskiego w Polsce jest 

stosunkowo wysokie wykształcenie pracowników. Jak pokazały badania prze-

prowadzone w roku 2010, blisko połowa pracujących w branży legitymuje się 

wykształceniem wyższym (rysunek 3). Jest to konsekwencją zatrudniania  

w branży głównie młodych ludzi, studentów, oraz łatwego dostępu do usług 

edukacyjnych oferowanych przez szkolnictwo wyższe w Polsce. 

Z punktu widzenia pracodawcy, jakim jest przedsiębiorstwo hotelarskie, 

ważnym aspektem są koszty prowadzenia działalności, w tym szczególnie inte-

resujące z punktu widzenia tematyki niniejszego artykułu koszty pracy w bran-

ży. Koszty osobowe stanowią największą pozycję kosztów ogółem przedsię-

biorstwa hotelarskiego. Wartość wynagrodzeń wraz z pochodnymi oscyluje  

w hotelach między 30 a 40%. W ostatnich latach zaczyna się jednak obniżać 

udział wynagrodzeń w ogólnej strukturze kosztów. Jest to związane głównie ze 

spadkiem zatrudnienia i zahamowaniem tendencji do wzrostu wynagrodzeń.  
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Rys. 3. Struktura wykształcenia pracowników hoteli w Polsce 

Źródło: E. Wszendybył-Skulska, Human Capital in Hotel Industry, CeDeWu, 

Warszawa 2012. 

Ogólny spadek zatrudnienia wynika zaś z dążenia do wzrostu efektywności 

świadczonych usług. 

Przeciętne wynagrodzenie pracowników hoteli jest najniższe ze wszyst-
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wych cech branży hotelarskiej jest pracochłonność. Pracownicy muszą być bar-

dzo dobrze przygotowani do obsługi klientów i zaangażowani w swoją pracę. 

Oznacza to, że powodzenie hoteli w dużej mierze zależy od zarządzania kompe-

tencjami.  

2. Pojęcie i struktura kompetencji  

Kompetencje są definiowane w różnoraki sposób, na przykład jako zespół 

cech danej osoby, na który składają się charakterystyczne dla tej osoby elemen-

ty, takie jak motywacja, cechy osobowości, umiejętności, samoocena związana 

z funkcjonowaniem w grupie oraz wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła  

i którą się posługuje. Kolejne znaczenie kompetencji obejmuje ogół trwałych 

właściwości człowieka, tworzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąga-

nymi przez niego wysokimi lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają 

wymiar uniwersalny. Kompetencje to również wszystkie cechy pracowników, 

wiedza, umiejętności, doświadczenia, zdolności, ambicje, wyznawane wartości, 

style działania, których posiadanie, rozwijanie i wykorzystywanie przez pra-

cowników umożliwia realizację strategii firmy, w której są zatrudnieni, i odróż-

niają ją od konkurencji. Zdaniem D. Thierry’ego, Ch. Saureta i N. Monod, 

kompetencje w znaczeniu ogólnym to zdolność pracownika do działania pro-

wadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu w danych warunkach za pomocą 

określonych środków. W rozwiniętej wersji kompetencje to ogół wiedzy, umie-

jętności, doświadczenia, postaw i gotowość pracownika do działania w danych 

warunkach, a więc także zdolność przystosowania się do tych zmieniających się 

warunków. 

Kompetencje człowieka tworzą tak zwaną górę lodową (rysunek 3), w któ-

rej wiedza i umiejętności, znajdujące się na szczycie, są rozwijane w ciągu ca-

łego życia, a ich poprawa jest widoczna; reszta kompetencji znajduje się na dole 

góry, w tym motywy, postawy i wartości, które nie są łatwe ani do rozpoznania, 

ani do rozwijania. 

Najwyższy poziom „góry lodowej” tworzą wiedza i umiejętności, które są 

związane z wykonywaną pracą i można nabyć dzięki odpowiednim systemom 

edukacyjnym, szkoleniom i tym podobnym. Drugi poziom tworzą tak zwane 

umiejętności pośrednie, które związane są z porozumiewaniem się w sytuacjach 

zawodowych. Trzeci poziom „góry lodowej” składa się z wartości, norm, etyki  
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Rys. 3. Struktura kompetencji 

Źródło: Y. Kim, S.S. Kim, J. Seo, J. Hyun, Hotel Employees’ Competencies and 

Qualifications Required According to Hotel Divisions, „Journal of Tourism, 

Hospitality & Culinary Arts” 2011, no. 3. 
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kompetencje jej pracowników stają się kluczowym czynnikiem sukcesu pozwa-

lającym na budowanie jej przewagi konkurencyjnej.  

Jak zatem widać, kompetencje w równym stopniu mogą dotyczyć ludzi, 

jak i organizacji.  
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3. Etapy zarządzania kompetencjami w branży hotelarskiej  

Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwach hotelarskich jest zespo-

łem działań prowadzących do wzrostu wartości kapitału ludzkiego i efektywno-

ści działania tego typu organizacji. Obejmuje ono następujące etapy: 

 określanie standardów kompetencyjnych,  

 planowanie i organizowanie działań związanych z kształtowaniem 

kompetencji w organizacji, 

 inspirowanie i motywowanie ludzi w kierunku doskonalenia zawodo-

wego i podejmowania się nowych bądź szerszych ról organizacyjnych,  

 kontrolę przebiegu związanych z tym procesów. 

Pierwszy z wyżej wymienionych etapów dotyczy określenia standardów 

kompetencyjnych zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych jej działów, 

stanowisk pracy. Nie można bowiem opierać się tylko i wyłącznie na zdefinio-

wanych już wcześniej przez inne organizacje standardach kompetencyjnych. 

Każde przedsiębiorstwo hotelarskie tak naprawdę powinno indywidualnie okre-

ślić takie standardy kompetencyjne, zaczynając od zdefiniowania kluczowych 

kompetencji dla hotelu zawierających się w strategii przedsiębiorstwa. Dopiero 

w dalszej kolejności hotele powinny definiować kompetencje dotyczące po-

szczególnych działów czy też stanowisk pracy.  

Ustalając standardy kompetencyjne, warto pamiętać, iż osoby zatrudnione 

w branży hotelarskiej mają dzięki nim skutecznie realizować zadania. Standardy 

te mają pozwalać na właściwą obsługę gości. Do tych standardów zaliczyć na-

leży zdolność komunikowania się w sposób efektywny i wykazujący wysoki 

stopień fachowości. Osoby pracujące w branży powinny również posiadać okre-

ślone cechy osobowości, takie jak życzliwość, uczciwość i niezawodność. 

Umiejętności, które są potrzebne pracownikom hoteli do wykonywania swoich 

czynności, tak naprawdę zależne są od rodzaju pracy, jaką będą oni wykony-

wać, jednak niektóre kompetencje są niezbędne dla większości stanowisk. Na-

leżą do nich: umiejętność dostosowania się do środowiska pracy, umiejętności 

interpersonalne, zdolność do rozwoju, elastyczność, umiejętności językowe 

(szczególnie dotyczy to znajomości języków obcych i ich uczenia się). Ważna 

jest również umiejętność pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii 

informatycznych. Jest to szczególnie ważne na stanowiskach związanych z ob-

sługą gości (rezerwacja, recepcja, F&B i tym podobne). Ponadto rosnąca rola 
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mediów społecznościowych również nie pozostaje w tym względzie bez zna-

czenia.  

Praca w hotelu wymaga również pewnej wiedzy na temat branży i biznesu. 

Na przykład, osoby zatrudnione w hotelach muszą znać i rozumieć zasady bez-

pieczeństwa i ochrony gości hotelowych oraz ich mienia – i respektować je. 

Pracownicy muszą również w pełni rozumieć prawa i przepisy dotyczące bran-

ży hotelarskiej i ich przestrzegać (na przykład zasad GMP, GHP i HACCP ma-

jących na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności). 

Wśród innych kompetencji istotnych w branży hotelarskiej należy wymie-

nić umiejętność analizowania danych, rozwiązywania problemów i wyciągnię-

cia właściwych wniosków. Elastyczność i zdolność adaptacji również stanowią 

istotne kompetencje osób pracujących w branży hotelarskiej.  

Ustalając standardy kompetencyjne, warto pamiętać, aby były one mie-

rzalne. Jest to istotne dla realizacji kolejnego etapu zarządzania kompetencjami, 

jakim jest planowanie i organizowanie działań związanych z kształtowaniem 

kompetencji w organizacji.  

Ten etap wymaga tak naprawdę określenia luki kompetencyjnej, która po-

jawia się pomiędzy kompetencjami, jakimi hotel już dysponuje, a tymi, które 

chce posiadać, gdyż zagwarantują mu sukces rynkowy. Do realizacji tego etapu 

służą metody i narzędzia pomiaru kompetencji, między innymi: 

 testy (w tym testy wiedzy, inwentarze biograficzne, testy kompetencyj-

ne, psychometryczne, sytuacyjne),  

 wywiady (biograficzne, behawioralne i sytuacyjne),  

 ocena wieloźródłowa,  

 assessment & development center. 

Jednym z nowszych narzędzi opracowanych szczególnie dla branży hote-

larskiej jest narzędzie elektroniczne Compete!, które pozwala zmierzyć poziom 

kompetencji pracowników na podstawie zdefiniowanego wcześniej słownika 

kompetencji. Narzędzie to pozwala hotelom w bardzo prosty i zarazem tani 

sposób dokonać diagnozy organizacji i pomiaru kompetencji.  

Celem tego etapu zarządzania kompetencjami jest przede wszystkim uzy-

skanie stałego i pożądanego poziomu „jakości kapitału ludzkiego” w hotelu. 

Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw hotelarskich działają-

cych na konkurencyjnym rynku, na którym jakość pracy jest kluczowym czyn-

nikiem sukcesu. Organizowanie działań związanych z kształtowaniem kompe-

tencji zależne jest od sprawnego planowania zatrudnienia, umiejętnej rekrutacji 
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i właściwej selekcji pracowników, zwiększenia elastyczności zatrudnienia, or-

ganizacji sprawnego procesu komunikacji, skutecznego przywództwa, środków 

finansowych oraz dyscypliny organizacyjnej. Menedżer hotelu, chcąc zarządzać 

kompetencjami, musi najpierw sprostać powyższym wymaganiom. Zlekcewa-

żenie któregokolwiek z nich utrudni realizację kolejnych etapów zarządzania 

kompetencjami.  

Inspirowanie i motywowanie pracowników w kierunku doskonalenia za-

wodowego i podejmowania nowych bądź szerszych ról organizacyjnych to ko-

lejny etap zarządzania kompetencjami, o którym muszą pamiętać menedżerowie 

hoteli. Zazwyczaj inspirowanie i motywowanie pracowników do doskonalenia 

samych siebie odbywa się w hotelach poprzez dobrą politykę personalną oraz 

umiejętne inwestycje w kapitał ludzki (wynagrodzenia, szkolenia, programy 

integracyjne) czy też promowanie określonej kultury organizacji, która sprzyja 

rozwojowi pracowników. Niestety, ze względu na bardzo niski poziom wyna-

grodzeń w branży hotelarskiej ten aspekt nie może stanowić czynnika motywa-

cyjnego dla pracowników do podejmowania nowych wyzwań zawodowych. 

Dlatego też należy pamiętać o stosowaniu środków pozapłacowych, które roz-

budowują i uelastyczniają system motywacyjny, a przede wszystkim dają moż-

liwość dostosowania konkretnych narzędzi do indywidualnych potrzeb i celów 

pracownika. Skuteczność technik motywacyjnych zależy od identyfikacji ocze-

kiwań jednostki i zgodności ich zaspokojenia z pragnieniami. M. Armstrong 

zwraca uwagę, że oprócz motywacji na jakość pracy wpływają indywidualne 

uzdolnienia jednostki.  

Pracownik motywowany do rozwoju i mający przed sobą perspektywę 

awansu nie skupia się tylko na wymiarze ekonomicznym przedsięwzięcia, ale 

dzięki poszerzaniu swoich kompetencji i wiedzy zwiększa poczucie własnej 

wartości i dumy, zaspokaja potrzebę szacunku, samorealizacji i uznania ze stro-

ny kierownictwa oraz współpracowników. 

Podobne oddziaływanie charakteryzuje inny czynnik z grupy środków 

niematerialnych – awans, rozumiany jako przesunięcie na wyższe stanowisko  

w hierarchii służbowej. Awans jest uważany za formę oceny wkładu pracy  

i postawy pracownika ukierunkowaną na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy  

i zdobywanie nowych umiejętności.  

Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oznaczają nakłady na doskonale-

nie i kształcenie pracowników, które przynoszą w przyszłości przedsiębiorstwu 

hotelarskiemu wymierne korzyści ekonomiczne. Bagatelizowanie przez kadrę 
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zarządzającą inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego może przyczynić się do 

braku lub utraty ich konkurencyjności. Sukces we współczesnym świecie osią-

gają przedsiębiorstwa, które w sposób celowy budują potencjał konkurencyjno-

ści. W dobie gospodarki opartej na wiedzy proces kształcenia i rozwoju pra-

cowników postrzega się jako ważną inwestycję, bodziec i narzędzie poprawy 

bieżącej efektywności i kształtowania potencjału strategicznego. Proces ten 

musi podlegać kontroli.  

Przedsiębiorstwa hotelarskie w Polsce to głównie małe i średnie przedsię-

biorstwa, wśród których dominują niezależne hotele dysponujące bardzo ogra-

niczonymi środkami inwestycyjnymi, szczególnie w zakresie kapitału ludzkie-

go. Stąd też szczególnego wymiaru nabiera ostatni etap zarządzania kompeten-

cjami w branży hotelarskiej, obejmujący kontrolę przebiegu procesów związa-

nych z inwestycjami w kształtowanie kompetencji. Ze względu na wymogi 

współczesnego rynku warto w przedsiębiorstwie hotelarskim brać pod uwagę 

nie tyle koszty ponoszone na inwestycje w rozwój kompetencji, ile ich efektyw-

ność. W celu budowania przewagi konkurencyjnej hotele muszą monitorować 

efekty swoich inwestycji w obrębie kluczowych kompetencji. Analiza efektów 

inwestycji w kapitał ludzki pozwala dokonać oceny słuszności realizowanej 

polityki rozwojowej przedsiębiorstwa oraz wyboru właściwego sposobu inwe-

stowania w rozwój kompetencji. Powszechnie uważa się, że inwestowanie  

w kapitał ludzki w przedsiębiorstwie polega na jego szkoleniu i rozwoju.  

A przecież jest jeszcze możliwość inwestowania w kapitał ludzki poprzez za-

trudnianie nowych, bardziej wykwalifikowanych i kompetentnych pracowni-

ków. Nie da się podjąć takiej decyzji bez prowadzenia stałego monitoringu 

efektów inwestycji w kapitał ludzki, szczególnie w zakresie jego kompetencji.  

Obecnie przedsiębiorstwa hotelarskie, chcąc działać w wysoko konkuren-

cyjnym otoczeniu i utrzymać swoją pozycję konkurencyjną, muszą uważnie 

śledzić i wpływać na rozwój kompetencji każdego pracownika. Wiedza o know- 

-how i rozwoju kompetencji pracowników stanowić powinna podstawę do po-

dejmowania decyzji nie tylko o awansie, ale i o oddawaniu uprawnień decyzyj-

nych czy też zwierzchnictwa pracownikom. 

Podsumowanie 

Jak wynika z zaprezentowanych wyżej rozważań, zarządzanie kompeten-

cjami nie jest zbiorem przypadkowych i oderwanych od siebie działań, musi 
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ono stanowić kompleksowe rozwiązanie, zestaw celowych i przemyślanych 

procesów, zintegrowanych ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa hotelowego. 

Zlekceważenie któregokolwiek z etapów, pominięcie go lub zbyt ogólnikowe 

potraktowanie prowadzić może do błędnych decyzji związanych na przykład  

z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników czy definiowaniem potrzeb 

szkoleniowych. Te błędne decyzje mogą być dla przedsiębiorstwa bardzo kosz-

towne, gdyż każde z wyżej wskazanych działań pociąga za sobą określone kosz-

ty.  

Realizacja wszystkich etapów procesu zarządzania kompetencjami pozwo-

li przedsiębiorstwu hotelarskiemu na: 

 sterowanie jego rozwojem,  

 określenie przejrzystych oczekiwań i kryteriów oceny kapitału ludzkie-

go, 

 określenie mierników służących monitorowaniu postępu w zakresie 

rozwoju kompetencji zarówno pracowników, jak i całej organizacji, 

 wzrost zaangażowania i motywacji pracowników do samodzielnego 

rozwoju kompetencji, 

 racjonalizację kosztów związanych z inwestycjami w kształtowanie  

i rozwój kompetencji. 
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COMPETENCE MANAGEMENT IN THE HOTEL INDUSTRY 

Summary 

The hospitality industry consists of many professions and that is reflected in wide 

range of competencies engaged. Hotels are organizations focused on profits, and be-

cause of their service nature they are primarily based on human work. That is why for 

centuries hotel employees have played a strategic role in hospitality enterprises. The key 

factor that has significantly contributed to successes or failures of these companies for 

ages are workers' competencies. And they depend in varying degrees on many condi-

tionings, i.a.: personality, family, educational and training system. Therefore, the prima-

ry task of managers is appropriate management of employees’ competencies.  

Keywords: hotel industry, human capital, management competencies  

Translated by Marta Kula 
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PRODUKTU NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

Streszczenie 

Polska branża targowo-kongresowa jest coraz częściej zauważana jako atrakcyjna 

do organizowania spotkań (między innymi kongresów, konferencji, sympozjów) oraz 

wydarzeń (targów, premier produktów, podróży motywacyjnych i tym podobnych)  

o charakterze społecznym, gospodarczym, ekonomicznym i innym. Dlatego można 

przyjąć, iż dla segmentu przemysłu spotkań w Polsce tworzenie i wzmocnienie zaintere-

sowania naszym krajem jako atrakcyjnym celem podróży w zakresie przemysłu spo-

tkań, a przede wszystkim miejscem realizacji spotkań stowarzyszeniowych, wydarzeń 

korporacyjnych oraz podróży motywacyjnych jest kluczowe. Realizacja działań  

w omawianym segmencie powinna być prowadzona między innymi przez profesjonalne 

regionalne convention bureau. Stworzenie takiej jednostki umożliwiło rozwój branży 

targowo-kongresowej w województwie świętokrzyskim jako nowego produktu na rynku 

turystycznym.  

Słowa kluczowe: przemysł spotkań, województwo świętokrzyskie, kongresy, targi  
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Wprowadzenie 

Kielce i region świętokrzyski muszą wzmocnić swoją pozycję na między-

narodowym rynku przemysłu spotkań, szczególnie w XXI wieku, kiedy planiści 

konferencyjni są coraz bardziej wymagający. Województwo świętokrzyskie 

może polepszyć wizerunek turystyki biznesowej, tylko jeśli pozna szczegółowy 

i realny obraz regionu w oczach polskich i zagranicznych profesjonalnych orga-

nizatorów konferencji, którzy mają doświadczenie w organizowaniu imprez na 

jej terenie. Najlepszą drogą do zrozumienia, w jaki sposób planiści konferen-

cyjni postrzegają województwo świętokrzyskie jako docelowe miejsce organi-

zowania spotkań biznesowych, jest uzyskanie bezpośrednich opinii od osób, 

które ostatnio były zaangażowane w takie działania. Rezultat takich badań jest 

niezbędny dla dalszego rozwoju regionu jako destynacji dla międzynarodowych 

konferencji i kongresów.  

Cel niniejszego artykułu można określić jako poznawczy, gdyż autor na 

bazie przeanalizowanych materiałów dotyczących polskiego przemysłu spotkań 

oraz charakterystyki regionu proponuje rozwiązania. Zastosowana metoda de-

dukcyjna pozwoliła określić zjawisko od ogółu do szczegółu, to znaczy od ana-

lizy podstawowych pojęć związanych z przemysłem spotkań i jego charakte-

rem, po zaproponowanie konkretnych rozwiązań dla województwa świętokrzy-

skiego. 

1. Branża targowo-kongresowa w literaturze 

Przedstawiona analiza bazuje na normach przyjętych w studium dotyczą-

cym turystyki związanej ze spotkaniami Measuring the Economic Importance 

of the Meetings Industry Developing a Tourism Satellite Account Extension, 

opracowanym przez Światową Organizację Turystyki oraz członków afiliowa-

nych. Zgodnie z normami UNWTO w opracowaniach statystycznych są brane 

pod uwagę spotkania i wydarzenia spełniające takie warunki, jak: udział mini-

mum 10 uczestników, czas trwania co najmniej pół dnia, to jest cztery godziny, 
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opłacenie specjalnie w tym celu miejsca (obiektu), w którym odbywa się spo-

tkanie
1
.  

Założenia i cele zostały zweryfikowane na podstawie analizy dedukcyjnej 

oraz ujęte w następujących grupach tematycznych z podziałem na spotkania:  

a) humanistyczne – spotkania i wydarzenia związane z naturą, sztuką, jak 

historia sztuki, filologia, muzykologia, etyka, filozofią, oraz te związane 

ze społeczeństwem, jak historia, archeologia, socjologia, psychologia  

i antropologia; 

b) technologiczne – spotkania i wydarzenia związane z architekturą  

i urbanistyką, automatyką i robotyką, biocybernetyką, budownictwem, 

elektroniką, elektrotechniką, geodezją i kartografią, górnictwem, 

inżynierią, technologią chemiczną, transportem; 

c) informatyczno-komunikacyjne – spotkania i wydarzenia związane  

z dyscypliną naukową i techniczną zajmującą się przetwarzaniem in-

formacji, w tym technologiami przetwarzania informacji, technologiami 

wytwarzania systemów przetwarzających informacje oraz systemami 

komunikacji, komunikacją oraz jej pochodnymi; 

d) ekonomiczno-polityczne – spotkania i wydarzenia związane z ekono-

mią, polityką, finansami, naukami o zarzadzaniu, towaroznawstwem; 

e) medyczne – spotkania i wydarzenia związane z naukami medycznymi, 

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

gnostyką laboratoryjną, technologią medyczną, biologią medyczną, 

biogerontologią
2
.  

W celu uzyskania informacji o wyżej wymienionych kwestiach przepro-

wadzono analizę wybranych źródeł dotyczących polskiego przemysłu spotkań 

oraz branży targowo-kongresowej w województwie świętokrzyskim.  

                                                   
1 UNWTO, Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry. Developing  

a Tourism Satellite Account, Madrid 2006, s. 4. 

2 K. Celuch, E. Dziedzic, Raport: Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Me-
etings and Events Industry Report, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2013, s. 12. 
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2. Przemysł spotkań w województwie świętokrzyskim (założenia) 

Analiza dostępnych źródeł skłoniła autora do przygotowania wytycznych 

dla branży targowo-kongresowej w województwie świętokrzyskim bazujących 

na kilku zagadnieniach. Wśród nich można wymienić analizy kluczowych part-

nerów i działań, kanały komunikacji i sprzedaży, kształtowanie relacji z klien-

tami. W podsumowaniu natomiast zostaną zawarte wskazówki dla branży tar-

gowo-kongresowej w województwie świętokrzyskim.  

Biorąc pod uwagę położenie, charakter oraz możliwości organizacyjne 

kadr związanych z rozwojem przemysłu spotkań w województwie świętokrzy-

skim, warto skupić działania branży targowo-konferencyjnej na dwóch ważnych 

obszarach. Po pierwsze, na rozwoju i promocji regionu jako atrakcyjnej desty-

nacji dla przemysłu spotkań, a następnie na stworzeniu systemu zarządzania 

przemysłem spotkań w regionie poprzez aktywne działania Convention Bureau 

Kielce.  

W tym miejscu można również ukazać inne przykłady, jak chociażby re-

gion sąsiadujący. I tak S. Nowak stwierdza: warto również pamiętać, iż za pro-

mocję regionów odpowiadają regionalne i lokalne organizacje turystyczne. 

Przykładem jest wypowiedź dotycząca jednej z organizacji, które ukazuje jej 

rolę: „jednym z celów działalności Częstochowskiej Organizacji Turystycznej 

jest zapewnianie promocji miasta Częstochowy i regionu częstochowskiego  

w celu poprawy wizerunku miasta i regionu  integracji społeczności lokalnej  

inicjowanie i wspieranie inicjatyw maj cych na celu tworzenie produktów tury-

stycznych w oparciu o posiadane atrakcje turystyczne, wspomaganie funkcjo-

nowania i rozwoju informacji turystycznej”
3. 

Organizatorzy spotkań i wydarzeń biznesowych, gospodarczych i poli-

tycznych coraz częściej zauważają Polskę na mapie atrakcyjnych destynacji  

i coraz chętniej korzystają z usług lokalnych dostawców usług. Oznacza to, iż  

w wymiarze ekonomicznym przemysł spotkań staje się znaczącym czynnikiem 

w gospodarce turystycznej Polski. Kluczowymi działaniami branży targowo-

konferencyjnej powinny być: 

                                                   
3 S. Nowak, A. Ulfik, P. Halemba, Wpływ działalności lokalnych organizacji turystycz-

nych na rozwój branży turystycznej w regionie, „Logistyka” 2012, nr 3, s. 1711–1716. 
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a) edukacja – aktywne członkostwo w organizacjach oraz udział w konfe-

rencjach, współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi w Polsce; 

b) promocja – wydarzenia targowe, prezentacje, wizyty studyjne, budowa 

wizerunku branży targowo-kongresowej, publikacje, kampanie multi-

medialne; 

c) badania – raport Przemysł spotkań w woj. świętokrzyskim, badanie 

uczestników spotkań, wprowadzenie narzędzia do zbierania danych dla 

obiektów (hoteli, centrów kongresowych), partnerstwo z ośrodkami 

akademickimi; 

d) internet – rozbudowanie strony internetowej, uruchomienie aplikacji dla 

uczestników konferencji (konferencja wirtualna).  

Przemysł spotkań jako dziedzina bezpośrednio związana z usługami w wo-

jewództwie świętokrzyskim stanowi nowy produkt turystyczny. Takie założenie 

narzuca jednak fakt, iż charakterystyka opierała się na wytycznych związanych 

z turystyką. Przy założeniu jednak, że są to elementy bezpośrednio związane, 

kluczowe ukazanie jest relacji z klientami, ponieważ to właśnie kontakty mię-

dzyludzkie odgrywają najistotniejszą rolę w turystyce, jak i przemyśle spotkań. 

Bezpośrednia współpraca z dostawcami usług, zaspokojenie potrzeb klientów 

czy profesjonalna obsługa ze strony organizatora to elementy, na których jest 

oparta cała gospodarka turystyczna.  

Analizując funkcjonowanie tej branży, możemy również wprowadzić ter-

min „branża targowo-kongresowa” (BTK) odnoszący się do powyższych rodza-

jów spotkań i usługodawców. Na tej podstawie w Polsce i na świecie można 

określić najważniejsze narzędzia wpływające na relacje z klientami. 

W dobie wszechobecnego internetu znaczącą rolę odgrywa portal interne-

towy związany z regionem. Ponadto do zadań związanych z działalnością insty-

tucji promujących organizację spotkań i wydarzeń biznesowych w regionie 

należy monitoring i prowadzenie analizy organizowanych spotkań, promocja 

miejsc unikatowych i obiektów skierowany do planistów odpowiedzialnych za 

pozyskiwanie i organizację spotkań, reprezentowanie branży targowo-

kongresowej na międzynarodowych targach przemysłu spotkań ze szczególnym 

uwzględnieniem targów IMEX we Frankfurcie, IMEX America w Las Vegas 

czy EIBTM w Barcelonie. Narzędziami, które mogą okazać się pomocne  

w promocji, jest współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami (na przy-

kład Meeting Professionals International, International Congress and Conven-

tion Association) czy prowadzenie programu Ambasadorów Kongresów Pol-
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skich, którego celem jest zachęcanie potencjalnych zleceniodawców do pozy-

skiwania kongresów oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich 

spotkań do Polski i poszczególnych jej regionów przez Polaków działających  

w strukturach organizacji międzynarodowych, na przykład naukowców i profe-

sjonalistów różnych branż.  

Kolejnym elementem, na który autor zwrócił uwagę, są kanały komunika-

cji i sprzedaży dla województwa świętokrzyskiego. Branża targowo- 

-kongresowa dla Kielc i regionu od pewnego czasu zaczyna odgrywać coraz 

ważniejszą rolę. Hasło marketingowe „Świętokrzyskie czaruje” odnosi się już 

nie tylko do turystyki przyrodniczej, kulturowej czy pieszych wędrówek – po-

woli jest wykorzystywane w celu stworzenia nowego produktu turystycznego, 

tudzież rozbudowania go w sposób bardziej profesjonalny na bazie takich 

obiektów, jak Targi Kielce.  

Przy tworzeniu nowych produktów turystycznych ustalane są kanały ko-

munikacji i sprzedaży. Poniżej zostały one zaproponowane dla województwa 

świętokrzyskiego w rozbiciu na rynki priorytetowe, globalne i rynek krajowy 

(tabela 1). Autor określił cel, grupę docelową oraz narzędzia dla wszystkich 

trzech rynków. 

3. Wskazówki dla branży targowo-kongresowej w województwie 

świętokrzyskim 

Województwo świętokrzyskie w analizach zarówno gospodarczych, jak  

i tych dotyczących promocji turystycznej wchodzi w skład obszaru określanego 

jako „Polska Wschodnia”
4
. Budowanie nowej postaci produktu turystycznego, 

którego częścią może stać się branża targowo-kongresowa, uwarunkowane jest 

wykształceniem własnej, niezależnej tożsamości – konieczne jest stworzenie 

własnego obrazu tego sektora, niezależnego od sektora podróży i turystyki, ale 

spójnego z jego działaniami.  

Kluczowe może stać się stworzenie uniwersalnych modeli wpływu gospo-

darczego – sektor musi zapewniać dobry stosunek jakości do ceny. Konieczne  

                                                   
4 B. Walas i inni, Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, 

Wydawnictwo POT, Warszawa 2012, s. 44. 
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Tabela 1 

Kanały komunikacji i sprzedaży dla województwa świętokrzyskiego 

Kanały 
komunikacji i 

sprzedaży:  

Cel Grupa docelowa Narzędzia 

1 2 3 4 

na rynkach 
priorytetowych 

promocja BTK, 
wzmocnienie pozycji 
regionu i poszczególnych 
polskich miast (Kielce)  
w rankingach 
stowarzyszenia, 
pozyskanie spotkań  

i wydarzeń (biznesowych, 
gospodarczych, 
politycznych). 

przedstawiciele i osoby 
opiniotwórcze związane  
z przemysłem spotkań, 
profesjonalni 
organizatorzy kongresów 
(Professional Congress 
Organizers PCO), 

planiści korporacyjni, 
organizatorzy podróży 
motywacyjnych 
(Incentive Travel 
Company ITC). 

wizyty studyjne dla 
wybranych 
przedstawicieli firm  
i stowarzyszeń, 
dystrybucja 
materiałów 
informacyjno- 

-promocyjnych, 
wydawnictwa CAT 
Publications, CIM, 
marketing 
bezpośredni na 
rynkach, 
media 
społecznościowe – 

rozwój i aktywność na 
platformach,  
raport Przemysł 
spotkań w woj. 
świętokrzyskim. 

na rynkach 
globalnych 

promocja BTK, 
pozyskanie, organizacja  
i promocja spotkań 

szkoleniowych 
przygotowywanych przez 
stowarzyszenia związane 
z rynkiem spotkań  
i wydarzeń, 
wzmocnienie pozycji 
regionu i poszczególnych 
polskich miast (Kielce)  

w rankingach 
stowarzyszenia. 

planiści korporacyjni, 
organizatorzy podróży 
motywacyjnych, 

przedstawiciele i osoby 
opiniotwórcze związane  
z przemysłem spotkań, 
członkowie stowarzyszeń 
skupiających planistów  
i dostawców usług, 
osoby/departamenty 
odpowiedzialne za 

prowadzenie statystyk 
destynacji związanych  
z przemysłem spotkań. 

wizyty studyjne dla 
wybranych 
przedstawicieli firm  

i stowarzyszeń, 
wydawnictwa CAT 
Publications, CIM, 
raport Przemysł 
spotkań w woj. 
świętokrzyskim, 
marketing 
bezpośredni na rynku, 

media 
społecznościowe – 
rozwój i aktywnowość 
na platformach. 
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1 2 3 4 

na rynku 
krajowym 

przygotowanie narzędzia 
pomocniczego dla 
planistów 
konferencyjnych oraz 
organizatorów podróży 
motywacyjnych, 
promocja oraz 

wzmocnienie wizerunku 
przemysłu spotkań  
w województwie 
świętokrzyskim, 
usystematyzowanie  
i opracowanie danych 
statystycznych 
dotyczących przemysłu 

spotkań, 
edukacja potencjalnych 
pracowników przemysłu 
spotkań. 

planiści korporacyjni, 
organizatorzy podróży 
motywacyjnych, 
przedstawiciele agencji 
reklamowych, agencji 
public relations, 
pracownicy instytucji 

publicznych (rządowych, 
samorządowych, 
lokalnych) 
odpowiedzialni za 
organizację spotkań  
i wydarzeń, 
polscy dostawcy usług,  
w tym hotelarze, 

reprezentanci centrów 
kongresowych,  
członkowie stowarzyszeń 
branżowych. 

gromadzenie  
i opracowywanie 
danych 
statystycznych, 
portal internetowy 
BTK, 
raport Przemysł 

spotkań w woj. 
świętokrzyskim,  
program 
Ambasadorów 
Kongresów Polskich 
(wyróżnianie 
naukowców 
promujących Polskę  

i polski przemysł 
spotkań z regionu), 
szkolenia 
międzynarodowych 
organizacji 
odbywające się  
w polskich miastach. 

Źródło: opracowanie własne. 

jest udowodnienie zainteresowanym, iż organizacja spotkań przynosi konkretne 

korzyści gospodarczo-ekonomiczne. Oprócz tego cenne jest ukazanie zasadno-

ści ich pozyskiwania i wartości ekonomicznej ich organizacji. Ważne jest udo-

wodnienie, że spotkania nie są częścią problemu (obciążeniem), lecz stanowią 

kluczowy element rozwiązywania problemów. Kolejnym krokiem, który może 

spowodować rozwój branży, jest eksperymentowanie z modelami biznesowymi 

i przepływem przychodów. Należy spojrzeć na imprezy jako na platformy po-

zwalające na zapewnienie stałego generowania przychodów. W dalszym etapie 

warto skupić się na myśleniu i działaniu strategicznym. Istnieje konieczność 

oceny potrzeb województwa świętokrzyskiego z punktu widzenia podmiotów 

zarządzających spotkaniami biznesowymi. Ponadto dostrzegalna jest koniecz-

ność zapewnienia, że potencjalne lokalizacje zachowają otwartość na temat 

przestrzeni konferencyjnej, w jakiej odbywać się mają spotkania oraz na temat 

przestrzeni publicznej. Finalnie Kielce i cały region muszą przyjąć podejście 

zakładające łańcuch wartości, czyli wspieranie współpracy pomiędzy wszyst-

kimi zainteresowanymi – dostawcami i organizatorami.  
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Podsumowanie 

Nowa postać produktu turystycznego może przyczynić się do pozyskiwa-

nia nowych klientów, ponieważ ci odgrywają najistotniejszą rolę w całym łań-

cuchu sprzedażowym. Zespół działań promocyjnych branży targowo- 

-konferencyjnej powinien być skierowany do wybranych segmentów odbior-

ców. Klienci powinni zostać określeni na podstawie analizy ich działalności, 

charakteru i specyfiki. Podziałem, który mógłby być wprowadzony w woje-

wództwie świętokrzyskim, jest układ rynkowy, czyli zwrócenie szczególnej 

uwagi na dwie grupy. Do pierwszej z nich można zaliczyć stowarzyszenia, czyli 

organizatorów spotkań (kongresów, konferencji). Natomiast do drugiej zakwali-

fikowaliby się zleceniodawcy wydarzeń, to jest zleceniodawcy wydarzeń,  

w tym, ze szczególnym uwzględnieniem, organizatorzy podróży motywacyj-

nych oraz wydarzeń korporacyjnych.  

W podsumowaniu również warto zaznaczyć, iż branża targowo- 

-kongresowa powoli wraca na rynek wraz z poprawą gospodarki na świecie. 

Silniejsza gospodarka oznacza, iż ponownie rośnie popyt na wystawy, spotkania 

i imprezy pozwalające na zaprezentowanie najnowszych produktów, przepro-

wadzenie konstruktywnych spotkań w poszukiwaniu nowych pomysłów czy też 

po prostu działania przyciągające nowych klientów. Państwa i regiony promują 

swoją ofertę turystyczną jako destynacje mające zainteresować organizatorów 

imprez, a przedsiębiorstwa transportowe proponują usługi ukierunkowane  

w szczególności na branżę spotkań. 

Prognozy branżowe wskazują, że przemysł spotkań czekają intensywne 

zmiany. Podnosząc się z czasu recesji, sektor ten staje się silniejszy niż kiedy-

kolwiek. Popyt na spotkania coraz intensywniej rośnie i choć przedsiębiorstwa 

dbają o budżety, luksusowe miejsca spotkań pozostają nadal w obszarze zainte-

resowania klientów. 

Grupa produktów turystycznych, a tak może być rozpatrywana branża tar-

gowo-kongresowa, to również nadchodzące zmiany i właśnie w ramach konklu-

zji warto również na nie zwrócić uwagę. Przede wszystkim coraz większy popyt 

na organizację spotkań odnotowuje się we wszystkich gałęziach gospodarki  

– w telekomunikacji, edukacji, ubezpieczeniach, ochronie zdrowia, energetyce. 

Ponadto powróciła formuła meeting package – osoby planujące spotkania po-

nownie zwróciły się w kierunku rozwiązań kompleksowych – produktu zawie-

rającego ofertę zgodną z posiadanym budżetem. Pakiety miały zawierać pro-
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dukty spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb – w odróż-

nieniu od wcześniejszych tendencji do oferowania poszczególnych produktów 

osobno. Kluczowym jednak elementem dla województwa świętokrzyskiego jest 

fakt, iż coraz większe znaczenie mają kierunki i destynacje, w których odbywa-

ją się spotkania. Organizatorzy pragną zapewnić jak najlepszy stosunek jakości 

do ceny, a egzotyczna lokalizacja spotkania niekoniecznie jest dla nich najlep-

szym rozwiązaniem. Chętniej sięga się po miejsca oferujące doskonałą jakość 

usług i relaksującą, spokojną atmosferę, doskonałe obiekty i ciekawą ofertę 

rekreacyjną. 

Ciągłe inwestycje, między innymi w Kielcach, pozwalają stwierdzić, iż 

lepsze i tańsze rozwiązania technologiczne ukierunkowane na imprezy organi-

zowane na żywo to mocna strona regionu.  

Finalnie odnotowywane są również zmiany w strumieniach kosztów. Mo-

dyfikuje się przestrzeń, w jakiej organizuje się spotkania – tradycyjne pomiesz-

czenia „amfiteatralne” zastępowane są innowacjami – uczestnicy korzystają  

z dużych przestrzeni na wolnym powietrzu wraz z szeregiem mniejszych po-

mieszczeń na kameralne spotkania oraz niekonwencjonalnymi systemami usa-

dzania. Skupiono się na stworzeniu warunków sprzyjających współpracy. Po-

nadto aplikacje instalowane na smartfonach i iPadach, łatwo dostępne strony 

internetowe i dedykowane strony na Facebooku pomagają osobom odpowie-

dzialnym za planowanie w obsłudze spotkania między innymi poprzez takie 

działania, jak: rejestracja uczestników, informowanie ich o programie wydarze-

nia oraz oferowanie dodatkowych usług. Są to doskonałe, innowacyjne sposoby 

na zbieranie informacji zwrotnej od uczestników po zakończeniu imprezy.  

Nowe produkty turystyczne to obszar zainteresowania wielu regionów, 

jednak to właśnie województwo świętokrzyskie ma potencjał do odegrania klu-

czowej roli w zbudowaniu silnych produktów na bazie branży targowo-

kongresowej. Poprawa stanu gospodarki wiąże się z coraz bardziej bezwzględną 

konkurencją i żadne przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na pozostanie  

w tyle w wyścigu o pierwszeństwo w branży. Budżety przeznaczone na szkole-

nia są ponownie analizowane, aby personel odpowiedzialny za sprzedaż i za-

rządzanie uzyskał najlepsze możliwe szkolenie pozwalające na przetrwanie  

w środowisku niezwykle ostrej globalnej konkurencji. 

Kielce i cały region mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu nowych 

produktów turystycznych przy zachowaniu profesjonalnego podejścia i tworze-



 Kreowanie i promocja branży targowo-kongresowej w województwie… 149 

niu unikatowych na skalę Europy Środkowej narzędzi promocji i zespołów za 

nie odpowiedzialnych. 
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CREATION AND PROMOTION OF FAIRS AND CONGRESS INDUSTRY IN 

SWIETOKRZYSKIE VOIVODESHIP AS A NEW FORM OF TOURISM 

PRODUCT 

Summary 

Polish meetings and events industry is more and more attractive for international 

planners responsible for conducting meetings (congress, conference, symposium) or 

events (exhibitions, premier launch, incentive trip). Especially if we are talking about 

economic, life-science or human meetings. That is why we can assume that creating 

new tourism products including meetings and events industry in Poland is crucial. In 

fact all activities and responsibilities should be linked to professional, regional Conven-

tion and Visitor Bureaus. The creation of such an unit in Swietokrzyskie Voivodeship 
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gave the opportunity to discuss the future of meetings and events industry in this region 

as a new tourism product.  

Keywords: meetings industry, exhibitions, congresses, Poland  

Translated by Krzysztof Celuch 
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Streszczenie 

Obecnie uzdrowiska są miejscem realizacji nie tylko funkcji leczniczej, ale rów-

nież turystycznej. Oferowane elementy oferty uzdrowiskowej wynikają z pojawiających 

się coraz częściej potrzeb gości uzdrowiskowych obejmujących także różne formy re-

kreacji fizycznej.  

Goście uzdrowiskowi mają różne preferencje ważności w zakresie korzystania  

z różnorakich dóbr i usług prozdrowotnych. Wolnoczasowa konsumpcja w ramach 

pobytu uzdrowiskowego może przybierać różnorakie formy, w tym uczestnictwa  

w aktywności rekreacyjno-sportowej. 

Celem pracy było pokazanie znaczenia różnorakich form rekreacji fizycznej 

wśród gości uzdrowiskowych w świetle badań klientów górnośląskich kurortów.  

Słowa kluczowe: formy rekreacji fizycznej, goście uzdrowiskowi, ważność oferty 
uzdrowiskowej  
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Wprowadzenie 

Uzdrowiska jako jedne z miejscowości turystycznych są miejscem realiza-

cji nie tylko funkcji leczniczej (produkty lecznictwa uzdrowiskowego), ale rów-

nież turystycznej (produkty turystyki uzdrowiskowej). Współcześnie, w dobie 

wzmożonej konkurencyjności na rynku uzdrowiskowym, produkty turystyki 

uzdrowiskowej poszerza się o kolejne elementy. Wynika to z pojawiających się 

coraz częściej potrzeb obejmujących różne formy rekreacyjnej aktywności fi-

zycznej w ramach szeroko rozumianych usług wellness. 

Celem pracy była ocena ważności różnych form rekreacji fizycznej wśród 

gości uzdrowiskowych w świetle badań klientów zakładów sanatoryjnych gór-

nośląskich kurortów, jak Ustroń czy Goczałkowice. 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Jakie formy aktywności rekreacyjno-sportowej oraz turystyki aktywnej 

mają dla gości uzdrowiskowych największe znaczenie? 

2. Jakie elementy infrastruktury rekreacyjno-sportowej są najwyżej oce-

niane pod względem ważności przez turystów i kuracjuszy w badanych 

uzdrowiskach? 

1. Miejsce rekreacyjnej aktywności fizycznej w turystyce zdrowotnej 

uzdrowisk 

Goście uzdrowiskowi, jako jedna z grup konsumenckich, mają preferencje 

w zakresie korzystania z różnorakich dóbr i usług prozdrowotnych
1
. Ważne  

z punktu widzenia celu badań stają się zwłaszcza potencjalne potrzeby kon-

sumpcyjne realizowane w czasie wolnym w uzdrowisku
2
. Wolnoczasowa kon-

sumpcja w miejscowościach uzdrowiskach może przybierać różne formy,  

w tym uczestnictwa w aktywności rekreacyjno-sportowej. 

Konsumpcja w zakresie uczestnictwa w wolnoczasowej aktywności rekre-

acyjno-sportowej wykorzystuje potencjał świadczeniodawcy uzdrowiskowego 

(sanatoria, kliniki zdrowia, ośrodki wellness oraz spa i tak dalej). W związku  

                                                   
1 J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997. 

2 B. Jung, Ekonomia czasu wolnego, PWN, Warszawa 1989. 
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z poszerzeniem się zakresu potrzeb gości uzdrowiskowych gospodarcze pod-

mioty kuracyjne, które chcą być konkurencyjne na rynku uzdrowiskowym, 

zmuszone są kreować zdywersyfikowaną ofertę produktową.  

Turystyka uzdrowiskowa współcześnie to nie tylko „wyjazdy do wód”  

w celach leczniczych. Badania reprezentacyjne wykazały, że wśród gości kra-

jowych uzdrowisk największy udział miał cel profilaktyczny (33,7% udziału). 

Dopiero na drugim miejscu pod względem udziału uplasował się cel leczniczy 

(28,6%). Ponadto ważnym z punktu widzenia produktu turystyki uzdrowisko-

wej okazał się znaczący udział celu wypoczynkowego (19,6%)
3
.  

Na podstawie analizy głównych celów przyjazdów gości do uzdrowisk do-

strzec można współcześnie trzy kategorie konsumentów:  

 kuracjuszy, dla których najważniejszy jest cel leczniczy, 

 „kuracjuszy-turystów” z podstawowym celem profilaktycznym, 

 turystów, dla których głównym celem jest wypoczynek
4
.  

Obecnie w kurortach poza pobytami typowo leczniczymi (ang. health- 

-care-vacation) w ramach turystyki zdrowotnej realizowane są: 

 pobyty w celu przeciwdziałania starzeniu się (ang. anti-aging-vacation), 

 pobyty dla odnowy sił witalnych organizmu (ang. wellness-vacation),  

 pobyty nakierowane na estetykę i wygląd zewnętrzny (ang. beauty- 

-vacation)
5
 

Powyższe typy pobytów uzdrowiskowych potwierdzają badania popytu 

gości uzdrowiskowych pozwalające na stworzenie najważniejszych segmentów, 

czyli grup gości realizujących: 

a) „wakacje relaksujące” (z ang. wellness holidays), gdzie celem wyjazdu 

do kurortu są: relaks psychofizyczny, przywrócenie organizmowi czło-

wieka sił i witalności; 

                                                   
3 Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych 

w miejscowościach uzdrowiskowych, SGURP i Instytut Turystki, Kraków 2005. 

4 D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005. 

5 M. Mika, R. Pawlusiński, Some Problems of the Development of Spa & Wellness Ser-

vices in the Polish Carpathian Mountains, w: Conditions of the Foreign Tourist Development in 
Central and Eastern Europe. Contemporary Models of Spa Tourism, red. J. Wyrzykowski, Insti-
tute of Geography and Regional Development, Wrocław 2006. 
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b) „wakacje piękności” (z ang. beauty holidays) zawierające programy te-

rapii i usług poprawiających wygląd gości uzdrowiskowych; 

c) „wakacje lecznicze” (z ang. health care holidays) obejmujące metody  

i terapie zapobiegające lub łagodzące stany chorobowe oraz leczenie 

różnorakich dysfunkcji psychofizycznych; 

d) „wakacje odmładzające” (z ang. anty-aging holidays) pozwalające 

utrzymać lub poprawić kondycję psychofizyczną, a także skutecznie 

walczyć z negatywnymi nawykami dla zdrowia
6
.  

Uwzględniając podejście podażowe, wyróżnia się w ramach turystyki 

zdrowotnej w kurortach: 

1. Tradycyjne formy, w tym pobyty uzdrowiskowe w celach leczniczych. 

2. Nowe formy: 

a) usługi wspomagające dbałość o ciało oraz relaksację („rozpieszczają-

ce”, z ang. pampering); 

b) usługi mające wpływ na duchowość turystów (z ang. wellness, well- 

-being)
7
.  

Powyższe formy pobytów uzdrowiskowych wynikają więc nie tylko z po-

trzeby leczenia, ale również obejmują szerokie zjawisko wellnessu
8
. Literatura  

z obszaru kultury fizycznej i zdrowia termin „wellness” utożsamia z „dobrosta-

nem ogólnym”, czyli „stanem szczęśliwego, harmonijnego życia, obejmującym 

nie tylko sferę fizyczną, ale również intelektualną, uczuciową, społeczną i du-

chową”
9
. Pojęcie „wellness” zawiera się we współczesnym rozumieniu terminu 

„zdrowie”
10

. W światowej literaturze przedmiotu wellness łączy się z turystyką 

zdrowotną, wyróżniając jej nową formę – turystykę wellness (z ang. wellness 

tourism).  

                                                   
6 Das Profil der Wellness-Reisenden, Institut Für Freizeitwirtschaft, München 2004. 

7 A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007. 

8 A. Hadzik, Turystyka wellness jako przykład innowacyjnego kierunku w uzdrowiskach, 

w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Stowa-
rzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica 2009, s. 199–211. 

9 A. Pilawska, A. Pilawski, W. Pertyński, Zarys teorii i metodyki rekreacji ruchowej, 

GWSH, Katowice 2003. 

10 Do definicji zdrowia wprowadzono określenia: „well-being” („pomyślność”) oraz 

„wellness” („jakość życia”, i „dobre samopoczucie”). Zob. B. Corbin, G. Welk, W. Corbin,  
K. Welk, Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie, Zysk i S-ka, Poznań 2006. 
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Mając na względzie stan zdrowia gości, w turystyce wellness dokonano 

propozycji umiejscowienia jej w szeroko rozumianej turystyce zdrowotnej (ry-

sunek 1)
11

. 

 

 

Rys. 1. Miejsce turystyki wellness w turystyce zdrowotnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Mueller, E.L. Kaufmann, Wellness 

Tourism: Market Analysis of a Special Health Tourism Segment and 

Implications for the Hotel Industry, „Journal of Vacation Marketing” 2001, No. 

7, s. 5–17. 

Turystyka wellness jest sumą wszystkich relacji i zjawisk wynikających  

z podróży i pobytu gości, których głównym motywem jest zachowanie lub po-

lepszenie zdrowia
12

. Turystyka wellness dotyczy podróżnych, którzy jeszcze nie 

są chorzy z punktu widzenia medycznego, jednakże udają się w podróż, ażeby 

poprzez turystykę zapobiec powstaniu ewentualnym stanów chorobowych. 

Koncepcja wellness może być realizowana w specjalistycznych uzdrowisko-

wych obiektach hotelarskich, których oferta powinna obejmować szeroki pakiet 

                                                   
11 W rzeczywistości nierzadko trudno jednoznacznie stwierdzić, czy dany gość uzdrowi-

skowy jest jeszcze zdrowy, czy już chory (przerywana pogrubiona linia na rys. 1).  

12 H. Mueller, E.L. Kaufmann, Wellness Tourism: Market Analysis of a Special Health 

Tourism Segment and Implications for the Hotel Industry, „Journal of Vacation Marketing” 2001, 
no. 7, s. 5–17. 

TURYSTKA 

WELLNESS 

 

TURYSTKA 
LECZNICZA  

(MEDYCZNA) 

usługi wellness usługi medyczne 

TURYSTYKA ZDROWOTNA 

 

zapobieganie chorobom 

przez turystykę 

leczenie przez turystykę 

Z
D

R
O

W
I 

G
O

Ś
C

IE
 U

Z
D

R
O

W
IS

K
O

W
I 

 

C
H

O
R

Z
Y

 G
O

Ś
C

IE
 U

Z
D

R
O

W
IS

K
O

W
I 

 



156 Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik 

usług, w tym: fitness, troskę o urodę gości, zdrowe odżywianie, relaks, medyta-

cje i aktywność umysłową oraz działalność edukacyjną (rysunek 2).  

 

Rys. 2. Obszary usługowe produktu wellness 

Źródło: Opracowanie na podstawie: N. Sallmann, Megatrend wellness & spa dla rynku 

usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI w., Pag, Kraków 2010. 

Rysunek 2 pokazuje wśród składowych szeroko rozumianego produktu tu-

rystyki wellness elementy sportowe. Obejmują one różnorakie formy rekreacji 

fizycznej, która definiowana jest jako „te wszystkie zajęcia o treści ruchowo-

sportowej lub turystycznej, którym człowiek oddaje się z własnych chęci  

w czasie wolnym, dla wypoczynku, przyjemności i rozwoju własnej osobowo-

ści traktowana autotelicznie lub utylitarnie jako wyraz dbałości o zdrowie, 

sprawność i kondycję fizyczną”
13

. Oznacza to, że wśród możliwych form tego 

                                                   
13 T. Wolańska, Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, AWF, Warszawa 

1997. 
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typu aktywności sportowej w uzdrowiskach znajdują się analizowane poniżej 

różne formy aktywności rekreacyjno-sportowej oraz turystyki aktywnej
14

. 

2. Materiał i metody badań 

W związku z celem badań i postawionymi pytaniami badawczymi zasto-

sowano metodę sondażu diagnostycznego, który przeprowadzono w maju  

i czerwcu 2012 roku wśród losowo wybranych gości statutowych górnośląskich 

uzdrowisk Ustroń i Goczałkowice. Kwestionariusz ankiety składający się z 14 

pytań tematycznych oraz 7 pytań metryczkowych przekazano 300 responden-

tom. Pytania w większości miały charakter zamknięto-otwarty. 

Do analizy statystycznej zakwalifikowano 151 poprawnie wypełnionych 

kwestionariuszy ankiet w Ustroniu i 72 ankiet w Goczałkowicach. 

W niniejszym artykule wykorzystano jedynie pytania, w których respon-

denci mieli ocenić ważność ewentualnej oferty rekreacyjno-sportowej produktu 

turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach Ustroń i Goczałkowice w skali od 0 (ofer-

ta nieważna) do 5 (oferta bardzo ważna)
15

. 

3. Wyniki i dyskusja 

W badaniach wzięło udział 223 losowo wybranych gości górnośląskich 

uzdrowisk, z tego 58,6% stanowiły kobiety, a 41,4% mężczyźni. Najwięcej 

osób pochodziło z miejscowości liczących 50–100 tysięcy (27,1% badanych) 

oraz 100–500 tysięcy mieszkańców (28,5%). Dominowali badani mający ponad 

66 lat (35,3%), 56–65 lat (26,7%) oraz 46–55 lat (13,6%). Wśród respondentów 

                                                   
14 Turystykę aktywną określa się jako „wszelkiego rodzaju wyjazdy jedno- lub wielo-

dniowe, których głównym celem jest podejmowanie aktywności fizycznej (uprawianie różnych 
form rekreacji ruchowej)”. Z kolei słowo „aktywna” w tego typu turystyce utożsamiane jest  

z aktywnością fizyczną, terminem spotykanym zarówno w literaturze zagranicznej, jak i krajowej, 
który związany jest z zachowaniami prozdrowotnymi. Zob. R. Tomik, A. Hadzik, J. Cholewa, 
Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce, „Prace Naukowe” 2012, 
nr 259, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, red.  
A. Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, s. 15–23. 

15 Respondenci mieli również opcję „nie znam”, na przykład jakiejś formy turystyki ak-
tywnej. 
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przeważały osoby z wykształceniem średnim (43,3%) i wyższym (20,1%). 

Najwięcej badanych gości uzdrowiskowych deklarowało poziom dochodów 

miesięcznie netto w przedziale 1000–1999 złotych (44,2%) oraz 2000–2999 

złotych (27,6%). 

W pracy dokonano diagnozy ważności poszczególnych elementów oferty 

rekreacyjno-sportowej (form aktywności sportowo-rekreacyjnej i infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej oraz propozycji z zakresu turystyki aktywnej) w oparciu 

o badania opinii gości uzdrowiskowych (tabela 1).  

Po przeanalizowaniu znaczenia propozycji infrastruktury rekreacyjno- 

-sportowej należy stwierdzić, że zdecydowanie najwyższą ważność respondenci 

przyznali basenom krytym (ocena 3,83). Jednak goście uzdrowiska Goczałko-

wice nadali wspomnianej infrastrukturze wyższą ocenę ważności (4,21) niż 

respondenci Ustronia (3,60). Z kolei bardzo niskie znaczenie dla badanych mia-

ła propozycja ewentualnego wykorzystania w czasie wolnym przez gości pola 

golfowego. 

W kolejnej grupie badanej oferty – aktywności rekreacyjno-sportowych 

 – zdecydowanie w obu uzdrowiskach najważniejsze znaczenie przypisano spa-

cerom. Wynika to prawdopodobnie z popularności tego typu aktywności  

w kurortach, odpowiednich warunków (parków zdrojowych) oraz dominacji  

w polskich uzdrowiskach segmentu osób starszych.  

Ostatnią analizowaną grupą ofertową były wybrane formy i rodzaje tury-

styki aktywnej. Badania pokazały, że goście górnośląskich uzdrowisk najbar-

dziej cenią możliwości uprawiania aktywności typu nordic walking, ponadto 

preferują różne formy wycieczkowania, w tym zwłaszcza wycieczki piesze 

nizinne.  

W większości analizowanych składowych oferty rekreacyjno-sportowej 

ocena ważności wyniosła poniżej 4. Oznacza to, że z różnych powodów anali-

zowane przez gości uzdrowiskowych elementy rekreacyjno-sportowe nie miały 

jeszcze zbyt dużego znaczenia.  

Badania zachowań konsumenckich dotyczące ważności nie tylko propo-

nowanej, ale i przyszłej oferty turystyki uzdrowiskowej skutkują lepszym do-

stosowaniem składowych produktu kuracyjnego do potrzeb i preferencji gości. 

Nie podlega dyskusji, że oferta uzdrowiskowa oparta tylko na elementach ty-

powo medycznych nie jest współcześnie wystarczająca z punku widzenia po-

trzeb osób udających się do uzdrowisk. Pamiętać należy, że do uzdrowisk  

z jednej strony podróżują osoby zdrowe poszukujące nie tylko oferty leczniczej,  
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Tabela 1 

Ważność elementów potencjalnej oferty rekreacyjno-sportowej  

w opinii badanych gości górnośląskich uzdrowisk 

Elementy oferty 

Ustroń  
n = 151 

Goczałkowice  
n = 72 

Razem  
n = 223 

Średnia ważności/znaczenia oferty 

INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA 

Basen kryty 3,60 4,21 3,83 

Jacuzzi 3,54 4,06 3,71 

Grota solna 3,24 3,52 3,33 

Sauna 3,01 3,89 3,27 

Basen otwarty 3,31 3,00 3,25 

Basen termalny kryty 3,10 3,00 3,08 

Basen termalny otwarty 3,09 2,21 2,91 

Sala do fitnessu 2,72 3,50 2,91 

Boisko do siatkówki 1,66 2,94 1,97 

Kręgielnia 2,00 1,31 1,85 

Korty tenisowe 1,75 2,00 1,81 

Bilard 1,68 1,73 1,69 

Boisko do piłki nożnej 1,52 2,19 1,67 

Pole golfowe 1,33 0,86 1,22 

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (łącznie) 2,54 2,74 2,61 

AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPORTOWE 

Spacery 4,08 4,38 4,20 

Aerobik 2,60 3,14 2,73 

Joga 2,25 2,56 2,32 

Taniec 2,19 2,64 2,31 

Tai-chi 1,77 1,50 1,70 

Jazda konna 1,26 1,38 1,29 

Aktywności rekreacyjno-sportowe (łącznie) 2,36 2,60 2,42 

RODZAJE I FORMY TURYSTYKI AKTYWNEJ 

Nordic walking* 3,26 3,60 3,35 

Wycieczki piesze nizinne 2,89 3,39 3,03 

Wycieczki piesze górskie 2,95 2,44 2,86 

Wycieczki rowerowe 2,09 3,35 2,48 

Narciarstwo zjazdowe* 0,81 2,00 1,11 

Żeglowanie* 1,00 1,23 1,05 

Spływy kajakowe* 0,91 1,54 1,05 

Biegi narciarskie* 0,89 1,23 0,96 

Rodzaje i formy turystyki aktywnej (łącznie) 1,85 2,35 1,99 

I + II + III (łącznie) 2,30 2,60 2,40 

 * w zależności od pokonywanej przestrzeni może to być aktywność 

rekreacyjno-sportowa (w obszarze uzdrowiska) lub turystyka aktywna 

(przemieszczanie się poza terytorium kurortu). 
Źródło: opracowanie własne. 
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ale także rekreacyjnej, w tym z obszaru rekreacji fizycznej. Również typowi 

kuracjusze udający się do kurortów w celach leczniczych są coraz bardziej wy-

magającymi tak zwanymi klientami zdrowotnymi i żądają wręcz bardziej zdy-

wersyfikowanego koszyka świadczeń, nie tylko z zakresu balneologii i medy-

cyny fizykalnej, ale również innych usług, w tym wellnessu.  

Potwierdzają to badania polskich uzdrowisk
16

. Współcześnie motywy „wy-

jazdów do wód” nie dotyczą tylko celu leczniczego i rehabilitacji, ale także, 

coraz ważniejszego dla wielu tego typu podróżnych, celu profilaktycznego. Jest 

to istotne, ponieważ realizacja celu profilaktycznego w uzdrowiskach może 

odbywać się dzięki wykorzystaniu różnorakich form aktywności fizycznej  

i turystyki aktywnej. Należy jednak pamiętać, że samo wprowadzenie do szero-

ko rozumianego (obszarowo) produktu turystyki uzdrowiskowej oferty rekreacji 

fizycznej nie gwarantuje jeszcze sukcesu rynkowego. Związane jest to z tym, że 

nie każda forma aktywności rekreacyjno-sportowej czy turystyki aktywnej oraz 

typ infrastruktury z zakresu rekreacji fizycznej odpowiada potrzebom, preferen-

cjom czy gustom gości uzdrowiskowych. Pokazały to powyższe wyniki badań, 

w których poza uzdrowiskowymi spacerami pozostałe formy rekreacji fizycznej 

zostały ocenione poniżej 4.  

Prawdopodobnie nie największe znaczenie wielu analizowanych elemen-

tów potencjalnej oferty wynika z małego doświadczenia krajowych kuracjuszy  

i turystów w zakresie możliwości korzystania z różnych form aktywności rekre-

acyjno-sportowej czy turystyki aktywnej. Dotyczy to zwłaszcza najliczniejszej 

w krajowych kurortach grupy starszych gości uzdrowiskowych. Wielu z nich  

w dalszym ciągu postrzega pobyt uzdrowiskowy jako jedynie leczenie uzdrowi-

skowe ze świadczeniami medycznymi. 

Niejednokrotnie inaczej jest w zagranicznych, zachodnich kurortach,  

w których od lat realizacja celów zdrowotnych ma szeroki zakres uwzględniają-

cy nie tylko aspekt medyczny. Nierzadko obejmuje całościowe (holistyczne) 

spojrzenie na pojęcie zdrowia. Niesie to ze sobą konsekwencje dla większej 

wagi oferty rekreacyjno-sportowej wśród gości zagranicznych miejscowości 

                                                   
16 Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych…; A. Hadzik,  

J. Kantyka, A. Szromek, Health Tourism and Wellness as Modern Forms of Spa Tourism, „Neu-
roCentrum” 2009, vol. 1, Wellness and Success, red. J. Bergier, Lublin, s. 97–112; J. Górna, 
Determinanty i kierunki rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce w warunkach integracji z Unią 
Europejską, praca doktorska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2011. 
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uzdrowiskowych. Z pewnością nie tak długi, jak w wielu krajach tak zwanej 

starej UE (na przykład w Niemczech), czas wprowadzenia tego typu oferty na 

rynek uzdrowiskowy w Polsce jest jedną z przyczyn wpływających na małe 

doświadczenie krajowych gości w zakresie analizowanej aktywności. Skutkuje 

to nie tylko nie najwyższymi ocenami znaczenia oferty rekreacyjno-sportowej 

w opinii kuracjuszy. Wiele polskich kurortów ma stosunkowo krótkie doświad-

czenie w kreowaniu omawianej oferty, co niekiedy również ma wpływ na niskie 

oceny jakości usług z zakresu rekreacji fizycznej.  

Powyższe własne obserwacje potwierdzają inne badania, które pokazują, 

że w części krajowych uzdrowisk zarówno dostępność, jak i atrakcyjność urzą-

dzeń sportowo-rekreacyjnych umożliwiających usługi prozdrowotne typu well-

ness należały do najniżej ocenianych elementów produktu uzdrowiskowego
17

. 

Po skonfrontowaniu tej oceny z podobnymi badaniami zachodnioeuropejskich 

kurortów należy stwierdzić, że często ocena jakości usług wellness, w tym także 

rekreacji fizycznej, jest w tych zagranicznych miejscowościach wyższa
18

. Pa-

miętać należy, że braki i niskie oceny jakości, ale także ważności usług rekre-

acji fizycznej w krajowych uzdrowiskach po części wynikają z istniejącego 

przez lata monopolu paradygmatu medycznego i nieutożsamiania oferty uzdro-

wiskowej z potencjalnymi propozycjami z zakresu analizowanej rekreacji
19

.  

W Polsce jako jednym z nielicznych krajów istnieje specjalność medyczna: 

balneologia i medycyna fizykalna, co ma oczywiście znaczenie dla utrzymania 

wysokiej jakości typowo leczniczych świadczeń uzdrowiskowych. Usługi te 

nierzadko są wyżej oceniane zarówno pod względem znaczenia, jak i jakości 

niż świadczenia w zakresie rekreacji fizycznej
20

.  

                                                   
17 A. Rapacz, P. Gryszel, D. Jaremen, Innowacje w percepcji przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego oraz klientów uzdrowisk, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki 
uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Stowarzyszanie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kryni-
ca 2009, s. 145–161. 

18 B. Snoj, D. Mumel, The Measurement of Perceived Differences in Service Quality – The 
Case of Health Spas in Slovenia, „Journal of Vacation Marketing” 2002, no. 8, s. 362–379;  

M. Bielański i wsp., Challenges for the European Spa Management. Results of the ILIS project, 
„Polish Journal of Sport and Tourism” 2011, vol. 18, no. 2, s. 160–165. 

19 A.R. Szromek, Działalność turystyczno-lecznicza Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowe-

go, Proksenia, Kraków 2011. 

20 A. Hadzik, A.R. Szromek, E. Sadowska-Krępa, Determinants of Participation in Sport 

and Tourism of Visitors to Polish Health Resorts. A Case Study, „Studies in Physical Culture and 
Tourism” 2012, vol. 19, no. 1, s. 42–49. 
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Badania obce pokazały, że do najważniejszych potencjalnych składowych 

produktu uzdrowiskowego należały „elementy medyczne” wykorzystywane od 

dawna w kurortach, czyli: walory lecznicze i infrastruktura uzdrowiskowa
21

. 

Ponadto krajowi kuracjusze cenią sobie zakres świadczonych usług medycz-

nych, a także innowacyjne formy zabiegów i usług medycznych. 

Dla krajowego gościa uzdrowiskowego w dalszym ciągu podstawowe zna-

czenie mają elementy medyczne produktu uzdrowiskowego, jednak, chcąc kon-

kurować o zagranicznego gościa, polskie kurorty są zmuszone zdywersyfiko-

wać ofertę, wprowadzając nierzadko nowe dla jednostek uzdrowiskowych pro-

pozycje, także z zakresu rekreacji fizycznej
22

.  

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pokazały po raz kolejny, że generalnie znaczenie 

potencjalnej oferty z zakresu rekreacji fizycznej w badanych górnośląskich 

uzdrowiskach nie było zbyt duże. W szczególności: 

1.  Spośród zaproponowanych potencjalnie propozycji z zakresu rekreacji 

fizycznej największe znaczenie miały spacery, które zostały wysoko 

ocenione pod względem ważności (ocena powyżej 4). Ponadto wśród 

potencjalnych ofert z zakresu turystyki aktywnej najwyższą ocenę waż-

ności goście uzdrowiska Goczałkowice przyznali nordic walking, jed-

nak średnia ocena wyniosła poniżej 4, czyli nieco poniżej tak zwanego 

poziomu – ważna oferta.  

2.  Najbardziej preferowaną infrastrukturą rekreacyjno-sportową wśród ba-

danych respondentów z górnośląskich uzdrowisk okazały się, zwłaszcza 

dla gości uzdrowiska Goczałkowice, baseny kryte oraz jacuzzi. 

Badania oceny ważności składowych potencjalnego produktu uzdrowi-

skowego są istotne dla kreowania optymalnej oferty kuracyjnej. Z jednej strony 

pozwalają na tworzenie produktu wynikającego z potrzeb, preferencji i gustów 

gości, z drugiej – badania znaczenia składowych potencjalnego produktu umoż-

liwiają bardziej racjonalne wykorzystanie różnorakich zasobów. 

                                                   
21 A. Rapacz, P. Gryszel, D. Jaremen, op.cit., s. 145–161. 

22 Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, 
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica 2009, s. 199–211. 
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Nie najwyższe oceny znaczenia potencjalnej oferty rekreacji fizycznej  

w badanych górnośląskich uzdrowiskach nie oznaczają, że jest ona tak samo 

oceniana przez kuracjuszy w innych krajowych miejscowościach uzdrowisko-

wych. Przykładowo, wśród gości uzdrowisk zachodniopomorskich analizowane 

znaczenie, w związku z przyjazdami zagranicznych gości na przykład niemiec-

kich, może być inne – większe. Jednak żeby to stwierdzić, potrzebne są dalsze 

badania w tym zakresie, w tym ponowne w górnośląskich kurortach. Wynika to 

ze zmian preferencji konsumentów uzdrowiskowych w czasie pod wpływem 

różnorakich czynników. Zmiany te dotyczą również oferty z zakresu rekreacji 

fizycznej. 

Ponadto należy pamiętać, że tego typu oferta nie jest finansowana w ra-

mach pobytów uzdrowiskowych z Narodowego Funduszu Zdrowia, stąd praw-

dopodobnie będzie się cieszyć mniejszym popytem wśród skierowanych kura-

cjuszy niż prywatnych gości. Grupa ta często w komercyjnym pakiecie świad-

czeń ma wliczoną różnorodną ofertę z zakresu rekreacji fizycznej. Jednak aby 

ocenić preferencje w tym zakresie, należy w przyszłych badaniach dokonać 

analizy porównawczej pomiędzy tymi dwiema grupami gości uzdrowiskowych. 
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MEANING OF PHYSICAL RECREATION IN PRESENT SPA TOURISM ON 

EXAMPLE INVESTIGATIONS OF CONSUMMER BEHAVIOURS GUESTS 

OF UPPER SILESIAN SPAS 

Summary 

At present spa resorts are the place of realization not only healing function, but al-

so touristic. Offered elements of the offer spas are result appearing more and more dif-

ferent needs, also physical recreation needs. Spa resorts guests possess different prefer-

ences in range of validity using with varied goods and services of health. Consumption 

can rise different forms, in this the participation in recreational activity during of stay 

spa. Aim of work was to show meaning varied forms of physical recreation among spa 

guests. 

Keywords: forms of physical recreation, spa guests, validity of spa offer  

Translated by Andrzej Hadzik 
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Streszczenie 

We wszystkich regionach Polski rozwijane są różne formy wypoczynku. Rejon 

Puszczy Białowieskiej jest obszarem o szczególnych walorach turystyczno- 

-rekreacyjnych. Specyfiką tego rejonu są: duża lesistość, sprzyjający mikroklimat, dobra 

czystość wód (występuje I i II klasa), znaczna liczba zabytków, brak przemysłu degra-

dującego środowisko, zróżnicowana narodowościowo ludność. Uwzględniając walory 

przyrodniczo-krajobrazowe dane niejako w prezencie przez naturę, utwierdza to 

w przekonaniu o ogromnej szansie i możliwościach rozwoju różnych rodzajów i form 

turystyki na tym obszarze. Jak na razie rejon Puszczy Białowieskiej nie jest dobrze 

zagospodarowany pod względem turystycznym, choć istnieją ku temu bardzo duże 

możliwości. 

Słowa kluczowe: Puszcza Białowieska, zagospodarowanie turystyczne, atrakcje tury-

styczne, walory turystyczne 

Wprowadzenie 

W województwie podlaskim sporo jest miejsc i miejscowości, które przy-

ciągają turystów swoimi walorami i atrakcjami. Można stwierdzić, że każdy 

rejon jest inny i ma odmienne uwarunkowania, a możliwości rozwoju turystyki 
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najczęściej są utożsamiane z występowaniem walorów i atrakcji turystycznych. 

Regionalne produkty turystyczne, w które obfituje województwo podlaskie, 

stanowią powód do uprawiania różnych rodzajów i form turystyki. W dalszej 

kolejności pojawiają się oczekiwania usługobiorców dotyczące infrastruktury 

turystycznej i paraturystycznej oraz techniki obsługi klientów.  

We wschodniej części Polski, tuż przy granicy z Białorusią, położona jest 

Puszcza Białowieska – jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie 

i ostatni naturalny las niżowy oraz królestwo największego europejskiego ssaka 

– żubra. Obszar Puszczy Białowieskiej, jak i całe województwo podlaskie, to 

jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. 

Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe powodują, że Puszcza jest 

częstym miejscem odwiedzin turystów, którzy cenią kontakt z naturą. Jest także 

szczególnym obszarem pod względem różnorodności występowania produktów 

turystycznych, jednak nie w pełni wykorzystywanych przez turystów. Miejsco-

wi przedsiębiorcy i działacze lokalni uważają, że nieskażone środowisko i eko-

logiczna żywność są atutem wystarczającym, aby zachęcić turystów do odwie-

dzania Puszczy Białowieskiej. 

Produkty turystyczne na współczesnych rynkach powinny charakteryzo-

wać się wysoką jakością i dobrą marką, co gwarantuje turystom zadowolenie  

i satysfakcję z udanego wyjazdu turystycznego, a organizatorom turystyki po-

wtarzalność sprzedaży produktu. 

Na analizowanym obszarze występuje znaczna liczba różnorodnych pro-

duktów turystycznych. Od stuleci mieszkają tu obok siebie różne narodowości  

i grupy wyznaniowe – Polacy, Białorusini i Ukraińcy. Stworzyły one niespoty-

kaną kompozycję produktów turystycznych. Bogata różnorodność kulturowo-

religijna, wiejski krajobraz kulturowy o cennych układach osadniczych oraz 

zwarte zespoły tradycyjnej zabudowy drewnianej wraz z unikatową przyrodą 

stanowią znaczący atut obszaru Puszczy Białowieskiej, a zarazem są jego wizy-

tówką. 

Celem artykułu jest przedstawienie atutów Puszczy Białowieskiej i wska-

zanie kierunków zagospodarowania turystycznego, a także niedociągnięć orga-

nizacyjnych w zakresie zarządzania obszarem. Złożoność podjętej problematyki 

badawczej zdeterminowała konieczność zastosowania zróżnicowanego podej-

ścia do przedstawianych zagadnień oraz wykorzystania różnych metod badaw-

czych. Podstawę wyboru metody stanowiły zjawiska i procesy zachodzące  

w gospodarce turystycznej oraz zróżnicowane podejście do istoty zagospodaro-
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wania turystycznego. W opracowaniu wykorzystano metodę indukcyjno-

dedukcyjną, analogii i porównań oraz metodę obserwacji.  

Metodę analogii i porównań zastosowano do wnioskowania o kierunkach 

zagospodarowania turystycznego Puszczy Białowieskiej. Metoda indukcyjno- 

-dedukcyjna pozwoliła na sformułowanie wniosków wynikających z ogólnych 

aspektów zagospodarowania turystycznego, wskazując na poprawę sytuacji 

związanej z rozwojem turystyki i rekreacji. Metoda ta posłużyła do opracowa-

nia kierunków rozwoju turystyki i rekreacji w Puszczy Białowieskiej. Metodę 

obserwacji i analizy porównawczej (funkcjonalną) wykorzystano do rozważań 

nad rozwojem rodzajów i form turystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej. 

Opracowanie jest próbą ekonomicznej analizy rozwoju turystyki i rekreacji 

oraz ich wpływu na rozwój regionu Puszczy Białowieskiej. Autor zdaje sobie 

sprawę z tego, że przedstawiona problematyka może wzbudzać pewne kontro-

wersje, ale jednocześnie wyraża nadzieję, że zawarte myśli skłonią czytelnika 

do refleksji, a może nawet wywołają dyskusję na tematy tak ważne dla współ-

czesnej turystyki i regionu.  

1. Atuty Puszczy Białowieskiej 

Puszcza Białowieska to jedyny w swym rodzaju obszar o unikatowych 

produktach turystycznych. Jest to miejsce pochodzenia naturalnego z cechami 

lasów pierwotnych o zróżnicowanym bogactwie flory i fauny. Puszcza Biało-

wieska jest terenem specyficznym pod względem turystyczno-rekreacyjnym  

i jedyną na naszym kontynencie naturalną ostoją żubra. Jest to kompleks leśny  

o powierzchni 1250 kilometrów kwadratowych, z czego w polskich granicach 

znajduje się 580 kilometrów kwadratowych. Pozostała część położona jest na 

Białorusi (utworzono tam 20 rezerwatów, które zajmują powierzchnię 3429,65 

hektara).  

Najcenniejszą częścią Puszczy jest Białowieski Park Narodowy. Kompleks 

ten jest usytuowany na pograniczu Europy Środkowej i Europy Wschodniej
1
. 

Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym 

                                                   
1 E. Jabłońska, A. Gierasimiuk, Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Białowie-

skiego Parku Narodowego, Białowieża 2009. 
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wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Stanowi też naj-

ważniejszą – centralną strefę Rezerwatu Biosfery Białowieża.  

W Puszczy Białowieskiej powstał jeden z siedmiu na świecie i trzech  

w Europie transgraniczny obiekt dziedzictwa światowego. Z uwagi na unikato-

we walory przyrodnicze Białowieski Park Narodowy został uznany przez 

UNESCO w 1977 roku za Światowy Rezerwat Biosfery, a od 1979 roku – jako 

jedyny polski obiekt przyrodniczy – znajduje się na liście Światowego Dzie-

dzictwa Ludzkości
2
. 

Z turystyką, ruchem i produktem turystycznym wiąże się pojęcie zagospo-

darowania turystycznego. Gospodarowanie turystyczne jest procesem obejmu-

jącym produkcję (świadczenie usług turystycznych), podział i konsumpcję dóbr 

turystycznych. Gospodarowanie oznacza wytwarzanie dóbr turystycznych za-

spokajających potrzeby turystów
3
. Z kolei zagospodarowanie turystyczne ozna-

cza działalność mającą na celu przystosowanie środowiska przyrodniczego  

i społeczno-kulturowego do potrzeb turystyki
4
. Zagospodarowanie turystyczne 

stanowi infrastrukturę turystyczną, która obejmuje: bazę noclegową, żywienio-

wą, komunikacyjną i towarzyszącą. Zagospodarowanie turystyczne obszaru 

powinno umożliwiać takie wykorzystanie walorów turystycznych, które nie 

powoduje ich degradacji czy też obniżenia atrakcyjności (na przykład dzięki 

wytyczeniu szlaków pieszych, rowerowych czy konnych w czytelnej dla tury-

stów formie). 

W Puszczy Białowieskiej mogą rozwijać się różne rodzaje i formy tury-

styki i rekreacji, ale głównie sylwanoturystyka. Działalność taka polega na 

przystosowaniu do potrzeb ruchu turystycznego walorów turystycznych i ele-

mentów środowiska przyrodniczego stanowiących właściwy cel wyjazdów tu-

rystycznych. 

Fizjografia terenu wpłynęła na szczególny charakter Puszczy, wyróżniają-

cy się pokrewieństwem szaty roślinnej i świata zwierzęcego z przyrodą Europy 

Północno-Wschodniej i Środkowej. Jest to rozległy obszar leśny z pozostałością 

                                                   
2 M. Jalinik, Białowieski Park Narodowy turystyczną atrakcją wieloaspektową, w: Mar-

kowy produkt turystyczny w północno-wschodniej Polsce, red. K. Michałowski, B. Malinowska, 
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004, s. 51. 

3 J. Sikora, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck, War-

szawa 2012, s. 26. 

4 Ibidem, s. 27. 
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dawnych Puszcz: Białowieskiej, Ladzkiej, Świsłockieji Szereszewskiej, położo-

ny w województwie podlaskim i na Białorusi (rysunek 1). 

 

 

Rys. 1. Obszar Puszczy Białowieskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.bpn.com.pl (25.02.2013). 

Pod względem geologicznym Puszcza leży w obszarze zlodowacenia 

środkowopolskiego, na zdenudowanej Równinie Bielskiej, graniczącej od 

wschodu z krańcami Polesia. Teren jest niemal równy, z rzadka tylko sfałdowa-

ny wałami morenowymi nieznacznej wysokości. Przeciętne wzniesienie nad 

poziom morza wynosi 170 metrów, a najwyższe 202 metrów
5
. 

W dawnych czasach Puszcza Białowieska była miejscem pobytu i polowań 

wielu książąt litewskich, królów polskich i carów rosyjskich. Na jej obszarze 

znajduje się najstarszy polski park narodowy. Powstał on w 1921 roku, jednak 

ramy prawne uzyskał dopiero w 1932 roku, a zatwierdzony został rozporządze-

niem Rady Ministrów w 1947 roku z powierzchnią 5348 hektarów. Obecnie 

zajmuje powierzchnię 10 502 hektarów i obejmuje najlepiej zachowaną część 

Puszczy Białowieskiej, z tego 45% podlega ochronie ścisłej
6
. 

Na obszarze Puszczy Białowieskiej występuje ponad 800 gatunków roślin 

naczyniowych, powyżej 3 tysięcy gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, 

                                                   
5 Ibidem, s. 52. 

6 Informacja Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża 2013. 
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prawie 200 gatunków mchów i ponad 280 gatunków porostów. Nalicza się po-

nad 8 tysięcy gatunków bezkręgowców, około 120 gatunków ptaków lęgowych 

oraz 52 gatunki ssaków. Pierwotne drzewostany Puszczy Białowieskiej wyróż-

niają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością 

gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotyka się só-

weczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego, chrząszcze, motyle i inne 

zbiorowiska
7
. 

Dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających Puszczę cieszy się 

Muzeum Przyrodniczo-Leśne z wieżą widokową (panorama polany białowie-

skiej, Białowieży i obszaru ochrony ścisłej). Jest ono jednym z najstarszych 

muzeów w polskich parkach narodowych. Jego tradycje sięgają okresu mię-

dzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych 

i rzadkich okazów ptaków, ssaków i owadów. Bardzo interesującym produktem 

turystycznym jest także skansen – zespół budownictwa drewnianego Rusinów  

z Podlasia. Jest to prywatny skansen położony w Białowieży, na terenie dawnej 

wsi Kropiwnik, zniszczonej przez Niemców podczas II wojny światowej. 

Obiektem, który wzbudza zainteresowanie wśród turystów, jest Rezerwat 

Pokazowy Zwierząt zajmujący powierzchnię 27,9 hektara. Został on utworzony 

w 1936 roku w miejscu, gdzie założono rezerwat hodowli konika rasy tarpan. 

Po II wojnie światowej rezerwat został rozbudowany i obok tarpanów umiesz-

czono w nim żubry, a także umożliwiono chętnym jego zwiedzanie. Obecnie 

Rezerwat może poszczycić się obecnością dzikich gatunków zwierząt żyjących 

w Puszczy Białowieskiej, do których należy zaliczyć: żubry, jelenie, sarny, 

dziki, tarpany, żubronie i wilki
8
. Należy także dodać, że na obszarze Puszczy 

Białowieskiej jest dobra czystość wód (występuje I i II klasa). Tradycyjną for-

mą rekreacji w zimie są organizowane kuligi i ogniska, w okresie letnim z kolei 

bardzo popularne są przejażdżki bryczką po Białowieży i Białowieskim Parku 

Narodowym oraz ogniska na polanach przy akompaniamencie muzyki akorde-

onowej
9
.  

                                                   
7 M. Jalinik, Białowieski Park Narodowy…, s. 51. 

8 Informacja Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża 2013. 

9 M. Jalinik, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, 
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 55. 
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Wśród produktów turystycznych ważnym elementem są walory kulturowe, 

w które obszar Puszczy Białowieskiej szczególnie jest bogaty. Różnorodność 

etniczna i wyznaniowa tego obszaru znalazła odzwierciedlenie w architekturze 

sakralnej. Są to bogato zdobione, drewniane i murowane cerkwie, kościoły  

i kapliczki przydrożne czy cmentarze różnych religii. Największą imprezą  

o randze międzynarodowej są obchody Dni Muzyki Cerkiewnej. Odbywają się 

one corocznie w maju w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, ale występy mają 

też miejsce w Białowieży. W Białowieży są również organizowane inne impre-

zy: Festiwal Przyrody „Żubrowisko”, Noc Kupały, Peretocze, Festyn Miodowy, 

Festiwal Muzyki Puszczy Białowieskiej i wiele innych o regionalnym zasięgu. 

Imprezy kulturalne i folklorystyczne podnoszą atrakcyjność turystyczną, umoż-

liwiając turystom z innych regionów kraju oraz z zagranicy poznanie tradycji 

etniczno-kulturowych mieszkańców analizowanego obszaru. 

Oryginalną atrakcją Puszczy Białowieskiej jest turystyczna kolejka wąsko-

torowa, kursująca na trasie Hajnówka–Topiło. Wzdłuż trasy rozmieszczonych 

jest szereg przystanków edukacyjnych prezentujących najciekawsze zbiorowi-

ska leśne z ich charakterystyczną florą. Przed transformacją ustrojową kraju 

takie kolejki użytkowane były na obszarze całej Puszczy Białowieskiej. Nieste-

ty, większość z nich uległa całkowitej likwidacji, a ocalałe są doskonałą atrak-

cją turystyczną w okresie letnim
10

. 

Przez obszar Puszczy przepływają rzeki Narewka, Leśna i Hwoźna, które 

również stanowią atrakcję dla turystów i wędkarzy. W otulinie Puszczy Biało-

wieskiej znajdują się Zalewy Bachmaty i Repczyce. Mimo pozornej jednolitości 

warunków siedliskowych, wynikających z równinnego charakteru obszaru 

Puszczy, świat roślinny, a w tym przede wszystkim skład gatunkowy drzewo-

stanów reprezentuje się jako różnorodność form i odmian mozaiki leśnej
11

. Wy-

stępują tu: grąd wysoki, grąd niski, bór sosnowy, bór iglasty, bór mieszany, bór 

bagienny i ols. W każdym z tych typów rosną charakterystyczne odmienne ro-

                                                   
10 G. Rąkowski, Koncepcja rozwoju turystyki na obszarze Krainy Żubra, Wydawnictwo 

Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Hajnówka 2004. 

11 E. Panfiluk, Metodologia systemu monitoringu turystyki w powiecie hajnowskim, w: 

Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Biało-
stockiej, Białystok 2009. 
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śliny runa leśnego. Osobliwościami są też dobrze zachowane, potężne okazy 

świerków, lip, grabów, klonów i dębów
12

. 

2. Propozycje zagospodarowania obszaru  

Wśród wielu mieszkańców gminy Białowieża panuje przekonanie, że nie-

skażone środowisko przyrodnicze i zdrowa żywność wystarczą, aby przycią-

gnąć turystów do Puszczy Białowieskiej. Otóż taka teoria nie potwierdza się  

w praktyce, kiedy brakuje atrakcji. Na terenie Puszczy Białowieskiej podejmo-

wanych jest wiele działań związanych z ochroną jej unikatowych walorów przy-

rodniczych. Problematyka dotycząca potencjału Puszczy Białowieskiej jest  

w kręgu zainteresowań wielu specjalistów zajmujących się turystyką i rekreacją, 

jak i niektórych pracowników leśnictwa. Region ten cechuje unikatowość pro-

duktów turystycznych (walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe), które 

powinny trafiać do klienta w jak najszerszym zakresie. Puszczę Białowieską 

cechuje głównie potencjał przyrodniczy i turystyczno-rekreacyjny
13

. Przy wła-

ściwym jego wykorzystaniu jest możliwość poprawienia budżetów gmin i do-

starczenia satysfakcji turystom. 

W chwili obecnej w Puszczy zalega znaczna liczba drzew różnych gatun-

ków, które poddane są rozkładowi i zakazowi ich wywozu. To uniemożliwia 

wytyczanie szlaków i poruszanie się turystów. Poprzez taką politykę zahamo-

wany został ruch turystyczny, co świadczy o braku spójności pomiędzy organi-

zacjami turystycznymi a nadleśnictwem. Z opinii mieszkańców Białowieży 

wynika, że personel leśny nie jest w ogóle zainteresowany rozwojem turystyki 

na obszarze Puszczy Białowieskiej. Potwierdzają to także działacze turystyczni 

i pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.  

Produkty obszaru Puszczy Białowieskiej należy sukcesywnie rozwijać,  

a ich ulepszanie zależy od wielu czynników, które wywierają istotny wpływ  

i poprawiają ich jakość. Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąsko-

                                                   
12 Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy – Środowisko – Gospodarka, red. B. Poskrob-

ko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1996, s. 144. 

13 C. Okołów, M. Karaś, A. Bołbot, Białowieski Park Narodowy, Wydawnictwo Białowie-
skiego Parku Narodowego, Białowieża 2009. 
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torową do śródleśnej osady Topiło, gdzie w atrakcyjnie położonych stawach 

można wędkować, a w ich pobliżu zorganizować ognisko czy uprawiać jogging. 

Niezwykle cenne są walory kulturowe obszaru Puszczy Białowieskiej.  

W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się 

specyficzny klimat. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt są 

cechami charakterystycznymi dla tego regionu. Religie: katolicka i prawosław-

na odegrały ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszej społeczności regionu. 

Obszar ten zachwyca architekturą, głównie świątyniami prawosławnymi oraz 

drewnianymi domami ozdobionymi misternymi rzeźbieniami. W niektórych  

z nich mieszczą się gospodarstwa agroturystyczne, których właściciele zapra-

szają do odpoczynku i poznania walorów Puszczy Białowieskiej, a urocze przy-

domowe kwietniki zachęcają do spotkań z przyjaciółmi i spędzenia czasu wol-

nego na upajaniu się puszczańskim powietrzem. 

Po obserwacji obszaru, wysłuchaniu opinii pracowników Białowieskiego 

Parku Narodowego i szczegółowej analizie zaproponowano rodzaje przedsię-

wzięć, które należy podjąć w celu uaktywnienia działalności przedsiębiorczej  

i rozwijania ruchu turystycznego. Zadań takich powinni się podjąć pracownicy 

samorządowi, nadleśnictwa, Parku, jak i osoby prywatne. Do najpilniejszych 

przedsięwzięć można zaliczyć: 

– wykonanie linowego toru przeszkód z wykorzystaniem drzewostanu le-

śnego (rysunek 2); 

– wybudowanie ścieżki rekreacyjnej, na której byłyby zainstalowane 

urządzenia sportowo-rekreacyjne, takie jak: drążki do podciągania, 

równoważnie, liny, huśtawki, poręcze, pola szachowe, stoły pingpon-

gowe i inne (rysunek 3); 

– wybudowanie krytego basenu – według opinii mieszkańców Białowie-

ży byłaby to szansa większego zainteresowania wypoczynkiem w Pusz-

czy Białowieskiej; 

– znajdujące się stawy w centrum Białowieży wraz z rzeką Narewka na-

leży wykorzystać jako miejsce rekreacji i do uprawiania sportu (trzeba 

przygotować plażę i sprzęt wodny; warto dodać, że przepływające wo-

dy są zaliczone do I i II klasy czystości)
14

; 

                                                   
14 www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu (17.02.2013). 
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Rys. 2. Przykładowy fragment parku linowego w Krośnie 

Źródło: materiały z Międzynarodowej Konferencji „Turystyka w rozwoju lokalnym”, 

Rzeszów 2012. 

 

Rys. 3. Przykładowy Vita Park – ścieżka zdrowia w Krośnie 

Źródło: materiały z Międzynarodowej Konferencji „Turystyka w rozwoju lokalnym”, 

Rzeszów 2012. 
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– obok istniejącej kolejki wąskotorowej (Hajnówka–Topiło) wielu tury-

stów oczekuje na przejazdy z Hajnówki do Białowieży z możliwością 

przejazdu w kilku kierunkach po Puszczy Białowieskiej (rysunek 4); 

– na rzece Narewka należałoby zbudować profesjonalną zatokę gondoli 

wraz z podstawowym sprzętem wodnym (rysunek 5); 

– wybudowanie obiektów gastronomicznych z ofertą lokalnych produk-

tów i posiłków regeneracyjnych, takich jak: miód pszczeli, potrawy  

z dziczyzny, owoce runa leśnego, dżemy, piwo lokalnej produkcji, 

chleb i ciasto własnego wypieku, zioła Puszczy Białowieskiej; produkty 

powinny pochodzić z obszaru Puszczy Białowieskiej, a nie tylko być 

tak reklamowane; należałoby je sprzedawać w restauracjach, barach  

i innych punktach sprzedaży na terenie gminy Białowieża; 

– obszar Puszczy należy udostępnić z wcześniej przygotowaną infrastruk-

turą turystyczno-rekreacyjną turystom; 

– zorganizowanie punktów wypożyczania rowerów i zaprojektowanie 

większej liczby tras rowerowych po Puszczy Białowieskiej; 

– zaangażowanie pracowników nadleśnictwa do rozwoju bazy turystycz-

nej i promocji turystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej; 

– wybudowanie kręgielni w miejscowości Białowieża (rysunek 6). 

 

 

Rys. 4. Kolejka wąskotorowa na trasie Hajnówka–Topiło 

Źródło: www.bialystokonline.pl/kolejk…ajowyweekend,artykul,64546,1,1.html 

(11.09.2011). 
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Rys. 5. Przykładowa zatoka gondoli – na taką czeka Białowieża  

Źródło: www.rekreacja.wroc.pl (18.03.2013). 

 

Rys. 6. Przykładowa kręgielnia, która może być wybudowana w Białowieży 

Źródło: www.kregielnia.com (23.11.2012). 
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W rozwoju turystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej niezbędne są dzia-

łania innowacyjne, mające na celu poprawę infrastruktury techniczno-

ekonomicznej i społecznej. Oferując różne rodzaje i formy turystyki, należy 

mieć na względzie to, że pojawią się osoby o zróżnicowanych zainteresowa-

niach. Z dobrym skutkiem mogą także rozwijać się formy rekreacji – ruchowa, 

przyrodnicza czy zdrowotna
15

. Wśród odwiedzających będą osoby w różnym 

wieku i należące do różnych grup społecznych i zawodowych, dlatego też po-

winna być dobrze przygotowana infrastruktura turystyczna. Do najpilniejszych 

prac w zakresie rozwoju turystyki w gminie Białowieża należy zaliczyć: 

a) zwiększenie liczby szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, pie-

szych, dydaktycznych; 

b) utworzenie większej liczby wypożyczalni sprzętu turystycznego;  

c) organizowanie Ogólnopolskich Prezentacji Kultury Mniejszości Naro-

dowych, co spowoduje większe zainteresowanie turystów regionem; 

d) systematyczne poprawianie standardu bazy noclegowej i gastronomicz-

nej; 

e) pozyskiwanie wyspecjalizowanej kadry do obsługi ruchu turystyczne-

go; 

f) uruchomienie eksploatacji wody mineralnej i bieżącą jej sprzedaż; 

g) uruchomienie punktów sprzedaży leśnych ziół leczniczych; 

h) zintensyfikowanie działań promocyjnych gminy Białowieża i okolic  

z wykorzystaniem różnych środków i metod. 

Propozycji może być znacznie więcej. Powyżej opisano najpilniejsze 

zmiany, związane z rozwojem ruchu turystycznego na analizowanym obszarze, 

na które oczekują turyści. Zrealizowanie przynajmniej części z nich przyczyni 

się do większego zainteresowania turystyką i poprawy sytuacji materialnej 

mieszkańców Białowieży i okolicznych wsi. Puszcza Białowieska jest szcze-

gólnym obszarem, który zasługuje na uatrakcyjnienie z wykorzystaniem jej 

walorów przyrodniczych i kulturowych. 

                                                   
15 K. Michałowski, B. Łagowska, Wybrane elementy turystyki wiejskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem turystyki i rekreacji na obszarach zalesionych, w: Rozwój turystyki na obszarach 
wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 129. 
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Podsumowanie 

Obszar Puszczy Białowieskiej jest idealnym miejscem do wypoczynku dla 

spragnionych spokoju i kontaktu z przyrodą turystów. W urokliwych zakątkach 

Puszczy można podziwiać bogatą florę i faunę.  

Wśród wielu czynników wpływających na rozwój turystyki i rekreacji 

najważniejszy jest czynnik ludzki. W wyniku analizy przedstawionej tematyki 

sformułowano następujące wnioski: 

a) na obszarze Puszczy Białowieskiej występują dobrej jakości i atrakcyj-

ne produkty turystyczne, które nie są w pełni wykorzystywane przez tu-

rystów; 

b) jest możliwy dalszy rozwój różnych rodzajów i form turystyki i rekre-

acji, w tym sylwanoturystyki; 

c) niezbędna jest skuteczna promocja z zastosowaniem nowoczesnych 

środków audiowizualnych; 

d) proporcjonalnie do występujących produktów turystycznych należy 

zwiększać liczbę atrakcji antropogenicznych; 

e) należy zmieniać przekonanie personelu obsługi ruchu turystycznego, 

pracowników służby leśnej, władz samorządowych i mieszkańców 

gminy Białowieża, że zdrowa żywność i nieskażone środowisko wy-

starczą do przyciągnięcia turystów do Puszczy Białowieskiej; 

f) należy dążyć do podnoszenia kwalifikacji pracowników branży tury-

stycznej, kierując ich na różne formy doskonalenia zawodowego. 

Podsumowując, można stwierdzić, że obszar Puszczy Białowieskiej nie 

jest w pełni wykorzystywany przez turystów. Jest niewiele atrakcji antropoge-

nicznych i brakuje dobrej organizacji w zakresie zagospodarowania turystycz-

no-rekreacyjnego ze strony samorządowców oraz działaczy organizacji i insty-

tucji turystycznych. Powyższa opinia znajduje potwierdzenie w wieloletnich 

badaniach autora artykułu, jak również licznych spotkaniach z samorządowca-

mi, pracownikami instytucji i organizacji na zebraniach, seminariach i konfe-

rencjach, dotyczących rozwoju turystyki i rekreacji w Puszczy Białowieskiej. 
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BIAŁOWIEŻA FOREST’S POTENTIAL FOR TOURISM DEVELOPMENT 

Summary 

In Poland various forms of recreation are being developed in different areas of all 

its regions. Białowieża Forest is an area of outstanding tourist and recreation value. The 

region of Białowieża Forest is unique in its high forest cover, favorable microclimate, 

good clean waters (class I and II), a significant number of monuments, the lack of in-

dustry degrading the environment, and its ethnically diverse population. Taking into 

account its natural and landscape qualities, as if “a gift” given by nature, it can be said 

that the region has an enormous chance and possibilities of development of various 
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types and forms of tourism. The area of Białowieża Forest has not been fully exploited 

in terms of tourism so far, but there are a lot of opportunities to take advantage of. 

Keywords: Białowieża Forest, tourism development, tourist attractions, tourist qualities 

Translated by Mikołaj Jalinik 
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TURYSTYCZNEGO W GMINIE REWAL 

Streszczenie 

Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia drugich domów w kontekście funk-

cjonowania rynku turystycznego gminy Rewal. W części teoretycznej wyjaśniono poję-

cie rynku turystycznego i jego kategorie. Uwzględniono także różne definicje drugich 

domów, sposób i okres ich użytkowania, a także obszary najczęstszego występowania 

rezydencji wakacyjnych. Następnie opisano główne elementy rynku turystycznego 

gminy Rewal, do których zalicza się infrastrukturę turystyczną wraz z usługami (baza 

noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca). Wykazano także ruch turystyczny w gmi-

nie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu sezonowego. W zakresie badawczym 

przedstawiono miejsce drugich domów na rynku turystycznym gminy, uwzględniając 

częstotliwość przyjazdu właścicieli do swoich rezydencji, a także długość i okres poby-

tu. Zaakcentowano także wpływ drugich domów na rozwój turystyki masowej, spowo-

dowany przez przeznaczanie posiadłości letniskowych na wynajem dla turystów oraz 

ukazano główne wady i zalety powstawania wakacyjnych rezydencji na terenie gminy. 

Słowa kluczowe: turystyka, rynek turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, Pomo-

rze 
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Wprowadzenie 

Wypoczynek w drugich domach stanowi współcześnie jedną z najbardziej 

popularnych i najszybciej rozwijających się form spędzania czasu wolnego 

przez mieszkańców miast
1
. Posiadanie własnej działki rekreacyjnej jest konse-

kwencją zarówno mody, jak i uciążliwości warunków życia wielkomiejskiego
2
. 

W niektórych krajach ruch związany z nabywaniem, budową i odwiedzaniem 

swojej posiadłości rekreacyjnej jest przedmiotem dyskusji pomiędzy ekspertami 

zajmującymi się turystyką, rynkiem nieruchomości oraz politykami
3
. Rozwój 

turystyki indywidualnej związanej z wypoczynkiem i użytkowaniem drugiego 

domu może mieć istotny wpływ na lokalny rynek turystyczny, między innymi 

gmin nadmorskich. 

Celem głównym niniejszej pracy jest identyfikacja znaczenia drugich do-

mów dla funkcjonowania rynku turystycznego w gminie Rewal. Aby zrealizo-

wać powyższy cel, postawiono następującą hipotezę: jeżeli następuje rozwój 

drugich domów, następuje również rozwój rynku turystycznego gminy Rewal, 

zwłaszcza w okresie pozasezonowym. 

1. Istota funkcjonowania rynku turystycznego w kontekście rozwoju 

drugich domów 

Aby zrealizować cel pracy, należy wyjaśnić pojęcie rynku turystycznego. 

Zdaniem R. Łazarka
4
 rynek turystyczny oznacza ogół stosunków wymiennych 

zachodzących pomiędzy osobami i instytucjami sprzedającymi towary i usługi 

turystyczne – podaż, a osobami i instytucjami nabywającymi towary i usługi, 

które zaspokajają potrzeby turystyczne – popyt. Rynek turystyczny w ujęciu 

                                                   

1 M. Mika, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, w: Tu-
rystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 406–483. 

2 K. Heffner, A. Czarnecki, Zjawisko drugich domów w ujęciu teoretycznym, w: Drugie 
domy w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Heffner, A. Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi  
i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 13–35. 

3 Ibidem, s. 9. 

4 R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WSE, Warsza-
wa 1999, s. 53–54. 
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podmiotowym interpretowany jest również jako zbiór nabywców i usług tury-

stycznych dokonujących transakcji rynkowych, których przedmiotem są usługi 

turystyczne
5
. Z kolei w ujęciu przedmiotowym pojęcie to definiuje się jako 

proces, w którym usługobiorcy i usługodawcy określają, co chcą kupić i sprze-

dać i na jakich warunkach. Do podstawowych elementów rynku turystycznego 

należą: 

– popyt, wyrażający ujawniane przez nabywców zamiary zakupu produk-

tów turystycznych; 

– podaż, wyrażająca ujawnione przez sprzedawców zamiary sprzedaży 

produktów, dóbr materialnych i usług turystycznych; 

– cena, wyrażająca w pieniądzu wartość wymienną produktów turystycz-

nych
6
. 

Kategoriami, które opisują rynek turystyczny, są zatem: popyt turystyczny 

(wielkość zapotrzebowania na produkt turystyczny przy danej cenie i w danym 

okresie) i podaż turystyczna (ogół dóbr i usług turystycznych oferowanych na 

sprzedaż przy danej cenie i w danym okresie)
7
. Popyt turystyczny określa się 

również jako związek pomiędzy potrzebami turystycznymi ludzi a możliwością 

i chęcią ich zaspokojenia
8
. Z punktu widzenia zdolności nabywczych turystów 

rozróżnia się popyt potencjalny (ogół zapotrzebowania na dobra i usługi tury-

styczne przy realizacji wszystkich potrzeb nabywców o nieograniczonych do-

chodach) i rzeczywisty (zapotrzebowanie na dobra i usługi turystyczne, gdzie 

nabywcy posiadają środki pieniężne przeznaczone na zaspokojenie tychże po-

trzeb)
9
. 

                                                   

5 A. Panasiuk, A. Tokarz-Kocik, Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, w: Ekonomi-

ka turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2011, s. 113–139. 

6 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994, s. 22, za: Turystyka w uję-
ciu interdyscyplinarnym, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocła-
wiu, Wrocław 2010, s. 128–145. 

7 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wydawnictwo WSHiP, Warszawa 
1998, s. 23, 47. 

8 D. Pearce, Tourism Development, Longman, London 1991, za: Turystyka, red. W. Ku-
rek, PWN, Warszawa 2008, s. 355.  

9 R. Pawlusiński, Gospodarcze aspekty turystyki, w: Turystyka, red. W. Kurek, PWN, 
Warszawa 2008, s. 339–406. 
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Podaż turystyczna charakteryzuje się tym, że produkt na rynku turystycz-

nym nie przemieszcza się do odbiorcy, ale to odbiorca wędruje do produktu
10

. 

Podaż turystyczną można podzielić na pierwotną i wtórną
11

. Do pierwotnej zali-

cza się dobra naturalne (powietrze, klimat, krajobraz) i kulturowe (zabytki, 

dzieła sztuki), zaś do wtórnej należą dobra materialne i usługi, bez których po-

zostałe dobra stworzone przez człowieka byłyby niewykorzystane lub niedo-

stępne (hotele, obiekty gastronomiczne, usługi przewodnickie, drogi dojazdowe, 

porty lotnicze, morskie i tym podobne). Podaż miejsc noclegowych danego 

obszaru ma więc istotny wpływ na kształtowanie rynku turystycznego. Liczbę 

tych miejsc tworzą również tak zwane drugie domy, stanowiące problem arty-

kułu w odniesieniu do rynku turystycznego gminy Rewal. 

Analizując istotę zjawiska drugich domów, warto zaznaczyć, że nie istnie-

je jednoznaczna ich definicja. Choć spotykane w literaturze przedmiotu pojęcia 

w pewnym sensie są do siebie zbliżone, charakteryzują się odmienną zawarto-

ścią merytoryczną. K. Heffner i A. Czarnecki
12

 zaznaczają, że termin „drugi 

dom” jest od kilkudziesięciu lat obecny w literaturze naukowej i wywodzi się  

z anglojęzycznego sformułowania second homes. Inne, powszechnie używane 

określenia to: drugie mieszkanie, dom letniskowy, dom wakacyjny, dacza. Po-

dobnie „drugi dom” interpretuje S. Medlik, twierdząc, że jest to dom, mieszka-

nie, domek letni i wakacyjny
13

. 

Zdaniem C.M. Hall i D.K. Müller jako „drugie domy” mogą być rozpa-

trywane obiekty należące do trzech odmiennych kategorii
14

. Przede wszystkim 

są to budowle nieruchome, do których zalicza się apartamenty, pojedyncze cha-

ty i domy oraz wioski tworzące zespoły budownictwa letniskowego. Do drugich 

domów należą obiekty częściowo ruchome, czyli pojazdy rekreacyjne (przycze-

py campingowe), namioty oraz obiekty ruchome, na przykład łodzie żeglarskie. 

                                                   

10 Ibidem. 

11 R. Łazarek, op.cit., s. 73–74. 

12 K. Heffner, A. Czarnecki, op.cit., s. 13–37. 

13 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995, s. 214. 

14 C.M. Hall, D.K. Müller, Introduction: Second Homes, Curse or Blessing? Revisited, w: 

Tourism, Mobility, and Second Homes: Between Elite Landscape and Common Ground, red. 
C.M. Hall, D.K. Müller, Channel View Publications, Clevedon 2004, s. 3–14. 
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Według S. Medlika „drugi dom” to budowla, użytkowana podczas wakacji 

i pozostałych pobytów wczasowych przez właścicieli, którzy na stałe mieszkają 

gdzie indziej
15

. Z domów tych często korzystają krewni i przyjaciele właścicieli, 

czasami wynajmowane są innym osobom. Podobnie stwierdza A. Matczak, 

zaznaczając, że drugi dom stanowi miejsce pobytu poza domem stałym i jest 

wykorzystywany przez właściciela i jego najbliższych głównie do wypoczynku 

cotygodniowego, świątecznego i dorocznego
16

. 

Należy więc stwierdzić, że termin „drugi dom” jest pojęciem zbiorczym, 

pod którym ujmowane są różne obiekty budowlane. Wielu autorów, definiując 

pojęcie „drugi dom”, określa pewne cechy wspólne, do których należą między 

innymi: przeznaczenie budynku do wykorzystania przez właściciela i jego ro-

dzinę w celach rekreacyjnych lub też do odpłatnego wynajmowania, sezono-

wość użytkowania, lokalizacja w niedalekiej odległości od miejscowości za-

mieszkania właścicieli, a także lokalizacja w miejscach o dużych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz dogodnej infrastrukturze komunikacyj-

nej. Właściciele i użytkownicy drugich domów stanowią coraz bardziej istotny 

element lokalnego rynku handlu i usług oraz budżetów gmin wiejskich
17

. Dru-

gie mieszkania występują przede wszystkim w strefach górskich, podmiejskich, 

pojeziernych oraz nadmorskich, do których zalicza się gmina Rewal.  

2. Rynek turystyczny w gminie Rewal 

Gmina Rewal zajmuje obszar o powierzchni 40,65 kilometra kwadratowe-

go, zwany potocznie Wybrzeżem Rewalskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Mo-

rza Bałtyckiego. Obszar ten stanowi część mezoregionu fizycznogeograficznego 

Wybrzeża Trzebiatowskiego obejmującego pas wybrzeża o długości 60 kilome-

trów od cieśniny Dziwny po Kołobrzeg, który z kolei jest częścią makroregionu 

Pobrzeża Szczecińskiego
18

. W sensie administracyjnym gmina położona jest  

                                                   

15 S. Medlik, op.cit., s. 214. 

16 A. Matczak, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Geographica” 1986, nr 7, za: K. Heffner, A. Czarnecki, op.cit., s. 18–19. 

17 K. Heffner, A. Czarnecki, op. cit., s. 13–35. 

18 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002. 
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w północnej części województwa zachodniopomorskiego i graniczy z zachodu  

z gminą Dziwnów, ze wschodu z gminą Trzebiatów, z południa z gminami Kar-

nice oraz Świerzno, zaś od strony północnej znajduje się Morze Bałtyckie. 

Gmina Rewal należy do kategorii gmin wiejskich i współtworzy powiat gryfic-

ki. W jej skład wchodzi siedem miejscowości: Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, 

Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelica. 

Gmina Rewal liczy 3730 stałych mieszkańców
19

, zaś średnia gęstość za-

ludnienia wynosi 91,8 osób na kilometr kwadratowy
 
i należy do jednej z naj-

większych w województwie. Stolicą gminy jest miejscowość Rewal, która sku-

pia 998 mieszkańców, czyli około 26% całkowitej ludności omawianego obsza-

ru. Gmina należy do grupy najmniejszych ludnościowo i obszarowo gmin wo-

jewództwa zachodniopomorskiego (przedostatnie miejsce na 114 gmin pod 

względem powierzchni i liczby ludności). Jest to także jedna z najmniejszych 

gmin na całym polskim Wybrzeżu. Odległość z Rewala do siedziby powiatu  

– Gryfic – wynosi 25 kilometrów, natomiast do stolicy województwa – Szcze-

cina – około 100 kilometrów.  

Do głównych elementów rynku turystycznego gminy Rewal należy zali-

czyć infrastrukturę turystyczną wraz z usługami. Przede wszystkim kluczowy 

element dla rozwoju lokalnego rynku turystycznego stanowi baza noclegowa. 

Wielkość tego rodzaju infrastruktury wyznacza przede wszystkim potencjał 

recepcyjny obszarów wypoczynkowych. Całkowicie odmiennym aspektem 

relacji między drugimi domami a zasobami zakwaterowania zbiorowego jest 

występująca między nimi konkurencja. Chodzi mianowicie o fakt, że niektórzy 

właściciele drugich domów mogą chociażby częściowo przeznaczać własną 

posiadłość pod wynajem dla turystów, uzyskując z tego tytułu dodatkowe ko-

rzyści materialne. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego bazę 

noclegową gminy Rewal stanowią: obiekty hotelowe (17 obiektów – 1235 

miejsc noclegowych), kempingi i pola namiotowe (7 – 735), zespoły domków 

turystycznych (12 – 783) i pozostałe obiekty noclegowe (133 – 22 498)
20

. Gmi-

na Rewal dysponuje więc liczbą 25 251 miejsc noclegowych. Nieco inne dane 

prezentuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

                                                   

19 Według danych pozyskanych w Urzędzie Gminy Rewal (stan na 28 marca 2012). 

20 Turystyka – turystyczne obiekty noclegowe (Stan w dniu 31.12.2012), GUS, Warszawa 
2013, http://www.stat.gov.pl/bdl/ (19.11.2013). 
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nego gminy Rewal, w którym stwierdza się, iż bazę noclegową stanowią: domy 

wczasowe i kwatery prywatne, następnie pensjonaty, ośrodki wczasowe (80 

obiektów – 20 000 miejsc noclegowych), pola namiotowe (kilkanaście), cam-

pingi (kilkanaście), schroniska młodzieżowe (2 – Pobierowo, Rewal), ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe, ośrodki kolonijne (70 obiektów – 22 000 miejsc 

noclegowych) i hotele (7 obiektów – 2000 miejsc noclegowych)
21

. Niewielka 

liczba obiektów oferujących usługi noclegowe jest całoroczna (7,1%). Łącznie 

gmina oferuje blisko 50 000 miejsc noclegowych. Z badań autora wynika, że 

około 10% wszystkich obiektów noclegowych mogą stanowić same drugie do-

my. 

Na terenie gminy corocznie wzrasta liczba obiektów usługowych, obejmu-

jąca zakres małej gastronomii i handlu, lokalizowanych przy ciągach pieszych 

w każdej miejscowości
22

. Obiekty te także stanowią jeden z najważniejszych 

elementów infrastruktury turystycznej na danym obszarze. Na wzrost bazy ga-

stronomicznej wpływa stale rozwijająca się baza noclegowa
23

. Dominują lokale 

o średnim standardzie, głównie bary szybkiej obsługi, smażalnie ryb, lodziarnie, 

kawiarnie, cukiernie, restauracje i stołówki (zazwyczaj ulokowane w ośrodkach 

wczasowych). Brakuje lokali i sklepów o podwyższonym standardzie (eleganc-

kich, ekskluzywnych restauracji oraz kawiarni, na które rośnie popyt). W gmi-

nie Rewal znajduje się aż 5748 miejsc konsumenckich
24

.  

Kolejnym głównym elementem rynku turystycznego gminy Rewal jest do-

brze rozwinięta baza towarzysząca. Znajdują się tu dwa ośrodki zdrowia, pięć 

urzędów pocztowych, bankomaty, apteki, stoiska z pamiątkami, stoiska odzie-

żowe i obuwnicze prosperujące podczas okresu letniego, dyskoteki funkcjonu-

jące w okresie wakacyjnym, kioski, sklepy spożywcze i sklepy monopolowe,  

                                                   

21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, 
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 
2005, Biuletyn Informacji Publicznej, http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/3656, s. 33 
(7.11.2013). 

22 A. Szwichtenberg, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Uczel-
niane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 114. 

23 Studium uwarunkowań…, s. 34. 

24 A. Szwichtenberg, op.cit., s. 115–122. 
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w większości czynne przez cały rok
25

. Po sezonie sieć handlowa jest całkowicie 

wystarczająca
26

.  

Atrakcją opisywanego regionu jest liczne występowanie obiektów sporto-

wych. W Niechorzu mieści się kompleks sportowo-rekreacyjny, zaś w Pobie-

rowie i Rewalu działają hale widowiskowo-sportowe oferujące wiele atrakcji  

w różnych dyscyplinach. Turyści i odwiedzający mogą skorzystać z basenów  

i kortów tenisowych, które są dostępne w ośrodkach wczasowych i hotelach. 

Istnieją także parki linowe, place zabaw i wesołe miasteczka, stanowiące uroz-

maicenie wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Możliwe jest także uprawianie 

wyspecjalizowanych dyscyplin sportowych – jazdy konnej, paralotniarstwa, 

kręgli, paintballu i windsurfingu. W okresie letnim możliwe jest wypożyczenie 

rowerów, gokartów i quadów. W Pobierowie, Trzęsaczu, Rewalu i Niechorzu 

podczas sezonu otwarte są punkty informacji turystycznej. Odpowiednia dopa-

sowana infrastruktura turystyczna wpływa zatem na rozwój lokalnego rynku 

turystycznego i na powstawanie drugich domów na obszarze gminy Rewal. 

Dobrze rozwinięta strona podażowa rynku turystycznego wpływa na stro-

nę popytową gminy, z którą wiąże się przede wszystkim ruch turystyczny. Naj-

większy napływ turystów zauważa się w okresie letnim (lipiec oraz sierpień). 

Duża liczba wczasowiczów i odwiedzających występuje podczas weekendów  

i dni wolnych od pracy wiosną i wczesną jesienią. Ruch turystyczny ma więc 

charakter głównie sezonowy, trwa od początku maja do końca września, w po-

zostałych miesiącach wypoczywa sporadyczna liczba wczasowiczów (z wyjąt-

kiem dni świątecznych). W szczytowym okresie sezonu letniego liczba turystów 

wzrasta do około 100 tysięcy osób dziennie, w tym prawie 75 tysięcy urlopowi-

czów przyjeżdża jedynie na weekend lub jeden dzień
27

. Największe zaludnienie 

sezonowe odnotowuje się w Pobierowie (około 26 tysięcy turystów i odwiedza-

jących jednodniowych w dniu szczytowym, w tym blisko 6000 pobytów), co 

jest również adekwatne do występowania drugich domów na obszarze gminy. 

Podobną liczbę turystów i odwiedzających zauważa się w Pogorzelicy (23 ty-

sięcy, w tym prawie 7000 pobytów), Niechorzu (21 tysięcy, w tym 4000 poby-

tów) i Rewalu (19 tysięcy, w tym 3000 pobytów), znacznie mniejszą w Pustko-

                                                   

25 Oficjalna strona internetowa gminy Rewal: www.rewal.pl/pl/informacja (7.11.2013). 

26 Studium uwarunkowań…, s. 34. 

27 Ibidem, s. 23–24. 
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wiu, Trzęsaczu i Śliwinie (łączna liczba ludności sezonowej w dniu szczyto-

wym nie przekracza 5000 osób). Według danych Głównego Urzędu Statystycz-

nego, w 2012 roku na terenie gminy udzielono ogółem 808 896 noclegów
28

. 

3. Drugie domy jako element rynku turystycznego gminy Rewal 

W Polsce znajduje się co najmniej 140 tysięcy drugich domów, w tym 

około 130 tysięcy na obszarach wiejskich
29

. Jest to znaczący segment indywi-

dualnego zakwaterowania o pojemności co najmniej 500 tysięcy miejsc nocle-

gowych. Na terenie całego pasa nadmorskiego znajduje się około 10% wszyst-

kich drugich mieszkań w Polsce, czyli szacunkowo 14–15 tysięcy
30

, z czego 

ponad 800 drugich domów ulokowanych jest w gminie Rewal
31

. 

Analizując usytuowanie drugich domów na terenie gminy Rewal, warto 

zauważyć, że są one rozmieszczone nierównomiernie. Blisko połowa wszyst-

kich posiadłości rekreacyjnych znajduje się w samym Pobierowie. Kolejne sku-

piska drugich rezydencji widoczne są w Trzęsaczu, Rewalu i Pogorzelicy. Za-

uważalna jest prawidłowość, iż drugie domy usytuowane są w bliskiej odległo-

ści od morza (poniżej 1 kilometra). Widoczna jest tu następująca zależność – im 

większa odległość od morza, tym mniejsza liczba zabudowanych działek rekre-

acyjnych. Obszar występowania drugich domów na terenie gminy Rewal zapre-

zentowano na rysunku 1. 

                                                   

28 Turystyka – turystyczne obiekty noclegowe…  

29 A. Jagusiewicz, M. Byszewska-Dawidek, Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej 
rozwoju, Instytut Turystyki, Warszawa 2010, s. 14–16. 

30 Dane Instytutu Turystyki oraz Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku przed-
stawiające liczbę drugich domów w miastach i na wsiach w województwie zachodniopomorskim 
i pomorskim. 

31 Badania własne autora na potrzeby pracy magisterskiej (R. Maćkowiak, Drugie domy 

jako forma wykorzystania potencjału turystycznego gminy Rewal, praca magisterska, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2012). 
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Rys. 1. Obszar występowania drugich domów na terenie gminy Rewal 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenu z wykorzystaniem 

serwisu Google Earth. 

Drugie domy na terenie gminy Rewal nie są zjawiskiem całkowicie no-

wym. Należy zaakcentować, że co drugi właściciel zakupił działkę rekreacyjną 

na tym obszarze ponad 10 lat temu, 1/3 podjęła tę decyzję w przedziale czaso-

wym od 5 do 10 lat, 1/8 dopiero 3–5 lat temu i tylko sporadyczna liczba posia-

daczy ma na tym terenie działkę krócej niż 3 lata
32

. Wypływa stąd wniosek, że 

największy popyt na posiadanie drugiego domu nastąpił pod koniec lat 90. XX 

                                                   

32 Wyniki uzyskane na podstawie własnych badań ankietowych przeprowadzonych  
w gminie Rewal w 2011 roku. 
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wieku i na początku XXI wieku. W kolejnych latach odnotowano tendencję 

malejącą. 

Nie da się określić jednoznacznej długości i częstotliwości pobytu właści-

cieli w drugim domu. Możliwe jest natomiast sprecyzowanie pór roku, w jakich 

ankietowani zazwyczaj przebywają w drugim mieszkaniu. Prawie wszyscy tu-

ryści indywidualni najczęściej przyjeżdżają do swojej posiadłości latem, czyli  

w okresie sezonowym, jednakże 3/4 z nich przebywa tu także wiosną, blisko 

połowa również jesienią, a 1/4 nawet podczas zimy. Wynika stąd, że właściciele 

odpoczywają w swoich rezydencjach głównie w okresie cieplejszych pór roku. 

Mimo to, w przeciwieństwie do turystów masowych, ich wypoczynek ma miej-

sce nie tylko latem i w trakcie długich weekendów, mogą więc oni przyczyniać 

się do rozwoju rynku turystycznego gminy przede wszystkim w okresie wio-

sennym i jesiennym, kiedy liczba pozostałych odwiedzających jest znikoma. 

Właściciele domów wakacyjnych przebywają na swoich działkach dość 

często (kilkanaście lub częściej niż kilkanaście razy w roku), a ich pobyty są 

jednodniowe, weekendowe lub tygodniowe/dwutygodniowe (urlop). Prawie 1/3 

turystów przyjeżdża do drugiego domu tylko raz lub kilka razy w roku, jednak-

że ich pobyty są wtedy całosezonowe, ewentualnie tygodniowe/dwutygodnio-

we. Właściciele najczęściej wypoczywają na działce rekreacyjnej przez ty-

dzień/dwa tygodnie lub dwa/trzy dni, rzadziej przez jeden dzień. Należy pod-

kreślić, że owi turyści przyjeżdżają przeważnie podczas wiosennych i letnich 

weekendów oraz na dłuższy pobyt podczas urlopu. 

Inną długość i częstotliwość pobytu zauważa się u właścicieli spoza woje-

wództwa zachodniopomorskiego. Osoby te przebywają w drugim mieszkaniu 

raz lub kilka razy w ciągu roku w okresie wiosennym i letnim, a ich pobyt jest 

zazwyczaj całosezonowy. Niektórzy spędzają w drugim domu nawet kilka mie-

sięcy (od maja do końca września), wpływając na względny okres wydłużenia 

sezonu w niektórych nadmorskich miejscowościach gminy (na przykład w Po-

bierowie, Rewalu, Niechorzu). Z kolei właściciele, mieszkający na stałe w ob-

rębie województwa zachodniopomorskiego przyjeżdżają do swych posiadłości 

wielokrotnie na okres weekendowy, a nawet jednodniowy. Osoby te w znacznej 

mierze przyczyniają się do rozwoju rynku turystycznego poza sezonem. Więk-

szość z nich przebywa tu także jesienią i zimą. Odległość od stałego miejsca 

zamieszkania ma więc istotny wpływ na częstotliwość i długość odwiedzin.  

Charakterystycznym zjawiskiem na terenie gminy jest odpłatne 

przeznaczanie obiektu noclegowego dla turystów podczas sezonu. Według 
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badań autora, aż 72% właścicieli korzysta z tej opcji dodatkowego zarobku. 

Zazwyczaj w obrębie swojej działki budują kilka domków letniskowych, 

umieszczają przyczepy campingowe lub przeznaczają własny obiekt noclegowy 

pod wynajem podczas własnej nieobecności. Zjawisko to jest szczególnie 

powszechne wśród właścicieli mieszkających w odległości do 30 kilometrów od 

gminy. Można zatem wysunąć wniosek, że owi właściciele nie traktują gminy 

Rewal jako strefy, w której drugi dom służy przede wszystkim celom 

wypoczynkowym. Posiadacze działek mieszkający w Szczecinie zdecydowanie 

rzadziej prowadzą wynajem domu rekreacyjnego (około 60% przypadków) niż 

właściciele mieszkający w innych miejscowościach. Należy podkreślić, że aż 

połowa turystów posiadających jeszcze inny obiekt wypoczynkowy nie 

prowadzi wynajmu drugiego domu na terenie gminy Rewal. Jednakże  

z przeznaczania obiektu noclegowego dla turystów korzysta każdy właściciel, 

który ma przynajmniej jeszcze jedną działkę rekreacyjną na terenie pasa 

nadmorskiego.  

Reasumując, należy zauważyć, że właściciel drugiego domu w gminie 

Rewal to osoba, która posiada działkę rekreacyjną na tym terenie powyżej 5 lub 

10 lat. Ci turyści przyjeżdżają do gminy przede wszystkim w okresie letnim  

i wiosennym, długość i częstotliwość pobytu jest zależna od odległości od miej-

sca zamieszkania. Właściciele z województwa zachodniopomorskiego przeby-

wają w drugim domu znacznie częściej niż pozostali. Na ogół spędzają w nich 

czas częściej niż kilkanaście razy w ciągu roku, podczas weekendów lub  

w trakcie urlopu. Większość posiadaczy drugich domów przynajmniej częścio-

wo przeznacza obiekt noclegowy pod wynajem dla turystów. 

Rozważając wpływ drugich domów na funkcjonowanie rynku turystycz-

nego w gminie Rewal, należy podkreślić zarówno efekty pozytywne, jak i nega-

tywne. Do głównych wad należy zaliczyć następujące czynniki: 

– areał obszaru prywatnych działek rekreacyjnych uniemożliwia rozbu-

dowę pensjonatową i hotelową na tym terenie, ograniczając tym samym 

rozwój zjawiska turystyki masowej;  

– wykorzystywanie drugiego domu pod wynajem dla turystów w okresie 

letnim powoduje konkurencję dla lokalnych mieszkańców, którzy rów-

nież świadczą tego typu usługi;  

– domy wakacyjne przyczyniają się poniekąd do rozwoju patologii spo-

łecznych wśród ludności miejscowej (włamania, kradzieże, wanda-

lizm),  
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– powstawanie osiedli drugich domów wpływa na degradację środowiska, 

a także przekształca tradycyjny charakter społeczno-gospodarczych ob-

szarów wiejskich
33

. 

Z kolei do najważniejszych zalet lokalizacji drugich domów na terenie 

gminy Rewal zalicza się:  

– pośrednie wydłużenie sezonu (wypoczynek w drugich domach poza 

okresem wakacyjnym);  

– rozwój bazy noclegowej: większa liczba turystów indywidualnych oraz 

większa liczba turystów masowych (poprzez wynajem posiadłości);  

– korzyści materialne dla gminy/lokalnych mieszkańców ze sprzedaży 

ziemi;  

– dochody dla gminy z uzyskanych podatków od nieruchomości;  

– dochody dla gminy z uzyskanych podatków od prowadzonych usług tu-

rystycznych;  

– dochody dla gminy z uzyskanych opłat klimatycznych od turystów 

prywatnie wypoczywających w drugich domach;  

– zachowanie naturalnego krajobrazu (utrzymanie pierwotnego stanu lesi-

stości na działkach rekreacyjnych i tym podobne) i korzystny wpływ na 

zagospodarowanie przestrzenne regionu poprzez wysoki standard dru-

gich siedzib;  

– ożywienie gospodarcze wsi (rozwój infrastruktury technicznej, drogo-

wej, turystycznej i usługowej danego obszaru);  

– zaangażowanie lokalnych struktur w inwestycje i działania pobudzające 

turystyczny potencjał miejscowości;  

– wzrost zamożności mieszkańców (przejawiający się dodatkowymi do-

chodami ze sprzedaży ziemi lub ziemi z domem)
34

. 

Podsumowanie 

Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że rozwój drugich 

domów przyczynia się do funkcjonowania rynku turystycznego gminy Rewal, 

                                                   

33 K. Heffner, A. Czarnecki, op.cit., s. 13–35. 

34 K. Heffner, Podsumowanie, w: Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, red.  
K. Heffner, A. Czarnecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011, s. 163–168. 
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zwłaszcza w okresie posezonowym. Największe znaczenie ma tu okres od paź-

dziernika do maja, kiedy w gminie właściwie nie zauważa się pobytów i odwie-

dzin pozostałych turystów. W tym czasie właściciele działek rekreacyjnych 

korzystają przede wszystkim z ofert miejscowych i okolicznych sklepów spo-

żywczych, specjalistycznych, pomocy lekarskiej, usług gastronomicznych, wy-

pożyczalni sprzętu i usług osobistych (na przykład pralnia, fryzjer)
35

. Osoby te 

przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na tego typu usługi nie tylko la-

tem, ale i w pozostałych porach roku. W okresie wakacyjnym liczba właścicieli 

działek rekreacyjnych jest właściwie niezauważalna w stosunku do napływu 

pozostałych turystów, jednakże tendencja do wynajmowania własnych posia-

dłości rekreacyjnych powoduje wzrost podaży miejsc noclegowych i zaspoko-

jenie lokalnego popytu na usługi turystyczne w trakcie sezonu. Dodatkowo 

powstaje więcej rodzajów różnych obiektów noclegowych (nie są to tylko hote-

le, schroniska i domy wczasowe), co znacznie urozmaica pobyt i zwiększa tury-

styczną konkurencyjność obszaru. Dzięki powstawaniu drugich domów na tere-

nie pasa nadmorskiego zauważa się nie tylko wzrost liczby turystów w postaci 

samych właścicieli, ale także wszystkich pozostałych użytkowników domów 

wakacyjnych, do których należą rodzina, znajomi i sezonowi turyści. Dlatego 

też istotne jest, aby powstawała możliwość rozwoju drugich domów nie tylko  

w strefach podmiejskich, ale także w miejscowościach i regionach turystycz-

nych, zwłaszcza w tych, gdzie wzrost ruchu turystycznego występuje wyłącznie 

w okresie sezonowym. 
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THE IMPORTANCE OF SECOND HOMES FOR THE FUNCTIONING OF 

THE TOURISM MARKET IN REWAL AREA 

Summary 

This paper identifies the important role of second homes in the functioning of the 

tourism market in Rewal area. The theoretical section starts with the basic concept of 

tourism market and its categories followed by an overview of various definitions of 

second homes. Subsequently, considerable attention is given to different ways of use of 

second homes in different periods. The article also discusses frequent areas where holi-

day lodges can be found. Furthermore, the main elements of the tourism market in 

Rewal area are widely described, including tourist infrastructure with various services 

(such as accommodation and catering). Next, the paper focuses on tourism movement 

with particular view on the seasonal period. Consequently, empirical study has been 

conducted with the aim to identify the location of second homes in the tourism market. 

When conducting the empirical research, the frequency of second home owners arrival 

as well as the length and duration of their stay have been taken into account. The paper 

has also emphasized the impact of second homes on the development of mass tourism, 

largely caused by renting the lodges to tourists. The last part of the paper discusses the 

main advantages and disadvantages of the formation of vacation homes in the Rewal 

Commune.  

Keywords: tourism, tourism market, tourism development, Western Pomerania 

Translated by Rafał Maćkowiak 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 806 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 2 (26) 2014 

Marta Bordun

 

Beata Meyer


 

Agnieszka Sawińska


 

Uniwersytet Szczeciński 

POLITYKA LOKALNA W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI  

I REKREACJI W SZCZECINIE 

Streszczenie 

Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w regionie wyznacza polityka turystyczna 

prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. Lokalna oraz 

regionalna polityka turystyczna przyczynia się do efektywnego i racjonalnego wykorzy-

stania walorów turystycznych regionu, kreuje produkty turystyczne, a także wspiera 

rozwój poszczególnych form turystyki i rekreacji. Działalność wielu podmiotów lokal-

nej polityki koncentruje się na działaniach mających na celu stworzenie warunków dla 

rozwoju turystyki i rekreacji w Szczecinie. Jest to wynikiem przede wszystkim dostrze-

żenia korzyści z obsługi turysty i szans, jakie stwarza turystyka i rekreacja w aktywiza-

cji gospodarczej miasta. Zadania w tym zakresie realizuje głównie miasto i gmina 

Szczecin oraz Szczecińska Organizacja Turystyczna.  

Słowa kluczowe: rozwój, turystyka, rekreacja, polityka lokalna, Szczecin 

                                                   

 Adres e-mail: marta.bordun@wzieu.pl. 

 Adres e-mail: beata.meyer@wzieu.pl. 

 Adres e-mail: agnieszka.sawinska@wzieu.pl. 



200 Marta Bordun, Beata Meyer, Agnieszka Sawińska 

Wprowadzenie 

Turystyka i rekreacja są postrzegane jako stymulator rozwoju społeczno- 

-gospodarczego. Władze samorządowe upatrują w turystyce i rekreacji korzyści 

w postaci ograniczenia bezrobocia poprzez powstawanie nowych miejsc pracy, 

napływu środków pieniężnych z zagranicy, wzrostu inwestycji związanego  

z rosnącymi rozmiarami ruchu turystycznego, zwiększonej produkcji towarów  

i usług dla turystów, lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, a także 

poszerzenia wachlarza usług oferowanych zarówno turystom, jak i ludności 

miejscowej.  

Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w regionie wyznacza polityka tury-

styczna prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne pod-

mioty. Lokalna oraz regionalna polityka turystyczna przyczynia się do efektyw-

nego i racjonalnego wykorzystania walorów turystycznych regionu, kreuje pro-

dukty turystyczne, a także wspiera rozwój poszczególnych form turystyki i re-

kreacji.  

Celem artykułu jest przedstawienie zadań wybranych podmiotów polityki 

lokalnej funkcjonujących w Szczecinie w kontekście rozwoju turystyki i rekre-

acji.  

1. Polityka rozwoju lokalnego w kontekście rozwoju turystyki i rekreacji 

Władze lokalne realizują zróżnicowane zadania związane z koniecznością 

zapewnienia warunków funkcjonowania i rozwoju obszaru, przede wszystkim 

na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Po wprowadzeniu w 1999 roku trój-

stopniowego podziału administracyjnego kraju, za rozwój lokalny uznaje się 

rozwój realizowany na terytorium gmin, miast i powiatów
1
. Rozwój lokalny 

dotyczy zatem zmian, jakie zachodzą na tych obszarach wraz z ludnością je 

zamieszkującą i powiązaniami społeczno-gospodarczymi.  

Jednym z głównych czynników rozwoju lokalnego mogą stać się turystyka 

i rekreacja, które między innymi pobudzają lokalną przedsiębiorczość i ograni-

                                                   
1 B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarun-

kowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005,  
s. 9–10.  
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czają bezrobocie. Rozwój turystyki i rekreacji na danym obszarze uzależniony 

jest w dużej mierze od zasobów infrastrukturalnych. Problemy związane z po-

wstawaniem inwestycji turystycznych i rekreacyjnych (na przykład budowa 

obiektów hotelowych, restauracji, basenów, obiektów spa, ścieżek rowerowych) 

wynikają przede wszystkim z przeszkód w pozyskaniu kapitału. Lokalna polity-

ka turystyczna i rekreacyjna powinna tworzyć podstawy aktywnego wspierania 

rozwoju turystyki i rekreacji oraz ich wspólnego otoczenia i kształtowania 

struktury. Politykę turystyczną na szczeblu lokalnym w Polsce koordynują wła-

dze gminne i powiatowe. Zakres zadań samorządów gminnych w zakresie tury-

styki obejmuje
2
: 

1. Zadania aktywizujące lokalną gospodarkę turystyczną, bezpośrednio 

związane z funkcjonowaniem tego sektora, między innymi: 

a) programowanie rozwoju turystyki w gminie; 

b) kreowanie i promocję lokalnego produktu turystycznego; 

c) tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębior-

czości turystycznej i rekreacyjnej oraz propagowanie idei rozwoju tury-

styki i rekreacji wśród mieszkańców; 

d) tworzenie struktur organizacyjnych działających na rzecz rozwoju tury-

styki w gminie; 

e) przystosowanie przestrzeni turystycznej gminy do pełnienia funkcji tu-

rystycznej. 

2. Zadania o charakterze ogólnogminnym wpływające na funkcjonowanie 

gospodarki turystycznej między innymi: 

a) zapewnienie ładu przestrzennego, bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego; 

b) działania w zakresie ochrony środowiska; 

c) rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, w tym transportowej; 

d) działalność kulturalna oraz na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

3. Zadania obowiązkowe nałożone na gminy na mocy aktów prawnych, 

między innymi: 

a) ewidencja obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji; 

                                                   
2 Turystyka, red. J. Kurek, PWN, Warszawa 2008, s. 394. 
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b) przeprowadzanie kontroli w obiektach świadczących usługi turystyczne 

wraz z możliwością zastosowania nakazu wstrzymania świadczenia 

usług; 

c) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie gminy 

w celach turystycznych. 

Zaprezentowane zadania nie mają charakteru obligatoryjnego, są trakto-

wane jako zadania własne samorządów terytorialnych o charakterze fakultatyw-

nym. Samorządy mogą podejmować działania w zakresie zaprezentowanych 

zagadnień, jeśli uznają je istotne z punktu widzenia rozwoju gminy. W przy-

padku gmin dysponujących wyraźnym potencjałem turystycznym, najczęściej 

głównie w postaci walorów turystycznych, działania samorządu stają się nie-

zbędnym elementem umożliwiającym wykorzystanie posiadanych zasobów. Im 

większa aktywność władz samorządowych, tym bardziej szczegółowy sposób 

formułowania zadań w zakresie lokalnego rozwoju turystyki i rekreacji i tym 

większa szansa na wykreowanie i wypromowanie konkurencyjnego produktu 

turystycznego oraz oferty rekreacyjnej. 

Rozwój turystyki i rekreacji kształtuje przestrzeń w wymiarze gospodar-

czym, społecznym i środowiskowym. Konsekwencje rozwoju turystyki i rekre-

acji, zarówno pozytywne, jak i negatywne, pojawiające się na tych płaszczy-

znach w sposób fundamentalny przyczyniają się do ukształtowania i funkcjo-

nowania systemu społeczno-gospodarczego na danym obszarze. Wpływają one 

bowiem na tak istotne jego elementy, jak rynek pracy czy koszty funkcjonowa-

nia systemu (w warunkach wysokiej sezonowości oraz wysokich kosztów śro-

dowiskowych), skutecznie determinując lokalny budżet. Nie bez znaczenia po-

zostają zmiany środowiskowe zachodzące pod wpływem turystyki i rekreacji, 

gdyż ich negatywne konsekwencje mogą zaburzać funkcjonowanie systemu 

społeczno-gospodarczego, podnosić koszty tego funkcjonowania, a w sytu-

acjach krańcowych spowodować utratę funkcji turystycznej i rekreacyjnej oraz 

zanik przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej (na przykład przez jej przekształ-

cenie na inny typ przestrzeni funkcjonalnej)
3
. 

Rozwój gospodarki turystycznej i rekreacyjnej na szczeblu lokalnym, 

uwzględniający własne możliwości i uwarunkowania, powinien prowadzić do 

                                                   
3 B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnic-

two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 63. 
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pełnej identyfikacji lokalnych potencjałów, gospodarki i rozwiązań dotyczących 

możliwości zasilania finansowego, preferencji w zakresie rozwoju gospo-

darczego i sfery konsumpcji, stanu opinii publicznej i wyobrażeń o turystyce  

i rekreacji oraz zasad i mechanizmów zastosowania w praktyce idei samodziel-

ności, jak i samorządności
4
. 

Warunkiem skutecznego zarządzania gospodarką turystyczną na poziomie 

lokalnym jest ukształtowanie sytemu współpracy pomiędzy
5
: 

– jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą, 

– jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, 

– organizacjami i stowarzyszeniami branży turystycznej i rekreacyjnej,  

w tym samorządu gospodarczego, 

– regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. 

Współpracę samorządów z przedsiębiorcami i organizacjami turystyczny-

mi, a także współpracę w zakresie regionalnym i lokalnym podtrzymują regio-

nalne i lokalne organizacje turystyczne. Jest to formalnie najbardziej zaawan-

sowana forma partnerstwa pomiędzy podmiotami zainteresowanymi rozwojem 

gospodarki turystycznej w układzie przestrzennym. Stanowią one forum współ-

pracy przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, orga-

nizacji i stowarzyszeń branżowych w turystyce działających na obszarze regio-

nalnym lub lokalnym, ale również formułę współdziałania z innymi podmiota-

mi zainteresowanymi rozwojem gospodarki turystycznej (podmioty kulturalne, 

sportowe, szkoły i uczelnie wyższe kształcące na potrzeby turystyki).  

2. Turystyka i rekreacja w dokumentach strategicznych miasta Szczecina 

Dla określenia kierunków rozwoju podaży turystycznej i rekreacyjnej 

istotne znaczenie mają instrumenty polityki o charakterze planistycznym. Mogą 

one mieć postać planów społeczno-gospodarczych, programów czy strategii. 

Dokumenty strategiczne wykorzystywane są nie tylko do określenia wizji, mi-

sji, celów i zadań polityki turystycznej i rekreacyjnej na danym obszarze, ale 

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

gionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 50–51. 

5 Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. D. Milewski, B. Meyer, PWN, Warszawa 
2009, s. 147. 



204 Marta Bordun, Beata Meyer, Agnieszka Sawińska 

mają także znaczenie przy pobudzaniu przedsiębiorczości, kreowaniu nowych 

inicjatyw czy redystrybucji środków finansowych (pochodzących zarówno  

z budżetu miasta, jak i ze środków Unii Europejskiej) na inicjatywy o charak 

terze turystycznym i rekreacyjnym, co niewątpliwie wpływa na konkurencyj-

ność turystyczną obszaru. 

Do dokumentów strategicznych, które mogą w istotny sposób wpłynąć na 

kształt podaży turystycznej i rekreacyjnej w Szczecinie, zaliczyć można Strate-

gię rozwoju Szczecina 2025
6
 oraz będący jej integralną częścią Wieloletni Pro-

gram Rozwoju Szczecina
7
. 

Strategia rozwoju Szczecina 2025, będąca aktualizacją Strategii rozwoju 

Szczecina 2015 przyjętej przez Radę Miasta w 2002 roku, dokonuje wyboru 

tych obszarów polityki rozwoju miasta (w sferze społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej), których wsparcie, w ramach istniejących uwarunkowań budże-

towych, przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju społeczno- 

-gospodarczego Szczecina w zakładanym horyzoncie czasu. Warto nadmienić, 

iż w strategii tej, dokonując diagnozy potencjału społecznego miasta, zaznaczo-

no, iż sport i rekreacja to ważne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

miasta, o wysokiej randze promocyjnej, wychowawczej i zdrowotnej. Podkre-

ślono także, że na jakość wymienionych funkcji sportu i rekreacji wpływa po-

ziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej dostępność związana  

z brakiem obiektów spełniających najwyższe wymogi i służących do organizo-

wania dużych imprez. Zaznaczono, iż wiele obiektów wymaga modernizacji,  

a pozyskiwanie środków centralnych i unijnych na infrastrukturę uznaje się za 

niewystarczające. Podobnie negatywnie oceniany jest stopień wykorzystania tej 

infrastruktury. Zauważono także, że niewystarczająca jest współpraca wszyst-

kich środowisk mających wpływ na poziom sprawności fizycznej mieszkańców 

Szczecina. Za słabo wspiera się inicjatywy społeczne, prywatne i amatorskie. 

Diagnoza społeczna wykazała także, że obniża się średni poziom sprawności 

fizycznej dzieci i młodzieży, a ich dostęp do darmowej bazy sportowo- 

-rekreacyjnej jest niewystarczający. 

                                                   
6 Strategia rozwoju Szczecina 2025, www. szczecin.eu (25.11.2013). 

7 Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2013–2017, Załącznik do uchwały nr 
XXV/730/12 Rady Miasta Szczecina z 19 grudnia 2012 roku. 
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Diagnoza potencjału przestrzennego wykazała, iż istotnym elementem 

atrakcyjności miasta Szczecina jest stan środowiska przyrodniczego. Na wysoką 

atrakcyjność środowiska składają się: bogactwo form geograficznych, ukształ-

towanie terenu, urozmaicona sieć wodna, duża ilość zieleni i bogata fauna. Za-

tem znaczna ilość obszarów o wartościach przyrodniczych stanowi o konkuren-

cyjności potencjału wewnętrznego Szczecina, ale także rodzi specyficzne pro-

blemy (w tym konflikty pomiędzy rozwojem funkcji gospodarczej i turystycz-

nej a funkcją ochronną).  

Dokonanie diagnozy potencjału Szczecina wpłynęło na zidentyfikowanie 

działań w ramach założonych celów strategicznych, i tak działania podejmowa-

ne w celu strategicznym I: „Szczecin – miasto wysokiej jakości życia”, związa-

ne z ochroną oraz wykorzystaniem walorów przyrodniczych, a także z rewitali-

zacją i rozwojem przestrzeni miejskiej, zwiększają potencjał przyrodniczy, kul-

turowy i przestrzenny miasta i stwarzają nowe szanse uczynienia z turystyki 

rozwojowej gałęzi gospodarczej, tworzącej rozbudowane struktury kooperujące 

i tym samym stabilizująco wpływającej na lokalny rynek pracy. Podstawowym 

warunkiem wykorzystania tych szans jest zwiększenie liczby przybywających 

turystów, wydłużenie czasu ich pobytu oraz rozwój nowych form turystyki,  

w tym w szczególności związanych z wodą i jachtingiem. Zaznaczono, iż pełne 

i efektywne wykorzystanie potencjału turystycznego miasta wymaga wsparcia 

budowy silnych wizerunkowo i rozpoznawalnych produktów turystycznych, 

spójnej oferty turystycznej cieszącej się konsensusem zainteresowanych środo-

wisk, jednolitego systemu informacyjnego w zakresie imprez kulturalnych, 

sportowych i społecznych, wzmocnienia współpracy w zakresie oferty tury-

stycznej z samorządem wojewódzkim, ościennymi gminami, organizacjami 

branżowymi i operatorami, a także zwiększenia liczby touroperatorów i instru-

mentów ochrony lokalnego rynku usług turystycznych. Rozwój zaś różnorod-

nych form turystyki, bazujących na dziedzictwie historycznym, ofercie kultu-

ralnej oraz walorach przyrodniczych miasta wymaga także wspierania inicjatyw 

w zakresie rozbudowy i utrzymania – dostosowanej do zróżnicowanych potrzeb 

klientów – infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki i rekreacji, w tym 

infrastruktury wodnej, marin i ścieżek rowerowych wraz z systemem parkowa-

nia rowerów.  

Komplementarnie do działań wspierających rozwój przedsiębiorczości 

mieszkańców i stwarzających środowisko pracy w celu strategicznym II: 

„Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki”, 
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niezbędne jest wspieranie działań kształtujących jakość środowiska przyrodni-

czego i przestrzeni miejskiej oraz rozwój infrastruktury i oferty usług społecz-

nych – elementów podnoszących atrakcyjność Szczecina dla mieszkańców, 

inwestorów, turystów, naukowców, twórców kultury, studentów. I tak w celu 

operacyjnym „Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych” określa 

się, że walory przyrodnicze (woda, zieleń, przestrzeń) należą do najcenniej-

szych potencjałów endogenicznych miasta i stały się podstawą Wizji Miasta 

2050.  

Natomiast cel operacyjny „Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej” 

określa, iż działaniem niezbędnym dla integracji przestrzeni miasta jest wykre-

owanie centrum społeczno-kulturowego Szczecina z uwzględnieniem obecnej 

zabudowy śródmiejskiej i możliwości zagospodarowania Międzyodrza, reali-

zowane równoległe i w oparciu o skoncentrowane działania rewitalizacyjne 

zabudowy mieszkaniowej tych obszarów.  

W ramach celu strategicznego I: „Szczecin – miasto wysokiej jakości ży-

cia” będzie także wspierany rozwój kultury, zmierzający do uczynienia Szcze-

cina jednym z krajowych centrów kultury, współpracującego z instytucjami 

kultury rangi międzynarodowej oraz rozwój kultury fizycznej i sportu, mający 

na celu wzrost aktywności mieszkańców.  

Integralną częścią nowej koncepcji zarządzania strategią miasta jest narzę-

dzie zarządzania strategicznego rozwojem miasta – Wieloletni Program Rozwo-

ju Szczecina (WPRS), będący zbiorem projektów i zadań strategicznych dedy-

kowanych poszczególnym celom strategicznym Strategii rozwoju Szczecina 

2025.  

Środki finansowe zaplanowane na realizację Strategii rozwoju Szczecina 

2025 przez miasto Szczecin w perspektywie lat 2013–2017 to ponad 1,83 mi-

liarda złotych, z czego około 1,6 miliarda złotych będzie wydatkowane w ciągu 

najbliższych 3 lat, kiedy w Szczecinie będą realizowane duże inwestycje, mię-

dzy innymi: inwestycje transportowe (budowa i przebudowa torowisk w Szcze-

cinie, budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – SST – etap I, przebudowa 

ulic Potulickiej i Narutowicza, czy też poprawa funkcjonowania transportu 

miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów tele-

matycznych), a także dokończenie budowy nowego gmachu filharmonii i hali 

widowiskowo-sportowej. 

Największe inwestycje rozwojowe WPRS 2013–2017 w Szczecinie zwią-

zane z wcielaniem w życie Strategii rozwoju Szczecina 2025, które przyczynią 
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się do poprawy podaży turystycznej i rekreacyjnej miasta, zostały przedstawio-

ne w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wydatki miasta na realizację wybranych inwestycji w ramach  

Strategii rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013–2017 

Nazwa inwestycji  Wydatki miasta 

Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa 
przy ulicy Szafera w Szczecinie 

85 603 000 

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie 

71 435 000 

Modernizacja Stadionu Miejskiego  

im. F. Krygiera 
21 500 000 

Źródło: Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2013–2017, Załącznik do uchwały nr 
XXV/730/12 Rady Miasta Szczecina z 19 grudnia 2012 roku, s. 21. 

Do innych planowanych i już zrealizowanych inwestycji Szczecina, które 

mogą przyczynić się do poprawy zagospodarowania rekreacyjnego miasta, 

można zaliczyć: przebudowę i rozbudowę dachu, widowni oraz ciągów komu-

nikacyjnych w Teatrze Letnim, uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy 

Witkiewicza, 26 Kwietnia, projekt „Promenada z widokiem na Odrę” zakłada-

jący przebudowę szczecińskich bulwarów, program modernizacji boisk szkol-

nych, rewitalizację obszarów miejskich, budowę boiska piłkarskiego ze 

sztuczną nawierzchnią typu „euroboisko” przy ulicy Pomarańczowej, budowę  

i modernizację osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji, budowę 

ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Przygodnej, przebudowę kąpieliska Arkonka 

w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji, program budowy ścieżek rowero-

wych, modernizacje jachtów, budowę amfiteatru – sceny letniej i zagospodaro-

wanie terenu na placu Teatralnym. Ważną inwestycją miasta jest także przygo-

towanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki 

żeglarskiej oraz przygotowanie inwestycji do budowy aquaparku. Jako istotną 

inwestycję miasta należy traktować także organizację finału regat The Tall Ship 

Races w 2013 roku. 

Podsumowując, należy dodać, iż prezydent miasta Szczecina przedstawił 

w listopadzie 2013 roku do konsultacji społecznej „Szczecin 2020. Program 
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rozwoju miasta w nowej perspektywie UE”. W celu polepszenia warunków 

życia w programie tym postuluje między innymi: przebudowę bulwarów (kon-

tynuacja), modernizację szczecińskich kąpielisk, projekt „Mare Dambiensis  

i Centrum Żeglarskie” – zakątki i przystanie wodne, dalszą przebudowę Teatru 

Letniego, odrestaurowanie obiektu „Miejsce spotkań Willa Lentza”, odrestau-

rowanie Bramy Portowej, stworzenie Centrum Kultury Technicznej przy Mu-

zeum Techniki i Komunikacji, odrestaurowanie zabytkowej willi Przystanek 

Gruneberga, budowę Aquaparku Nowa Gontynka, modernizację kortów teni-

sowych i stworzenie Centrum Tenisowego oraz dalszą renowację stadionu miej-

skiego
8
. 

3. Identyfikacja głównych podmiotów polityki turystycznej  

i rekreacyjnej w Szczecinie 

Identyfikując główne podmioty lokalnej polityki turystycznej i rekreacyj-

nej, których działania mogą wpływać na rozwój turystyki i rekreacji w Szczeci-

nie, należy mieć na uwadze przede wszystkim miasto i gminę Szczecin i znaj-

dujące się w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin jednostki mają-

ce w swoim zakresie działania związane z turystyką i rekreacją.  

Działania miasta w zakresie turystyki do czasu uchwalenia Strategii roz-

woju Szczecina 2025 prowadzone były w oparciu o przyjętą „Politykę wspiera-

nia rozwoju turystyki”, będącą częścią Strategii rozwoju Szczecina do końca 

2015 roku, w której jako nadrzędny cel określono poprawę atrakcyjności tury-

stycznej miasta oraz utrwalenie wizerunku Szczecina jako miasta nowoczesne-

go, a jednocześnie pielęgnującego tradycje historyczne, w którym tradycyjne 

związki z wodą i funkcje portowo-morskie stanowią ważny czynnik miasto-

twórczy.  

W ramach grupy związanej z zagospodarowaniem turystycznym i paratu-

rystycznym przewidywało się stwarzanie warunków do inwestowania, utrzyma-

nia rozwoju infrastruktury turystycznej w Szczecinie, utrzymanie i rozwój infra-

struktury turystycznej i okołoturystycznej, działanie na rzecz identyfikacji mia-

sta poprzez charakter przestrzeni (tak zwane wyznaczniki przestrzenne), two-

                                                   
8 www.bip.um.szczecin.pl (25.11.2013). 
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rzenie wizytówki miasta, turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie terenów 

zielonych i przywodnych, stwarzanie warunków na rzecz uruchomienia oraz 

promowania połączeń wodnych – śródlądowych i morskich miasta Szczecina. 

W ramach zaś grupy „lokalne usługi produkty turystyczne” zakładano między 

innymi podniesienie standardu infrastruktury i jakości świadczonych usług. 

Z kolei działania w zakresie sportu realizowane są w oparciu o uchwałę 

Rady Miasta w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej, która określa naj-

ważniejsze kierunki działań gminy dotyczące sportu dzieci i młodzieży, sportu 

kwalifikowanego, sportu i rekreacji mieszkańców miasta, bazy sportowo- 

-rekreacyjnej, kadr kultury fizycznej, promocji miasta, sportu niepełnospraw-

nych. Najważniejsze kierunki działań to:  

a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych do 

rozwoju kultury fizycznej i upowszechniania sportu; 

b) wspieranie instytucji i organizacji prowadzących działalność sportową  

i rekreacyjną oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością; 

c) wspieranie organizacji prowadzących działalność szkoleniową w spo-

rcie kwalifikowanym, 

d) wspieranie rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sporto-

wych; 

e) tworzenie warunków i wspieranie szczecińskich członków kadry olim-

pijskiej i paraolimpijskiej; 

f) systematyczne zwiększanie opieki nad młodzieżą uzdolnioną sportowo; 

g) budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo- 

-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycz-

nego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców Szczecina; 

h) popularyzacja działań zmierzających do upowszechniania i zwiększania 

aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

i) tworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzie-

ci z różnych środowisk i warstw społecznych, a także dzieci niepełno-

sprawnych, tym samym wyrównywanie szans na dalsze, zdrowe życie 

w sprawności; 

j) współorganizowanie międzynarodowych imprez sportowych promują-

cych różne dyscypliny sportu; 

k) wspieranie rozwoju sportu i różnych form aktywnego wypoczynku; 

l) inicjowanie i wspieranie różnych form aktywności sportowej osób nie-

pełnosprawnych. 
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Od 4 maja 2009 roku do 1 marca 2012 roku sprawami związanymi z tury-

styką zajmował się Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecina. 

Zmiana regulaminu organizacyjnego spowodowała likwidację wydziału i prze-

niesienie spraw związanych z turystyką do Biura Komunikacji Społecznej  

i Marketingowej, a kwestii związanych ze sportem do Wydziału Sportu.  

Do zadań Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej (BKSiM) nale-

żą: realizacja strategii zarządzania marką miasta (Strategia Marki Floating Gar-

den 2050), koordynowanie i nadzór nad działaniami promocyjnymi miasta, 

kreowanie wizerunku miasta, opracowywanie oraz koordynowanie działań  

z zakresu komunikacji społecznej i informacyjnej, kreowanie i wdrażanie pro-

jektów internetowych wspierających działania z zakresu komunikacji społecz-

nej i marketingowej, projektowanie i wdrażanie Systemu Informacji Miejskiej 

oraz planowanie i realizacja komunikacji miasta z uwzględnieniem działalności 

turystycznej.  

Z kolei do zadań Wydziału Sportu należy prowadzenie spraw związanych 

z realizacją zadań miasta w zakresie sportu, podejmowanie działań promujących 

sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych  

z udziałem miasta, prowadzenie spraw związanych z masowymi imprezami 

sportowymi czy nadzór nad działalnością klubów sportowych i nad technicz-

nym utrzymaniem placówek sportu. Organizacjami podporządkowanymi Wy-

działowi Sportu są Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji (MO-

SRiR) w Szczecinie oraz działające w jego ramach Centrum Informacji Tury-

stycznej (CIT).  

MOSRiR jest jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Szczecin 

uchwałą nr XII/247/03 z 24 listopada 2003 roku. Jego głównym zadaniem jest 

zarządzanie i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej miasta. MOSRiR udo-

stępnia bazę sportową i rekreacyjną klubom i związkom sportowym, organiza-

cjom kultury fizycznej i turystyki, fundacjom, organizacjom sportowym i za-

wodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy i osobom prywatnym. Oferuje 

też pełną bazę zabiegową, zabiegi fizykoterapeutyczne i rehabilitację ruchową. 

Z kolei w wśród zadań CIT Szczecin znajduje się między innymi pozyskiwanie, 

przetwarzanie i udzielanie kompleksowych informacji o mieście, świadczenie 

informacji o regionie i w miarę możliwości o Polsce, poradnictwo turystyczne, 

współpraca z lokalnymi i krajowymi instytucjami turystycznymi i kulturalnymi, 

reprezentowanie miasta poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodo-
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wych targach turystycznych czy sprzedaż biletów na imprezy kulturalne z porta-

lu bilety.fm. 

Do ważnych podmiotów lokalnej polityki w zakresie turystyki i rekreacji 

zalicza się lokalne organizacje turystyczne. Założona 30 września 2003 roku 

między innymi przez przedstawicieli szczecińskiego magistratu, firm z branży 

turystycznej oraz organizacje pozarządowe Szczecińska Organizacja Turystycz-

na (SzOT), której celem działania jest kreowanie wizerunku Szczecina i okolic 

jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększanie liczby turystów przyjeż-

dżających do miasta, stworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz 

koordynowanie działań promocyjnych, mimo zebrań organizacyjnych nie pro-

wadzi szerokiej działalności. Praktyczne działanie tej lokalnej organizacji spro-

wadza się do realizacji w ostatnim roku projektu „RAZEM można WIĘCEJ – 

partnerstwo lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”.  

W rozwoju turystyki na poziomie miasta Szczecin ważną rolę odgrywają 

stowarzyszenia. Wśród wielu zarejestrowanych w Szczecinie stowarzyszeń 

należy zwrócić uwagę na takie jak: 

– stowarzyszenie „Rowerowy Szczecin”, 

– stowarzyszenie „Transgraniczny Klaster Turystyczny Szlak Wodny 

Berlin–Szczecin–Bałtyk”, 

– stowarzyszenie „Żeglarski Szczecin”, 

– Stowarzyszenie Aktywnej Turystyki 4x4 Szczecin, 

– Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM). 

Do celów stowarzyszenia „Rowerowy Szczecin” należą między innymi 

działanie na rzecz rozwoju miasta Szczecina i społeczności miejskiej oraz dzia-

łanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz świadomości proekolo-

gicznej społeczeństwa i organizowanie imprez o charakterze sportowym, tury-

stycznym lub kulturalnym. W 2012 roku stowarzyszenie współpracowało  

z Urzędem Miasta w Szczecinie między innymi poprzez udział w Zespole do 

spraw Komunikacji Rowerowej i opiniowanie projektów, uczestniczyło w kon-

sultacjach społecznych zgłaszając między innymi potrzebę przygotowania pro-

jektu systemu tras rowerowych, zlecało wykonanie projektów konkretnych tras 

rowerowych, przeprowadziło warsztaty „Pierwszy raz na ulicy” oraz zorgani-

zowało V Ogólnopolski Zlot Rowerów Poziomych. Stowarzyszenie prowadzi 

także portal www.rowerowy.szczecin.pl.  

Stowarzyszenie „Transgraniczny Klaster Turystyczny Szlak Wodny Ber-

lin–Szczecin–Bałtyk” jako główny cel działalności stawia rozwój turystyki na 
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Pomorzu Zachodnim jako dochodowej dziedziny gospodarki regionu ze szcze-

gólnym uwzględnieniem pożytków z istniejącego szlaku wodnego Berlin–

Szczecin–Bałtyk. Zajmuje się także integracją i współpracą sektora publiczne-

go, społecznego i prywatnego związanego z turystycznym rozwojem Pomorza 

Zachodniego oraz współpracą transgraniczą. Za cel stawia także generowanie 

tożsamości regionalnej i budowanie wspólnej marki turystycznej regionu trans-

granicznego. Stowarzyszenie „Transgraniczny Klaster Turystyczny Szlak Wod-

ny Berlin–Szczecin–Bałtyk” dąży do wzmocnienia roli Szczecina jako metropo-

lii, stolicy regionu transgranicznego (położonego najbliżej Berlina – 145 kilo-

metrów), który jest szansą rozwoju nowej sieci współpracy, umożliwia tworze-

nie platformy wymiany informacji biznesowych o inicjatywach klastrowych, 

nawiązuje do jednego z największych w Polsce obszarów przyrody w połącze-

niu z wodą, charakteryzuje się turystyką wodno-lądową wzdłuż szlaku wodnego 

Berlin–Szczecin–Bałtyk, stwarza szanse na budowanie nowej przykuwającej 

uwagę marki Regionu Transgranicznego, zwiększając jego atrakcyjność dla 

zewnętrznych inwestorów.  

Stowarzyszenie „Żeglarski Szczecin” inicjuje i wspiera działania zmierza-

jące do rozwoju żeglarstwa w Szczecinie i w województwie zachodniopomor-

skim.  

Stowarzyszenie Aktywnej Turystyki 4x4 Szczecin jako cele swojego funk-

cjonowania wymienia między innymi organizację różnych form turystyki ak-

tywnej oraz popularyzację w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypo-

czynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu zgodnych z wymogami 

zachowania czystości środowiska naturalnego. Zajmuje się również wytycza-

niem nowych tras turystycznych oraz działalnością charytatywną związana  

z turystyką off-road.  

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) to or-

ganizacja bazująca na solidarnej współpracy samorządów i koordynująca prace 

zmierzające do stworzenia silnego ośrodka metropolitalnego. Wspólne prace 

polegają między innymi na przygotowaniu koncepcji zarządzania Szczecińskim 

Obszarem Metropolitalnym, strategii rozwoju, wprowadzeniu uregulowań legi-

slacyjnych, lobbingu i innych działaniach eksponujących atrakcyjność inwesty-

cyjną, gospodarczą i kulturową obszaru. U podstaw powołania SSOM legło 

przeświadczenie, że obecny jednolity model gminy nie stwarza wystarczających 

możliwości rozwoju i realizacji ponadgminnych projektów infrastrukturalnych, 

których celem jest trwały i zrównoważony rozwój całego regionu, zwiększenie 
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jego międzynarodowej roli oraz poprawa jakości życia wszystkich jego miesz-

kańców.  

Dokonując identyfikacji podmiotów lokalnej polityki turystycznej i rekre-

acyjnej w Szczecinie, należy wymienić Polskie Towarzystwo Turystyczno- 

-Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski – Regionalna Pracownia Krajo-

znawcza. Pracownia zajmuje się: organizacją szkoleń kadry turystycznej, orga-

nizacją konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizacją 

i udzielaniem miejsca dla prelekcji i spotkań o tematyce zachodniopomorskiej 

oraz coroczną renowacją i bieżącym utrzymaniem Miejskiego Szlaku Tury-

stycznego. Wydaje też kwartalnik Pomorza Zachodniego „Wędrowiec Zachod-

niopomorski” i organizuje imprezy turystyczne. 

Podsumowanie 

Funkcjonowanie wielu podmiotów lokalnej polityki koncentruje się na 

działaniach mających na celu stworzenie warunków dla rozwoju turystyki  

i rekreacji w Szczecinie. Jest to wynikiem przede wszystkim dostrzeżenia ko-

rzyści z obsługi turysty i szans, jakie stwarzają turystyka i rekreacja w aktywi-

zacji gospodarczej miasta. Zadania w tym zakresie realizują głównie miasto  

i gmina Szczecin oraz Szczecińska Organizacja Turystyczna.  

Podsumowując rozważania na temat uwarunkowań instytucjonalnych dla 

rozwoju turystyki i rekreacji w Szczecinie, warto podkreślić fakt, iż prace nad 

kreacją i rozwojem produktów turystycznych miasta wymagają zaangażowania 

podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Działania mogą być pro-

wadzone zarówno w obrębie jednej, jak i wielu jednostek administracyjnych  

i mogą być okazją do integracji pionowej i poziomej podmiotów działających  

w ramach szeroko pojętej polityki lokalnej. 
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LOCAL POLICY RELATED TO DEVELOPMENT OF TOURISM  

AND RECREATION IN SZCZECIN 

Summary 

The directions of development of tourism and recreation in the region determines 

the tourism policy driven by local governments and other entities. Local and regional 

tourism policy contributes to the efficient and rational use of the advantages of the re-

gion, creates tourism products and supports the development of various forms of tour-

ism and recreation. The activities of many local policy entities focus on activities aimed 

at creating conditions for the development of tourism and recreation in Szczecin. This is 

primarily the result of noticing the benefits of the service and tourist opportunities pro-

vided by tourism and recreation in the city's economic stimulation. Tasks in this area 

mainly accomplishes the Town and Municipality of Szczecin and Szczecin Tourist 

Organization. 

Keywords: development, tourism, recreation, local policy, Szczecin 
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Streszczenie 

W prezentowanym artykule przedstawiono cząstkowe i rozwinięte wyniki badań 

obejmujących wybrane aspekty realizacji polityki turystycznej w gminach podmiejskich 
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-rekreacyjnego w specyficznych obszarach stref podmiejskich dużych miast. 
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Wprowadzenie 

Upowszechnianie turystyki i kultury fizycznej poprzez tworzenie warun-

ków społecznych oraz infrastrukturalnych do ich uprawiania, a przez to kre-

owanie wizerunku obszarów przyjaznych aktywności sportowo-rekreacyjnej  

i turystycznej dla jej mieszkańców, turystów i odwiedzających należy zaliczyć 

do istotnych osiągnięć instytucji publicznych, społecznych i prywatnych, po-

dejmujących działalność w podmiejskich gminach Dolnego Śląska w ostatnim 

dwudziestoleciu funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce. Przy-

kładami spójnego wizerunku miejscowości, gmin, powiatów lub obszarów  

z przedsięwzięciami oraz obiektami i urządzeniami turystycznymi lub sporto-

wo-rekreacyjnymi są niewątpliwie wszelkiego typu imprezy międzynarodowe, 

krajowe i regionalne oraz wyróżniające się zasoby o charakterze przyrodniczo-

kulturowym i infrastrukturalnym.  

Funkcjonowanie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej jeszcze  

w pierwszych latach transformacji w Polsce opierało się głównie na systemie 

organizacyjnym i zarządczym dotychczasowych struktur państwowych. Przeka-

zanie jej w zarządzanie i obsługę jednostkom samorządowym spowodowało 

dwojakiego rodzaju skutki. Z jednej strony, stworzono samorządom znaczący 

„kapitał początkowy” zasobów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, z dru-

giej zaś – powstał niepokój z powodu braku lub dysponowania niewielkimi 

możliwościami ich utrzymania i finansowania oraz zarządzania nimi. 

Dynamiczna rewitalizacja i dostosowanie bazy do standardów europej-

skich stanowiły, przy uwzględnieniu dysponowania przez jednostki samorzą-

dowe niewielkimi środkami własnymi oraz częstokroć całkowicie nowymi  

i niedoświadczonymi kadrami, bardzo poważne wyzwanie. Jednocześnie, ocze-

kiwania społeczności lokalnych w stosunku do samorządów oscylowały wokół 

zdecydowanie innych problemów niż potrzeby drugiego rzędu, typu turystyka, 

sport, rekreacja czy wypoczynek. Spodziewano się, a wręcz wymagano, od 

samorządów zapewnienia podstawowych działań zabezpieczających ład prze-

strzenny i podstawową obsługę mieszkańców. Wśród priorytetowych oczeki-

wań mieszkańców gmin dominowały sprawy infrastruktury drogowej, komuni-

kacji i transportu drogowego, dostępu do ujęć wodnych, kanalizacji i gazyfika-

cji, a dopiero w drugiej kolejności utrzymania terenów zielonych, rozbudowy 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej lub ochrony przyrody  

i obiektów kultury materialnej. 
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Samorządy, w tym także dolnośląskie, stanęły przed trudnymi i wymaga-

jącymi dynamicznych decyzji zadaniami społecznymi i infrastrukturalnymi. 

Podstawowe pytania dotyczące przekształceń własnościowych bazy sportowo- 

-rekreacyjnej i turystycznej dotyczyły między innymi takich kwestii, jak: re-

montować obiekty czy likwidować i budować nowe, sprzedawać czy utrzymy-

wać ze środków budżetowych, przekazywać w dzierżawę czy oddać w użytko-

wanie,  

a co za tym idzie, utrzymanie przez inne jednostki publiczne lub społeczne (na 

przykład rady sołeckie lub organizacje pozarządowe) i tym podobne. Większość 

rozwiązań, w perspektywie ostatnich dwudziestu lat, okazało się trafnych. 

1. Cele i założenia metodologiczne 

Szczególną rolę w kształtowaniu warunków dla proturystycznego rozwoju 

obszarów gminnych, w tym zwłaszcza podmiejskich, znacząco uwarunkowa-

nych nasyceniem komercyjnej (publicznej i prywatnej) oferty sąsiadujących 

aglomeracji, odegrały wówczas i odgrywają nadal organizacje „sektora spo-

łecznego”. Aktywność organizacji pozarządowych jest coraz częściej dostrze-

gana i wykorzystywana dla realizacji przedsięwzięć turystycznych i sportowo- 

-rekreacyjnych, zarówno w ujęciu kooperacji publiczno-społecznej, jak i pry-

watno-społecznej. Niezwykle często obserwujemy obecnie jej przejawy w od-

niesieniu do realizacji zadań „miękkich” – związanych z upowszechnianiem 

turystyki i wypoczynku w gminach, ale i coraz częściej zadań „twardych” 

 – obejmujących rewitalizację obiektów i urządzeń, a co za tym idzie, ich 

utrzymanie oraz udostępnianie dla społeczności lokalnych, turystów i odwie-

dzających. 

Celem badań prezentowanych w opracowaniu, będących integralną częścią 

badań o znacznie obszerniejszym wymiarze merytorycznym i przestrzennym
1
, 

było określenie w kontekście poznawczym i praktycznym stopnia udziału orga-

                                                   
1 Badania w ujęciu przestrzennym obejmowały 12 gmin bezpośrednio sąsiadujących  

z dwiema największymi aglomeracjami województwa dolnośląskiego – Legnicą i Wrocławiem,  
i dotyczyły międzysektorowej polityki turystycznej realizowanej w gminach podmiejskich. Zob. 
M. Sołtysik, Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich 
gminach Legnicy i Wrocławia, „Studia i Monografie” 2013, nr 116, AWF we Wrocławiu, Wro-
cław. 
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nizacji pozarządowych w kształtowaniu rynku turystycznego i sportowo-

rekreacyjnego w celowo wybranych gminach bezpośredniego otoczenia Wro-

cławia.  

Dla wyjaśnienia zagadnień poruszanych w pracy dokonano wyboru 4 gmin 

podmiejskich – Czernicy, Długołęki, Kobierzyc i Wiszni Małej, przyjmując 

jako podstawowe kryteria ich doboru wielkość rocznego budżetu oraz po-

wierzchnię geodezyjną. Na tej podstawie w analizach uwzględniono jednostki 

wiejskie odznaczające się jednymi z najwyższych (Długołęka, Kobierzyce)  

i najniższych (Czernica, Wisznia Mała) wskaźników wielkości rocznych środ-

ków budżetowych i jednocześnie analogicznie dysponujące największą i naj-

mniejszą powierzchnią geodezyjną wśród wszystkich gmin podmiejskich aglo-

meracji wrocławskiej. 

Zestawienie wielkości mierników określających poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego według przyjętych kryteriów przedstawiono  

w tabeli 1.  

Tabela 1 

Struktura ludnościowa i powierzchnia badanych gmin podmiejskich okolic Wrocławia 

Gminy Powierzchnia (km2) Liczba ludności Wydatki budżetowe 
(2012) – w złotych 

Czernica 84 12 530 34 936 164 

Długołęka 213 25 555 74 967 684 

Kobierzyce 149 17 684 87 273 338 

Wisznia Mała 103 9 572 30 416 089 

Ogółem 549 65 341 227 593 275 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS, 
www.stat.gov.pl (4.06.2012); sprawozdań z wykonania budżetu gmin: 

Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Wisznia Mała za 2012 rok. 

2. Analiza wyników badań 

Wyszczególnienie wybranych zadań i przedsięwzięć realizowanych przez 

stowarzyszenia, kluby i fundacje funkcjonujące w gminach podmiejskich obej-

mujących ich działalność statutową określono szczegółowymi wyznacznikami 

wytyczającymi ich udział w polityce oraz gospodarce turystyczno-rekreacyjnej. 
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Spośród syntetycznych mierników i wskaźników określających udział sektora 

społecznego w kształtowaniu rynku turystycznego i sportowo-rekreacyjnego 

analizowanych jednostek samorządowych wyodrębniono między innymi: 

– potencjał podmiotów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych  

z uwzględnieniem sektorowości, podstawowych form prowadzonej 

działalności czy własności turystycznych zasobów strukturalnych; 

– zasięg i ukierunkowanie programów współpracy publiczno-społecznej  

w gminach; 

– udział w realizacji przedsięwzięć turystyczno-sportowo-rekreacyjnych; 

– absorpcję środków publicznych przez sektor społeczny w realizacji 

przedsięwzięć turystycznych i sportowo-rekreacyjnych; 

– kierunki rozwoju produktów turystycznych w wybranych gminach 

podmiejskich. 

Udział sektora społecznego w rynku turystycznym i sportowo- 

-rekreacyjnym zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce
2
 może 

przyjmować dwojakiego rodzaju charakter
3
: 

1. Finansowy – polegający na zlecaniu realizacji zadań publicznych,  

w formie: 

a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie jego realizacji; 

b) wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na dofinansowanie jego realizacji. 

2. Pozafinansowy – polegający na współpracy publiczno-społecznej w za-

kresie segmentów organizacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, 

szkoleniowych i innych, w tym między innymi w zakresie: 

a) współtworzenia internetowych serwisów informacyjnych i promocyj-

nych; 

b) upubliczniania baz danych; 

                                                   
2 Określone w aktach normatywnych: ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie, DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm; ustawa z 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym, DzU nr 16, poz. 95 z późn. zm. 

3 Na podstawie: Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminach 

Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Wisznia Mała na lata 2010–2012, materiały sprawozdawcze, 
maszynopis. 
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c) informowania o konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach, zadaniach pu-

blicznych i wielkościach środków przeznaczanych na ich realizację; 

d) możliwości konsultowania aktów prawa miejscowego; 

e) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i dorad-

czym w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego; 

f) podejmowania inicjatyw integrujących lokalne środowiska w ujęciu pu-

bliczno-społecznym i prywatnym; 

g) współorganizowania przedsięwzięć i wydarzeń gminnych; 

h) inicjowania lub współorganizowania kursów i szkoleń międzysektoro-

wych; 

i) pozyskiwania środków zewnętrznych; 

j) wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć wynikających ze współ-

pracy; 

k) nawiązywania kontaktów międzynarodowych. 

W opracowaniu skoncentrowano się na aspektach finansowych funkcjo-

nowania i podejmowania działalności statutowej (w tym głównie: turystycznej, 

sportowo-rekreacyjnej, wypoczynkowej, kulturalnej i rozrywkowej, ekologicz-

nej) przez organizacje pozarządowe w obszarach właściwych dla ich podsta-

wowej przynależności przestrzennej i społeczno-gospodarczej.  

Uwzględniając podstawowe warunki prawne i organizacyjne funkcjono-

wania sektora społecznego w przestrzeni publicznej gmin, uznano za prioryte-

towe określenie poziomu dysponowania środkami własnymi przez badane gmi-

ny i ich asygnowania w ujęciu dynamicznym na zadania z zakresu turystyki, 

kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inne zadania 

niesklasyfikowane w budżetach rocznych. Posłużono się przy tym wielkościami 

budżetowych wydatków klasyfikowanych oraz zadaniowych (rzeczywistych), 

zarówno w ujęciu wartości liczbowych, jak i procentowych. 

Przyjęte do analiz kryteria doboru podstawowych jednostek badawczych 

potwierdziły słuszność założeń o ich zróżnicowaniu w zakresie rozpatrywanych 

zagadnień. W obrębie priorytetowych warunków finansowych dla kształtowania 

publiczno-społecznego rynku turystycznego zauważa się: 

– brak systematycznego trendu wzrostowego wielkości wydatków budże-

towych poszczególnych jednostek samorządowych (odnotowany jedy-

nie w gminie Kobierzyce); 

– spadek lub nierównomierność wielkości asygnowanych środków finan-

sowych z przeznaczeniem na zadania turystyczne i okołoturystyczne; 
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– brak wyraźnych korelacji pomiędzy wielkością środków budżetowych 

gmin w poszczególnych latach z poziomem funduszy przeznaczonych 

na zadania turystyczne i okołoturystyczne; 

– brak asygnowania i wykazywania przez gminy środków finansowych  

w dziale budżetowym 630 (turystyka); 

– zdecydowaną dominację i wzrost wydatków budżetowych gmin pod-

miejskich – w odniesieniu do pozostałych działów – w dziale 921 (kul-

tura i ochrona dziedzictwa narodowego); 

– istotne zróżnicowanie wielkości wydatków klasyfikowanych i zadanio-

wych (rzeczywistych) przeznaczanych przez badane jednostki na zada-

nia turystyczne i okołoturystyczne. 

Szczegółowe dane przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4. 

Występowanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych w przestrzeni 

gminnej determinowane jest w istotnej mierze warunkami organizacyjno- 

-technicznymi tworzonymi najczęściej przez określone jednostki samorządu 

terytorialnego. Warunki lokalowe, przychylność organizacyjna, skłonność do 

współpracy, wsparcie finansowe i pozafinansowe czy spójność merytoryczna to 

jedynie niektóre z czynników sprzyjających tworzeniu i aktywizacji sektora 

społecznego oraz jego współdziałaniu ze środowiskiem publicznym i prywat-

nym. 

Problematyka kooperacji międzysektorowej i współdziałania partnerskiego 

na rzecz rozwoju turystyki, sportu, rekreacji, kultury i innych sfer życia pu-

blicznego stanowi w ostatnich latach, zwłaszcza w kontekście pozyskiwania 

środków zewnętrznych (unijnych), bardzo istotny przedmiot zainteresowań, 

zarówno instytucji społeczno-gospodarczych, jak i różnych środowisk, w tym 

jednostek naukowo-badawczych. Rozpatrywanie partnerstw w ujęciu bilateral-

nym (publiczno-publicznym, publiczno-społecznym, publiczno-prywatnym  

i prywatno-społecznym) i multilateralnym (publiczno-prywatno-społecznym) 

było przedmiotem badań naukowych i opracowań między innymi w naukach 

ekonomicznych, naukach o kulturze fizycznej, naukach geograficznych i in-

nych
4
. 

                                                   
4 Wśród przykładowych należy wyróżnić prace: S. Bosiacki, A. Basińska-Zych, Rola sa-

morządu lokalnego w rozwoju turystyki w warunkach kryzysu ekonomicznego – na przykładzie 

województwa wielkopolskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 
2012, nr 258, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku 
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Tabela 2 

Struktura wydatków budżetowych (klasyfikowanych) badanych gmin  

z przeznaczeniem na zadania turystyczne i okołoturystyczne w latach 2009–2011 

 
 

Gminy 

Wielkość wydatków klasyfikowanych (w złotych) 

wydatki budżetowe 

 

suma wydatków  
w wybranych działach 

klasyfikacji 
budżetowej 

(630, 921, 926) 

% udziału  
w wydatkach 
budżetowych 

2009 

Czernica 30 780 626 1 641 890 5,33 

Długołęka 83 599 601 5 346 370 6,40 

Kobierzyce 78 878 586 11 469 256 14,54 

Wisznia Mała 22 339 558 2 676 499 11,98 

 2010 

Czernica 33 185 595 2 038 683 6,14 

Długołęka 83 057 334 4 641 236 5,59 

Kobierzyce 83 557 269 10 641 721 12,74 

Wisznia Mała 31 046 100 2 889 601 9,31 

 2011 

Czernica 34 936 164 1 749 693 5,01 

Długołęka 74 967 684 2 806 431 3,74 

Kobierzyce 87 273 338 8 824 010 10,11 

Wisznia Mała 30 416 089 1 056 957 3,48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Sołtysik, Uwarunkowania i modele 
międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy  

i Wrocławia, „Studia i Monografie” 2013, nr 116, AWF we Wrocławiu, 

Wrocław, s. 177. 

 

                                                                 
turystycznego, red. A. Rapacz, s. 271–290; J. Kizielewicz, Partnerstwo na rzecz rozwoju polityki 
turystycznej w województwach nadmorskich w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu” 2012, nr 258, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy 
funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, s. 196–208; B. Marciszewska, Współpraca 
międzysektorowa przedsiębiorstw a innowacyjność produktu turystycznego, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 157, s. 281–290; M. Sołtysik, S. Toczek-
Werner, Modele kooperacji międzysektorowej wspierające rozwój turystyki w gminach podmiej-
skich. Handel wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009,  
s. 296–306; P. Zmyślony, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej Poznaniu, Poznań 2008, s. 49–50; T. Żabińska, Partnerstwo jako deter-
minanta rozwoju turystyki w regionie, w: Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006. 
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Tabela 3 

Struktura wydatków budżetowych badanych gmin (ogółem i per capita)  

z przeznaczeniem na zadania turystyczne i okołoturystyczne  

w latach 2009–2011 według działów klasyfikacji budżetowej 

 
 
 

Gminy 

Wielkość wydatków klasyfikowanych (w złotych) 

wydatki 
klasyfikowane 
(suma działów 
630, 921,926) 

wydatki 
klasyfikowane 

(per capita) 

wydatki na 
turystykę 

wydatki na 
kulturę 

fizyczną 

wydatki na 
kulturę  

i ochronę 

dziedzictwa 
narodowego 

 2009 

Czernica 1 641 890 153,08 – 729 660 912 230 

Długołęka 5 346 370 233,94 – 3 848 716 1 497 654 

Kobierzyce 11 469 256 752,13 – 5 957 635 5 511 621 

Wisznia Mała 2 676 499 312,49 – 1 441 031 1 235 468 

 2010 

Czernica 2 038 683 174,31 – 352 558 1 686 125 

Długołęka 4 641 236 193,48 – 3 063 369 1 577 867 

Kobierzyce 10 641 721 633,89 – 7 222 687 3 419 034 

Wisznia Mała 2 889 601 312,05 – 752 706 1 048 348 

 2011 

Czernica 1 749 693 143,58 – 294 667 1 455 026 

Długołęka 2 806 431 113,60 – 876 736 1 929 695 

Kobierzyce 8 824 010 511,00 – 3 470 234 5 353 776 

Wisznia Mała 1 056 957 113,00 – 188 596 868 361 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Sołtysik, Uwarunkowania i modele 
międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy  

i Wrocławia, „Studia i Monografie” 2013, nr 116, AWF we Wrocławiu, 

Wrocław, s. 181. 

Określanie skali występowania oraz dynamiki rozwoju sektora społeczne-

go w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego może stanowić pod-

stawowe przesłanki dla ustalania kierunków i warunków funkcjonowania rynku 

turystycznego na ich obszarach. Na podstawie doświadczeń, obserwacji i analiz 

prowadzonych w polskich gminach można sądzić, że: 

– im bardziej liczna i urozmaicona struktura organizacji pozarządowych  

w gminie, tym większe możliwości realizacji różnokierunkowych zadań 

publicznych; 
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– im bardziej korzystne warunki organizacyjno-techniczne tworzone są  

w gminie, tym więcej organizacji lokalizuje swoją działalność na jej te-

renie; 

– im bardziej szczegółowo określane są zadania priorytetowe w progra-

mach współpracy, tym większa aktywizacja i zaangażowanie organiza-

cji na rzecz rozwoju gmin. 

Tabela 4 

Struktura wydatków budżetowych (zadaniowych) badanych gmin  

w ujęciu dynamicznym w latach 2009–2011 

Gminy Wielkość wydatków zadaniowych (w złotych) 

wydatki budżetowe 
 

suma wydatków na 
zadania turystyczne 
i okołoturystyczne 

% udziału  
w wydatkach 
budżetowych 

2009 

Czernica 30 780 626 2 236 952 7,27 

Długołęka 83 599 601 6 455 169 7,72 

Kobierzyce 78 878 586 13 826 961 17,53 

Wisznia Mała 22 339 558 1 488 748 6,66 

 2010 

Czernica 33 185 595 2 589 045 7,80 

Długołęka 83 057 334 6 026 680 7,26 

Kobierzyce 83 557 269 12 766 196 15,28 

Wisznia Mała 31 046 100 2 465 524 7,94 

 2011 

Czernica 34 936 164 2 190 396 6,27 

Długołęka 74 967 684 4 095 496 5,46 

Kobierzyce 87 273 338 11 369 095 13,03 

Wisznia Mała 30 416 089 1 655 505 5,44 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za lata 

2009, 2010, 2011 w gminach: Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Wisznia Mała. 

Przykłady analizowanych jednostek samorządowych wskazują na ich zna-

czące zróżnicowanie pod względem udziału strukturalnego organizacji pozarzą-

dowych nieskolerowanych z ogółem podmiotów, instytucji i organizacji funk-

cjonujących w obrębie gmin. Zdecydowanie najwyższy potencjał organizacyjny 

podmiotów turystycznych i okołoturystycznych, w tym również organizacji 

pozarządowych, odnotowuje się w gminie Długołęka, jednak w ujęciu wartości 

bezwzględnych okazuje się, że „uspołecznienie” działalności proturystycznej 
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występuje w najwyższym stopniu w gminie Wisznia Mała – dysponującej naj-

mniejszym potencjałem podmiotów turystycznych i okołoturystycznych  

(tabela 5). 

Tabela 5 

Struktura organizacyjna podmiotów turystycznych i okołoturystycznych  

w badanych gminach ze szczególnym uwzględnieniem  

udziału organizacji pozarządowych w 2012 roku 

Gminy Udział sektora pozarządowego w strukturze organizacyjnej podmiotów 
turystycznych i okołoturystycznych 

 podmioty (ogółem) organizacje pozarządowe 

 N % N % 

Czernica 79 16,5 18 22,8 

Długołęka 167 34,9 60 35,9 

Kobierzyce 163 34,1 37 22,7 

Wisznia Mała 69 14,4 27 39,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Sołtysik, Uwarunkowania i modele 

międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy  
i Wrocławia, „Studia i Monografie” 2013, nr 116, AWF we Wrocławiu, 

Wrocław, s. 172. 

Stopień „uspołecznienia” badanych gmin podmiejskich w zakresie rozwo-

ju turystyki na ich obszarach określono również za pomocą 3 wskaźników usta-

lonych na podstawie zdiagnozowanej struktury organizacyjnej podmiotów tury-

stycznych i okołoturystycznych w poszczególnych gminach oraz wytyczanych 

zadań priorytetowych, wyrażonych: 

– liczbą organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tysięcy miesz-

kańców; 

– liczbą organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 kilometrów 

kwadratowych; „poziomem aktywizacji organizacji społecznych” – 

liczbą zadań priorytetowych gminy w przeliczeniu na 100 organizacji
5
. 

                                                   
5 Wskaźnik „aktywizacji organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicz-

nych” określa liczbę priorytetowych zadań publicznych w przeliczeniu na 100 organizacji poza-
rządowych. 
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Tabela 6 

Struktura zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  

w badanych gminach w latach 2010–2012 

 
 
 
 

Gminy 

Liczba i zakres zadań priorytetowych 

turystyka, 
wypoczynek, 

promocja 

sport, 
rekreacja, 
ochrona 

i promocja 
zdrowia 

kultura, 
sztuka, 

tradycja, 
rozrywka 

ekologia, 
ochrona 

dziedzictwa 
przyrodniczego 

inne, w tym: 
porządek 
publiczny, 

ratownictwo, 
bezpieczeństwo, 

profilaktyka, 
aktywizacja 

zawodowa i tym 
podobne 

 2010 

Czernica 1 6 2 3 – 

Długołęka 6 4 – – 3 

Kobierzyce 2 9 13 2 1 

Wisznia 
Mała 

1 2 – – – 

 2011 

Czernica 1 2 1 – – 

Długołęka 4 6 – – – 

Kobierzyce 2 8 14 3 1 

Wisznia 
Mała 

1 2 1 – – 

 2012 

Czernica 1 2 1 – – 

Długołęka 9 10 – – 1 

Kobierzyce 2 10 11 2 1 

Wisznia 
Mała 

1 4 1 – – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów sprawozdawczych gmin 

Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Wisznia Mała za lata 2010–2012. 

Wartości wyodrębnionych na tej podstawie wskaźników cząstkowych oraz 

wartości sumarycznej punktów (rang) do nich przyporządkowanych potwier-

dzają zróżnicowanie badanych gmin pod względem stopnia ich „uspołecznie-

nia”. W szczególności wskazują na racjonalność podejmowanej polityki tury-

stycznej przez określone jednostki publiczne oraz na zaangażowanie organizacji 

pozarządowych w kształtowanie rynku turystycznego na ich obszarach w opar-

ciu o i z uwzględnieniem możliwości kooperacji międzysektorowej (tabele  

5, 6 i 7). 
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Tabela 7 

Zróżnicowanie wartości wskaźników „uspołecznienia” w gminach podmiejskich 

Gminy Wartości wskaźników „uspołecznienia gmin” 

 liczba 
organizacji/10 

tysięcy 

mieszkańców 

liczba 
organizacji/100 

kilometrów 

kwadratowych 

liczba zadań 
priorytetowych/100 

organizacji 

pozarządowych 

sumaryczna 
wartość (ranga) 
„uspołecznienia 

gmin” 

 wskaźnik pkt wskaźnik pkt wskaźnik pkt  

Czernica 14,4 1,0 21,4 1,0 22,2 1,5 3,5 

Długołęka 23,5 3,0 28,2 4,0 33,3 3,0 10,0 

Kobierzyce 20,9 2,0 24,8 2,0 70,3 4,0 8,0 

Wisznia 
Mała 

28,2 4,0 26,2 3,0 22,2 1,5 8,5 

Źródło: opracowanie własne. 

Wielkość i znaczenie udziału sektora społecznego w rynku turystycznym  

i sportowo-rekreacyjnym badanych gmin określono również za pomocą mierni-

ków, których uwzględnianie w ocenach jest możliwe wyłącznie w odniesieniu 

do ostatnich 20 lat funkcjonowania i partycypowania organizacji pozarządo-

wych w gospodarce turystycznej Polski. Na podstawie dokonanych analiz fi-

nansowych i infrastrukturalnych badanych gmin podmiejskich odnotowano 

kilka istotnych spostrzeżeń (tabela 8 i rysunek 1): 

– zdecydowanie najwyższy poziom dotacji asygnowanych na zadania tu-

rystyczne i okołoturystyczne w gminie Kobierzyce, wyraźnie skorelo-

wany z wielkością ogółu wydatków budżetowych w poszczególnych 

gminach; 

– obniżający się poziom dotacji proturystycznych na zadania realizowane 

przez jednostki publiczne; 

– zróżnicowany międzygminnie wzrost wielkości dotacji rocznych na re-

alizację zadań turystycznych i okołoturystycznych przez organizacje 

sektora społecznego, sięgający w 2011 roku poziomu około 10% ogółu 

dotacji gminnych (zarówno w ujęciu społecznościowym, jak infrastruk-

turalnym); 



228 Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik, Dariusz Ilnicki, Wojciech Fedyk 

– wyraźny udział organizacji pozarządowych w dysponowaniu obiektami 

i urządzeniami turystycznymi i sportowo-rekreacyjnymi we wszystkich 

badanych gminach
6
; 

Tabela 8 

Poziom dotacji podmiotowych i celowych gmin podmiejskich  

z przeznaczeniem na zadania turystyczne i okołoturystyczne  

w latach 2009–2011 według gestorów środków finansowych 

 
Lata budżetowe/gminy 

Dotacje podmiotowe i celowe 

dotacje jednostki publiczne podmioty zewnętrzne 

zł % budżetu zł % dotacji zł % dotacji 

 
2009 

Czernica 1 641 890 5,33 1 378 763 84,0 263 127 16,0 

Długołęka 5 346 370 6,40 5 084 030 95,1 262 340 4,9 

Kobierzyce 11 469 
256 

14,54 
10 872 

362 
94,8 596 894 5,2 

Wisznia 
Mała 

2 676 499 11,98 2 582 994 96,5 93 505 3,5 

 
2010 

Czernica 2 038 683 6,14 1 311 391 64,3 727 292 35,7 

Długołęka 4 641 236 5,59 4 368 796 94,1 272 440 5,9 

Kobierzyce 10 641 
721 

12,74 9 913 086 93,1 728 635 6,9 

Wisznia 
Mała 

2 889 601 9,31 2 736 601 94,7 153 000 5,3 

 
2011 

Czernica 1 749 693 5,01 1 548 403 88,5 201 290 11,5 

Długołęka 2 806 431 3,74 2 456 436 87,5 349 995 12,5 

Kobierzyce 8 824 010 10,11 8 035 010 91,1 789 000 8,9 

Wisznia 
Mała 

1 056 957 3,48 949 957 89,9 107 000 10,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Sołtysik, Uwarunkowania i modele 

międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy  

i Wrocławia, „Studia i Monografie” 2013, nr 116, AWF we Wrocławiu, 
Wrocław, s. 179. 

                                                   
6 Wielkość i struktura zasobów turystycznych gmin zostały określone na podstawie badań 

inwentaryzacyjnych i obejmują obiekty i urządzenia utworzone lub przystosowane dla celów 
wykorzystania turystycznego lub okołoturystycznego w latach 1990–2011. Zob. M. Sołtysik, 
op.cit. 
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Rys. 1. Udział sektora społecznego w strukturze własności obiektów i urządzeń 

turystycznych i okołoturystycznych w gminach podmiejskich Wrocławia.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Sołtysik, Uwarunkowania i modele 

międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy  

i Wrocławia, „Studia i Monografie” 2013, nr 116, AWF we Wrocławiu, 

Wrocław, s. 72. 

– wyróżniający się stopień własności turystycznych zasobów struktural-

nych, pozostających w zarządzaniu „sektora społecznego”, rejestrowa-

ny w gminach Czernica i Długołęka (ponad 20% zasobów w stosunku 

do ogółu), posiadający uzasadnienie jedynie w położeniu przestrzen-

nym obu jednostek. 

Podsumowanie 

Rejestracja struktury i zróżnicowania organizacji pozarządowych działają-

cych w badanych gminach podmiejskich okolic Wrocławia pozwoliła na okre-

ślenie szeregu istotnych konkluzji świadczących o rosnącym znaczeniu sektora 

społecznego w podejmowaniu i realizacji zadań publicznych zarówno z zakresu 

upowszechniania turystyki, jak i kształtowania warunków (na przykład infra-
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strukturalnych, przestrzennych czy finansowych) dla jej rozwoju. Zaobserwo-

wane tendencje mają szczególny wymiar w odniesieniu do gmin podmiejskich, 

w których popyt i podaż turystyczno-sportowo-rekreacyjne uwarunkowane były 

w ostatnich latach głównie siłą lokalnej administracji samorządowej i lokalnych 

przedsiębiorców oraz zewnętrznymi organizacjami pozarządowymi, funkcjonu-

jącymi zazwyczaj w sąsiednich aglomeracjach. 

Podane w opracowaniu przykłady funkcjonowania podmiotów turystycz-

nych oraz ich kooperacji w wybranych jednostkach samorządowych świadczą  

o zdecydowanie zmieniających się zakresie i kierunkach ich udziału w rynku 

turystycznym na poziomie lokalnym, w tym w gminach podmiejskich, ale także 

mogących posiadać wymiar regionalny czy nawet ogólnokrajowy. 

Prezentowane w opracowaniu wybrane wyniki badań gmin podmiejskich 

pozwoliły na sformułowanie kilku istotnych konkluzji cząstkowych (określo-

nych w treści pracy), odzwierciedlających skalę i potwierdzających dynamikę 

udziału sektora społecznego w kształtowaniu rynku turystycznego w Polsce,  

w tym w szczególności na poziomie środowisk lokalnych. Na ich podstawie 

można również stwierdzić: 

– ewidentny wzrost udziału i znaczenia organizacji pozarządowych w za-

kresie realizacji zadań własnych gmin o charakterze użyteczności pu-

blicznej; 

– znaczące wypełnianie (w oparciu o procedury konkursowe) obowiąz-

ków prawno-organizacyjnych jednostek publicznych, w tym w zakresie 

turystyki oraz sportu i rekreacji; 

– wzrost absorpcji przez sektor społeczny gminnych funduszy publicz-

nych; 

– zwiększanie się kompetencji merytorycznych w zakresie podejmowa-

nych do realizacji przez organizacje pozarządowe przedsięwzięć tury-

stycznych i okołoturystycznych; 

– istotne ograniczanie przypadkowości w wyborze przez jednostki samo-

rządowe realizatorów zadań publicznych i korzystanie z usług organi-

zacji sprawdzonych i rzetelnych; 

– zdecydowany wzrost kształtowania produktów turystycznych przez or-

ganizacje pozarządowe w oparciu o powiększanie własności, dotych-

czas publicznych, turystycznych zasobów strukturalnych. 
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NON GOVERNMENTAL SECTOR’ SHARE DIVERSITY IN TOURIST AND 

LEISURE MARKET OF SUBURBAN MUNICIPALITIES IN LOWER SILESIA  

Summary 

The paper shows the results of partial and developed analysis concerning selected 

aspects of tourist policy in suburban communes of Wrocław city. On the basis of a cur-

rent state of research, in particular regarding to the latest results of research on the tour-

ist economy and cooperation between sectors in the field of tourism and recreation, the 

analysis was conducted as regards the social sector share in tourist market in selected 

communes of Lower Silesia, in direct surroundings of Wrocław. The results of research 

confirmed significance of non- governmental organizations, in both social and industrial 

aspect concerning influence on the development and the nature of tourism and sports-

recreation market in specific areas of suburban zones of big cities.  

Keywords: non-governmental sector, tourism and sports-recreation market, suburban 

municipalities, Lower Silesia. 
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KSZTAŁTOWANIE TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU OBSZARU  

W OPARCIU O WYDARZENIA. STUDIUM PRZYPADKU THE TALL 

SHIPS’ RACES 2007 I 2013 W SZCZECINIE 

Streszczenie 

Kształtowanie turystycznego wizerunku obszaru może opierać się na odpowied-

niej kompozycji narzędzi promocyjnych stosowanych przez miasta. Popularnym narzę-

dziem są działania w zakresie organizacji wydarzeń masowych. W artykule skupiono 

uwagę na przykładzie wydarzeń The Tall Ships’ Races w Szczecinie w latach 2007  

i 2013, które w opinii autorki wpływają na proces kształtowania wizerunku turystycz-

nego miasta Szczecin. 

Słowa kluczowe: obszar turystyczny, wizerunek turystyczny, wydarzenia turystyczne 

Wprowadzenie 

W obliczu silnej konkurencji na rynku turystycznym już nie tylko przed-

siębiorstwa turystyczne, ale również w szerokim zakresie obszary turystyczne 

zabiegają o turystę. Duże miasta już od dłuższego czasu dbają o to, jak są odbie-

rane na zewnątrz i wewnątrz obszaru. W strategiczny sposób komponują narzę-

dzia promocyjne, aby z dużą skutecznością oddziaływać na turystów, potencjal-

nych turystów, mieszkańców czy inwestorów. Wizerunek miasta może być 
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kształtowany poprzez szereg instrumentów promocyjnych, w tym również  

w zakresie organizacji imprez masowych – eventów. Wydarzenia skierowane 

do mieszkańców, a także odwiedzających z kraju czy zagranicy są niepowta-

rzalną okazją do zaprezentowania walorów obszaru, jak również zaproszenia do 

odwiedzin w przyszłości. Kształtowanie wizerunku miast w oparciu o wydarze-

nia jest popularnym działaniem, dlatego w artykule jako studium przypadku 

wskazano miasto Szczecin i wydarzenia The Tall Ships’ Races 2007 i The Tall 

Ships’ Races 2013.  

1. Wizerunek obszaru turystycznego – ujęcie teoretyczne 

Pojęcie wizerunku (image) jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, 

między innymi psychologii, socjologii, także zarządzania, co skutkuje niejedno-

znacznością w definiowanie terminu. Próba definiowania wizerunku powinna 

bazować zatem na jego wieloznaczeniowość i wielodyscyplinarność. Wizerunek 

jest „wynikiem wszystkich przeszłych doświadczeń i może być poddany proce-

sowi kształtowania, tj. nadawania określonego kształtu psychologicznego”
1
. 

Pochodzenie słowa wizerunek (ang. image, łac. imago) oznacza obraz, podobi-

znę, wyobrażenie, które może dotyczyć osoby, przedsiębiorstwa czy produktu
2
. 

Wizerunek definiowany przez pryzmat działań z zakresu public relations rozu-

miany jest jako odzwierciedlenie sposobu postrzegania organizacji przez po-

szczególne grupy jej otoczenia. Z tego wynika, iż wizerunek nie jest obrazem 

obiektywnym, ale subiektywnym, odmiennym postrzeganiem przez poszcze-

gólne grupy otoczenia
3
. 

Wizerunek jest wypadkową szeregu elementów, do których zaliczane są 

między innymi
4
: nazwa (własna, znak firmowy, kolorystyka i tym podobne), 

                                                   
1 A. Stawicka-Traczyk, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, 

Branta, Bydgoszcz–Olsztyn 2008, s. 14. 

2 S. Wieseneder, Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image, BestPress, Warszawa 

2008, s. 35. 

3 J. Ćwiklińska, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce, cz. 

II: Relacje z otoczeniem, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, War-
szawa 2012, s. 34. 

4 J. Tkaczyk, J. Rachwalska, Wszystko jest obrazem… Kształtowanie wizerunku przedsię-
biorstwa, „Marketing i Rynek” 1997, nr 5, s. 6. 
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wiek, tradycje, wielkość i zasięg działania (lokalny, ogólnokrajowy, międzyna-

rodowy), siła finansowa i perspektywa rozwoju w przyszłości, misja przedsię-

biorstwa, oferta produktowa, filozofia zarządzania, polityka przedsiębiorstwa, 

wygląd zewnętrzny i zachowanie pracowników, zachowania rynkowe, we-

wnętrzny i zewnętrzny wystrój budynków. Na wizerunek organizacji na każdym 

etapie jego rozwoju wpływają wymienione elementy, które wpisują się w poję-

cia wskazane na rysunku 1 – tożsamości, reputacji czy obsługi klientów. 

 

 

Rys. 1. Czynniki kształtujące wizerunek organizacji 

Źródło: G. LeBlanc, N. Nguyen, Cues Used by Customers Evaluating Corporate Image 
in Service Firms, „International of Service Industry Management” 1996, vol. 7, 

issue 2, s. 48, za: A. Dziadkiewicz-Ilkowska, Targi jako narzędzie kreowania 

wizerunku firmy, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2010, s. 69.  
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Istotne jest, aby zwrócić uwagę na tożsamość, która może być kształtowa-

na na podstawie wydarzeń historycznych, politycznych, dziedzin społecznych, 

kulturalnych czy ekonomicznych funkcjonujących w obrębie obszaru
5
. Tożsa-

mość jest wizją odbioru miejsca (na przykład miasta), założonym przez twórcę 

sposobem jego postrzegania na postawie wykorzystywanych narzędzi marke-

tingowych. To, w jaki sposób te narzędzia wpłyną na odbiorcę – mieszkańca  

i turystę – kreuje wizerunek obszaru, czyli postrzeganie go w sposób fizyczny  

i emocjonalny. To kompozycja obrazów, odczuć czy wrażeń o mieście, a także 

doświadczeń życiowych w umyśle odbiorcy. Inaczej mówiąc, wizerunek miej-

sca jest odbiciem jego tożsamości w percepcji odbiorcy, co może oznaczać, że 

od jakości postrzeganego wizerunku zależą decyzje zakupowe konsumentów.  

Wizerunek może dotyczyć różnych podmiotów w ujęciu organizacji,  

a także produktów czy nawet marki. Może także mieć różnorodny charakter, 

który wyrażany jest za pomocą jego typologii. W literaturze dokonywany jest 

podział wizerunku, między innymi w następujący sposób
6
: 

– wizerunek marki, produktu – percepcja danej pozycji na tle innych, 

– wizerunek grupy produktów – wyobrażenie o pewnej całej grupie pro-

duktów (na przykład gastronomicznych), 

– wizerunek podmiotu (między innymi obszaru, przedsiębiorstwa) – 

forma postrzegania firmy we wszystkich aspektach jej funkcjonowania, 

– wizerunek organizacji – ocena firmy jako członka pewnej społeczności,  

– wizerunek oferty marketingowej – sposób odbioru (postrzegania) dzia-

łań marketingowych firmy, 

– wizerunek branży – postrzeganie wszystkich podmiotów funkcjonują-

cych w danej branży (na przykład wizerunek biur podróży, hoteli). 

Wizerunek jako kategoria marketingowa stanowi źródło szeroko rozumia-

nych korzyści z punktu widzenia stron podażowej i popytowej na rynku.  

W relacjach pomiędzy nabywcami a podmiotami rynkowymi wizerunek pełni 

szereg funkcji
7
: 

                                                   
5 M. Korczyńska, Marka miasta, „Marketing i Rynek” 2006, nr 12, s. 3. 

6 J. Tkaczyk, J. Rachwalska, op.cit., s. 5–6, za: M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować 

regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2009, s. 73. 

7 J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 16. 
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– umożliwia skuteczne konkurowanie na rynku, gdzie podmiot posiadają-

cy silny pozytywny wizerunek utożsamiany jest z maksymalizacją ko-

rzyści z punktu widzenia nabywcy, 

– pozycjonuje podmiot w umysłach docelowych odbiorców, 

– pozwala na prowadzenie ofensywnej polityki sprzedaży oraz na uzy-

skiwanie wysokich zysków, 

– umożliwia łatwiejsze wprowadzenie na rynek nowych produktów, 

– stanowi gwarancję jakości, 

– obniża koszty promocji nowych produktów, 

– pozwala zmniejszyć koszty działalności (kooperacja), 

– zapewnia relatywnie większą stabilność działania i mniejsze ryzyko. 

Pozytywny wizerunek i szereg pełnionych przez niego funkcji stanowią 

niezwykle ważny elementy w działaniach promocyjnych obszarów turystycz-

nych. Poprzez różnorodne narzędzia obszary starają się wpływać na sposób 

postrzegania miejsca przede wszystkim przez turystów. 

2. Wizerunek obszaru turystycznego (na przykładzie miasta) 

Wizerunek obszaru turystycznego (na przykład miasta) może występować 

w różnych podziałach. Pierwszym z nich jest rozróżnienie na wizerunek własny 

i obcy. Ujęcie to określa sposób, w jaki podmiot postrzega sam siebie oraz jak 

postrzega go otoczenie. Podział natomiast na wizerunek silny i słaby określa 

wyrazistość obszaru. Wizerunek miasta może budzić dobre, przyjemne skoja-

rzenia (pozytywny) lub niedobre, mało przyjemne (negatywny), jak również 

może już istnieć w umyśle odbiorcy (aktualny) lub nie (planowany). Kolejnym 

podziałem jest rozróżnienie wizerunku na zewnętrzny i wewnętrzny, który od-

powiednio kreowany jest dla otoczenia zewnętrznego (wizerunek rynkowy, 

społeczno-polityczny, turystów, inwestorów, innych jednostek terytorialnych) 

bądź otoczenia wewnętrznego (na przykład pracowników, mieszkańców miasta, 

podmiotów funkcjonujących w obrębie miasta)
8
. Typy wizerunku obszaru tury-

stycznego zostały przedstawione w tabeli 1.  

                                                   
8 J. Olszewska, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, „Mar-

keting i Rynek” 2000, nr 11, s. 13, za: M. Zdon-Korzeniowska, op.cit., s. 74. 
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Tabela 1 

Typy wizerunku obszaru turystycznego 

W
iz

er
u
n
ek

 o
b
sz

ar
u
 t

u
ry

st
y
cz

n
eg

o
 

Kryterium Typy wizerunku 

zabarwienie emocjonalne 

pozytywny 
obojętny 
negatywny 

sprzeczny 

wyrazistość 
silny 
słaby 

podatność na modyfikacje 
otwarty 
zamknięty 

przebieg procesu kształtowania 

uniwersalny 

inspirowany 
przypadkowy 

źródła informacji o obszarze turystycznym 
pierwotny 
inspirowany 

reprezentatywność 
indywidualny 
zbiorowy 

miejsce przebywania adresatów 
wewnętrzny 
zewnętrzny 

Źródło: S. Dudek-Mańkowska, Koncepcja wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku 
miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, 

Warszawa 2010, s. 54. 

Miasta często znajdują się w trudnej sytuacji wizerunkowej, wyrażonej 

brakiem uwydatnionego charakteru miejsca, wyjątkowości samej w sobie bądź 

produktu przyciągającego ludzi. Często po upadku przemysłu, na przykład gór-

niczego czy stoczniowego, miasta tracą koncepcję bytu. Miasto nie przyciąga 

nowych ludzi, młodzieży, turystów, a tym bardziej inwestorów. Aby uniknąć 

tak negatywnego skutku, poszukiwana jest pewna wyjątkowość miasta, wyra-

żona w postaci natury, położenia, infrastruktury czy ogólnie rozumianego po-

tencjału turystycznego. Miasto może stać się produktem turystycznym bądź 

kształtować w swoim obrębie produkty turystyczne. Procesem niezwykle popu-

larnym, niosącym za sobą ogromne wyzwania, jest kreowanie marki miasta jako 

całości, jego wizerunku czy brandingu. 

Kształtowanie wizerunku jest jednym z wielu celów strategicznych miast, 

a w literaturze wymienia się zjawiska między innymi takie, jak: luka w tożsa-

mości i image’u miast wynikająca z różnic pomiędzy starym a nowym wizerun-

kiem, problemy z identyfikacją miasta w środowisku społecznym czy zmiany 
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systemu wartości i oczekiwań mieszkańców
9
. Wizerunek to pewne skojarzenia, 

identyfikowane przez odbiorców z konkretnym miastem, mentalnym i emocjo-

nalnym odbiciem rzeczywistości. Te same cechy mogą być różnie odbierane  

i mogą stanowić odmienną wartość, dlatego wizerunek coraz częściej staje się 

przedmiotem świadomej regulacji w jednostkach terytorialnych. Istotne jest, iż 

kształtuje on proces postrzegania oraz budowania lojalności wobec jednostki,  

a także wobec jej marki
10

. 

3. Impreza masowa jako wydarzenie turystyczne na przykładzie The Tall 

Ships’ Races (TSR 2007, TSR 2013)
11

  

Impreza turystyczna rozumiana przez makroekonomiczny pryzmat składa 

się z zespołu dóbr i usług kupowanych przed i podczas pobytu w danym regio-

nie
12

. Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta za pomocą imprez ma na celu 

wyróżnienie regionu na tle innych oraz zainteresowanie potencjalnych turystów. 

Organizacja wydarzenia o międzynarodowej randze i identyfikowalnej marce 

przyczynia się do wzmocnienia wizerunku miasta i rozpoznawalności regionu. 

Odbywa się to między innymi poprzez intensywne przygotowania, związane  

z poprawą infrastruktury miasta, dynamiczną promocją w ujęciu międzynaro-

dowym, stworzeniem atrakcyjnych warunków dla inwestorów. W mieście dzię-

ki wyższym dochodom pobudzana jest gospodarka lokalna, wzrasta zatrudnie-

nie, a tym samym obroty firm i instytucji, motywacja i samoocena mieszkań-

ców. W praktyce wydarzenie turystyczne, rozumiane w kontekście produktu, 

                                                   
9 M. Lalli, W. Ploter, Corporate Identity fur Stadte, „Marketing ZFP”, 1991, za:  

A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kliwer Business, Kra-
ków 2007, s. 131. 

10 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 98. 

11 W artykule wykorzystano rozważania na temat The Tall Ships’ Races 2009: K. Orfin, 

Rola markowego produktu turystycznego w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie The 
Tall Ships’ Races w Szczecinie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 596, 
„Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 56, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, s. 183–192. 

12 M. Kosters, Techniques Identifying and Evaluating Tourist Products, NWIT, Breda 
1970, za: T. Chudoba, Marketing w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 137. 
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składa się z rdzenia, produktu rzeczywistego i produktu poszerzonego. Rdze-

niem jest samo wydarzenie, jako produkt rzeczywisty określa się działania 

umożliwiające jego organizację, chociażby bazę noclegową, natomiast na pro-

dukt poszerzony składa się wiele usług dodatkowych, jak ubezpieczenie, usługi 

medyczne, i tym podobne
13

. Zorganizowanie wydarzenia masowego wiąże się  

z szeregiem korzyści płynących w sposób pośredni i bezpośredni dla miasta, 

między innymi jest to niezwykła okazja do zaprezentowania potencjału organi-

zatorskiego, szerokich możliwości jednostki terytorialnej jako gospodarza, 

szansa przyciągnięcia dużej liczby uczestników z wielu regionów i krajów. 

Odwiedzający mają okazję poznać miasto, skorzystać z usług dodatkowych  

i przedłużyć pobyt. Odpowiednio zastosowane działania marketingowe sprawia-

ją, iż przyjezdni usatysfakcjonowani organizacją wydarzenia „przeleją” pozy-

tywne emocje na miasto, zapragną cieszyć się nim dłużej, a w rezultacie także 

powrócić w celach stricte turystycznych
14

.  

W praktyce wiele polskich miast opiera się na organizacji masowych im-

prez, a do najbardziej popularnych wydarzeń można zaliczyć Sopot Festiwal 

czy festiwal w Opolu. Miastem, które buduje swoją markę i kształtuje wizeru-

nek za pomocą wydarzeń, jest Szczecin. Przeprowadzone badania w kontekście 

marki miasta Szczecina oparto na opiniach o mieście wśród: szczecinian oraz 

mieszkańców dużych miast Polski, cudzoziemców, studentów, władz miasta, 

przedstawicieli świata nauki i biznesu, a także dziennikarzy
15

. Wyniki nie są 

zadowalające i świadczą o słabym wizerunku miasta i sporym krytycyzmie 

wobec niego. Jedynie 25% mieszkańców jest zadowolonych z życia w Szczeci-

nie, natomiast 53% jest „raczej zadowolonych”. Istotne jest, iż Polakom Szcze-

                                                   
13 T. Chudoba, op.cit., s. 128–129. 

14 Szerzej na temat wpływu wydarzeń na gospodarkę turystyczną w: A. Pawlicz, Problemy 

szacowania wpływu niewielkich wydarzeń na lokalną gospodarkę na przykładzie festiwalu sza-
chowego Konik Morski Rewala w latach 2009-2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” 2012, nr 704, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3; idem, Wydatki turystów a korzy-
ści netto ruchu turystycznego dla regionów. Ujęcie teoretyczne, „Zeszyty Naukowego Uniwersy-
tetu Szczecińskiego” 2009, nr 567, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 12, s. 249–260. 

15 Szczecin. Raport o stanie miasta 2008, www.szczecin.pl, za: K. Orfin, op.cit., s. 183–
192. 
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cin kojarzy się z morzem – 24%, a w 23% z portem
16

. Miasto cieszy się popu-

larnością wśród 88% badanych Niemców przyjeżdżających w celach zakupo-

wych, a także wśród Skandynawów (55%), zorientowanych na zwiedzanie. 

Pozytywną aspektem jest to, iż obcokrajowcy dobrze odbierają Szczecin (95%) 

i chętnie polecają go innym (93%). Badania pokazują także, iż Szczecin pozba-

wiony jest negatywnych stereotypów, więc nie ma na swojej drodze barier do 

budowania jego marki, a proces kształtowania wizerunku nie wymaga popra-

wiania wizerunku negatywnego
17

. Ograniczeniem kreowania wizerunku i marki 

miasta jest brak odpowiedniego przywiązania mieszkańców, zaangażowania  

w oba procesy. Mimo istotnych w pojęciu ogólnym atutów Szczecina, jak: 

atrakcyjne położenie handlowo-turystyczne, bliskość morza czy sąsiedztwo 

Niemiec i Skandynawii, mieszkańcom brakuje pewnego rozmachu, elementu, 

który utworzy poczucie jedności i pewności siebie jako ogółu. 

Finał regat The Tall Ships’ Races organizowany we współpracy miasta 

Szczecina z Sail Training Association, a od 2003 roku przez Sail Training In-

ternational, odbył się w Szczecinie w 2007 i 2013 roku. Zakres dotyczący obu 

wydarzeń przedstawia tabela 2. 

Badania przeprowadzone po TSR 2013 wskazują, iż 97% szczecinian czu-

je potrzebę organizacji regat przez miasto, a 86% mieszkańców uważa, że dzię-

ki TSR poprawiło się ich postrzeganie Szczecina. Organizację regat w 2013 

roku pozytywnie oceniło 92% szczecinian i 96% turystów. 

Cykliczność finału The Tall Ships’ Races pozwala na osiągnięcie sukcesu 

w kreowaniu marki Szczecina, budowaniu wizerunku miasta z ogromnym po-

tencjałem na przyszłość. Współpraca z Sail Training International w ramach 

TSR 2007, TSR 2013 i złożona aplikacja na rok 2017 ma wskazuje na wymiar 

długookresowy tego działania, co w procesie kształtowania pozytywnego wize-

runku jest niezwykle ważne.  

Wydarzenia masowe są okazją do zdobywania zewnętrznych źródeł finan-

sowania do realizacji przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni, jak i pośredni 

pozwolą osiągnąć wysoki poziom organizacyjny. Po raz kolejny Szczecin ma 

okazję wykazać się jako profesjonalny organizator na skalę międzynarodową,  

                                                   
16 Szerzej na temat związku położenia geograficznego miast nadbałtyckich z kształtem po-

lityki promocji w: A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, War-
szawa 2008. 

17 Szczecin. Raport o stanie miasta 2008, www.szczecin.pl (11.03.2009). 
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Tabela 2 

Wybrane elementy opisujące TSR 2007 i TSR 2013 w Szczecinie 

Wyróżnione elementy TSR 2007 TSR 2013 

1 2 3 

Opis wydarzenia Organizowany w dniach 4–7 

sierpnia 2007 roku finałowy zlot 
największych żaglowców świata to 
nie tylko święto żeglarzy, ale także 
wielkie wydarzenie promocyjne, 
turystyczne i kulturalne.  
W programie rozrywkowym 
znalazły się koncerty muzyki 
popularnej (między innymi koncert 

Melanie C w ramach Hitów na 
Czasie Radia Eska transmitowany 
przez TVP2), przeglądy orkiestr, 
festiwal szantowy, koncert 
symfoniczny „Muzyka Narodów” 
w wykonaniu filharmoników 
szczecińskich. Wśród imprez 
towarzyszących zlotowi znalazły 

się liczne wystawy grafik, 
fotografii, malarstwa morskiego 
oraz prezentacje atrakcji 
turystycznych miast niemieckich  
i polskich zrzeszonych 
w Euroregionie Pomerania. 

W dniach 2–6 sierpnia 2013 

roku 100 największych  
i najpiękniejszych żaglowców 
na świecie pojawiło się  
w Szczecinie. Muzyczną 
gwiazdą była Nelly Furtado 
(Gala Eska Music Awards). 
Poza tym w programie 
rozrywkowym znalazły się 

występy zespołów folkowych 
i szantowych, pokaz 
sztucznych ogni, Parada Załóg 
i inne. Dodatkowymi 
atrakcjami były: Jarmark pod 
Żaglami, Wioska Wikingów, 
występy dla dzieci, wesołe 
miasteczka, zawody sportowe 

i inne. Finał regat został 
przedłużony o VI 
Międzynarodowy Festiwal 
Sztucznych Ogni 
PYROMAGIC 2013 i festiwal 
muzyki elektronicznej 
Szczecin Music Live 2013. 

Liczba odwiedzających Około 2 milionów osób (w tym 

mieszkańcy i turyści): 
37% odwiedziło Szczecin po raz 
pierwszy, 
Niemcy, Anglicy, Hiszpanie (chęć 
powrotu 66% z nich), 
około 6 tysięcy członków załóg. 

2,25 miliona osób (osobodni), 

1–1,2 miliona „unikalnych” 
uczestników: 
około 620 tysięcy turystów 
polskich i 100 tysięcy 
zagranicznych, 
3 200 żeglarzy z 36 krajów, 91 
żaglowców, 
87% turystów deklarowało 

chęć powrotu do Szczecina. 

Atrakcyjność miasta 80–90% badanych oceniło 
pozytywnie atrakcyjność 
turystyczną miasta, dostęp do 
informacji, obsługę, poziom 
bezpieczeństwa, jakość usług 
gastronomicznych i różnego typu 
atrakcji podczas finału. 

Brak szczegółowych 
informacji. 
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1 2 3 

Korzyści z TSR (wybrane) Wzrost liczby turystów, 
przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego w mieście, 
promocja regionu w ujęciu 
krajowym i zagranicznym, 
poprawa sytuacji na rynku pracy,  
rozwój inwestycji oraz wzrost 

dochodów firm, 
budowanie marki miasta, 
pozytywnego wizerunku, 
podkreślenie morskiego 
charakteru Szczecina, 
duma mieszkańców, 
umocnienie marki i wizerunku 
na tle konkurencji, 

duże inwestycje w mieście. 

Oddziaływanie promocyjne, 
potencjalne wystąpienie tak 
zwanego efektu bolońskiego 
(powrót turystów do miasta po 
udanym wydarzeniu), 
poprawa wizerunku i wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru, 
korzyści wizerunkowe 
wewnętrzne, 
wzrost potencjału 
organizatorskiego Szczecina. 

Słabe strony Niewystarczająca baza 
noclegowa w Szczecinie  
w opinii głównie turystów 
zagranicznych. 

Niewielka część respondentów 
wskazała słabe strony 
(najczęściej wymieniane: 
miejsca siedzące, toalety, 
sanitariat, punkty z wodą, 
wysokie ceny, ochrona). 

Plany na przyszłość Projekt fontanny na Wałach 
Chrobrego,  
przy samej Odrze – planowane 
remonty okolicznych nabrzeży,  
a także budowa portu 
jachtowego w okolicach Wyspy 
Grodzkiej, 
przewidywana modernizacja  

i doświetlenie Trasy Zamkowej 
w Szczecinie. 

Część planów zrealizowana; 
bark szczegółowych 
informacji o dalszej 
perspektywie (TSR 2017). 

Porównanie TSR 2007 i 
2013 (w badaniach) 

57% respondentów oceniło wyżej TSR 2013 niż TSR 2007, 
37% respondentów wskazało, iż oba wydarzenia były na 
zbliżonym poziomie,  
wskazane elementy w 2013 – większy rozmach, poprawa 
infrastruktury, lepsza organizacja, 
strumień wydatków turystów: 2013 rok – 351–476 milionów 

złotych, 2007 rok – 237 milionów złotych (w cenach z 2013 roku).  

Źródło: Szczecin. Raport o stanie miasta 2008, www.cdn.um.szczecin.pl (11.03.2009), 
www.gs24.pl (11.03.2009), Raport Wpływ organizacji finału regat The Tall 

Ships’ Races 2013 na gospodarkę Miasta Szczecin, Zarzecki, Lasota  

i Wspólnicy, Valuation&Corporate Finance, Szczecin, grudzień 2013. 

wzmacniając swój wizerunek i wyjątkowość. Przywiązanie mieszkańców do 

miasta, zainteresowanie przyjezdnych atrakcjami i walorami regionu pozwoli 

stymulować zrównoważony rozwój Szczecina. Proces przygotowawczy może 
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stać się dobrą lekcją zrozumienia wizji miasta dla Szczecinian i gości, władz  

i inwestorów.  

Podsumowanie 

Proces kształtowania wizerunku miasta jest stosunkowo długi i wymaga 

pracy, skoordynowanego wysiłku władz, mieszkańców oraz wkładu inwesto-

rów. Wypracowany obraz będzie funkcjonował w opinii krajowej i międzyna-

rodowej, przyciągając (lub nie – w przypadku negatywnego wizerunku) gości  

z całego świata. Dlatego ważne jest stosowanie wielu różnych narzędzi, które 

pozwolą wizerunek i wzmacniać. Dużą skuteczność gwarantują markowe pro-

dukty turystyczne – w przytoczonym przykładzie wydarzenia. Miasto podejmu-

jące wyzwania organizacji wydarzeń międzynarodowych w sposób cykliczny 

pracuje na pozytywny wizerunek odbiorców (na przykład turystów, mieszkań-

ców, inwestorów). Świadczą o tym wyniki badań przedstawionych w ramach 

The Tall Ships’ Races 2007 i The Tall Ships’s Races 2013, w których poprawa 

wizerunku, umacnianie marki, skuteczność działań promocyjnych były przyta-

czane wielokrotnie, także w wypowiedziach respondentów. Miasto, które po-

siada wiele markowych produktów turystycznych, rozwija się prężniej, skupia 

różne grupy docelowe, plasuje się wysoko na tle konkurencji. Podejmowanie 

wyzwań, organizacja masowych wydarzeń opatrzonych światową marką jest 

skutecznym sposobem do zaistnienia, zdobycia pozycji silnego, profesjonalnego 

„gracza” na skalę światową. Dzięki temu turystyka w mieście kwitnie, miesz-

kańcy czują szacunek i przywiązanie do miejsca, młodzi ludzie mają duże moż-

liwości rozwoju i perspektywę sukcesu. W związku tym pozytywne i korzystne 

jest dla miasta posiadanie i kreowanie markowych produktów turystycznych we 

współcześnie istotnym procesie kształtowania jego wizerunku. 
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CREATING THE IMAGE OF TOURIST DESTINATION ON EVENTS 

EXAMPLE. CASE STUDY - THE TALL SHIPS’ RACES 2007 AND 2013 IN 

SZCZECIN 

Summary 

In the face of strong competition in the tourism market not only tourism business-

es strive for tourists, but also a tourist areas. Already large cities for a long time care 

about how they are perceived inside and outside the area. The strategically compose 

promotional tools to interact with the high efficiency of tourists, potential tourists, resi-

dents, and investors. The city’s image can be shaped by promotional instruments, in-

cluding organization of mass events, for example events. Events addressed to citizens as 

well as visitors from the country and abroad. That is a unique opportunity to showcase 

the advantages of the area, as well as invitations to visit in the future. Shaping the image 

of cities based on events is a popular cities activity, that in the article as a case study 

indicated the city of Szczecin and the events The Tall Ships’ Races 2007 and The Tall 

Ships’ Races 2013. 

Keywords: image of the city, promotion tools, mass events 
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Streszczenie 

Obiekty oferujące usługi spa & wellness stały się w naszym kraju trwałym ele-

mentem rynku usług turystycznych, wzbogacając go o nowe propozycje świadczeń  

i możliwości zaspokajania potrzeb turystów. Usługi te znajdują się w ofercie zarówno 

typowych obiektów spa & wellness, jak również hoteli upatrujących w ich świadczeniu 

możliwości zwiększenia przychodów. Na Dolnym Śląsku rośnie systematycznie liczba 

tych obiektów, co uzasadnia pytanie, czy koncepcja usługowa ośrodków spa & wellness 

oraz ich oferta spełnia oczekiwania potencjalnych klientów. Podstawą odpowiedzi na 

tak sformułowane pytanie były wyniki badań własnych autorów, a także przegląd do-

stępnej literatury dotyczącej tej problematyki. Konfrontacja wyników badań z obser-

wowanymi trendami w zakresie rozwoju rynku usług spa & wellness w Polsce i na 

świecie jest podstawą do określenia kierunków rozwoju tego segmentu rynku turystycz-

nego na Dolnym Śląsku. 

Słowa kluczowe: rynek usług spa & wellness, tendencje i kierunki rozwoju, Dolny 

Śląsk 
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Wprowadzenie 

Obiekty oferujące usługi spa & wellness stały się trwałym elementem ryn-

ku turystycznego, wzbogacając go o nowe możliwości zaspokajania potrzeb 

turystów. Działalność związaną z oferowaniem usług odnowy biologicznej 

prowadzi w Polsce wiele obiektów, a ich grupa jest znacznie zróżnicowana. 

Tylko na Dolnym Śląsku funkcjonuje 75 obiektów reklamujących się jako spa 

& wellness (stan na koniec sierpnia 2013 roku). W grupie tej są hotele, pensjo-

naty, a także obiekty nieskategoryzowane. To, w jaki sposób będzie przebiegał 

rozwój tego rynku, zależy przede wszystkim od klientów zainteresowanych 

korzystaniem z tych usług, ich opinii i oczekiwań, z drugiej strony od menedże-

rów ośrodków spa & wellness, ich wiedzy i orientacji na aktualne trendy wystę-

pujące na rynku odnowy biologicznej w Europie i na świecie.  

Podejmując kwestię kierunków rozwoju rynku odnowy biologicznej, nale-

ży dokonać konfrontacji wizji obiektu i samego klienta usług spa & wellness 

prezentowanych w literaturze przedmiotu z wizją ośrodka i nabywcy tych usług 

na Dolnym Śląsku, wynikającą z badań własnych autorów. Uwagi te należy 

uzupełnić o informacje na temat trendów na rynku usług spa & wellness w Pol-

sce i na świecie. Chodzi również o sprawdzenie, czy trendy te mają swoje od-

zwierciedlenie w tendencjach występujących na tym rynku na Dolnym Śląsku. 

Przyjęta koncepcja rozważań pozwoli na identyfikację kierunków rozwoju ryn-

ku usług spa & wellness na Dolnym Śląsku.  

Podstawą charakterystyki rynku tych usług, a szczególnie czynników po-

pytowych i podażowych, są przede wszystkim wyniki badań własnych, które 

przeprowadzono w okresie od maja do lipca 2011 roku na dwóch próbach ba-

dawczych obejmujących 607 klientów ośrodków spa & wellness na Dolnym 

Śląsku oraz 20 menedżerów obiektów z odnową biologiczną, spośród 41 tego 

typu podmiotów promujących się jako ośrodki oferujące te usługi. Dobór próby 

miał charakter losowy. Punktem wyjścia do określenia trendów na krajowym 

rynku usług spa & wellness były odpowiedzi 33 ekspertów na skierowaną do 

nich ankietę w wersji elektronicznej. Grupa ekspertów obejmowała pracowni-

ków naukowych oraz menedżerów ośrodków spa & wellness z Dolnego Śląska. 
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1. Rynek usług spa & wellness na tle zmian na rynku turystycznym 

Turystykę od lat uważa się za ważną gałąź gospodarki, która w Europie 

przyczyniła się do wytworzenia w 2012 roku 2,9% europejskiego PKB (direct 

contribution) oraz zapewniła prawie 11 milionów miejsc pracy. Inwestycje  

w tej dziedzinie stanowiły 4,7% ogółu wszystkich inwestycji realizowanych  

w Europie w 2012 roku
1
. W skali świata, mimo kryzysu gospodarczego, tury-

styka w ostatnim roku odnotowała wzrost o 2,9%, tworząc ponad 100 milionów 

miejsc pracy. Prognoza World Travel&Tourism Council (WTTC) zakłada, że  

w roku 2013 udział turystyki w światowym rynku usług wzrośnie o 3,1%. Mi-

mo iż prognoza nie jest tak optymistyczna jak kilka lat temu, wciąż obserwo-

wany jest wzrost w tej dziedzinie
2
. 

Dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki, jaką jest turystyka, powo-

duje, że wiele organizacji i instytucji (o charakterze lokalnym, jak i międzyna-

rodowym) opracowuje prognozy i formułuje trendy
3
 jej rozwoju. Z dostępnych 

opracowań i raportów wynika, że w ogólnych kierunkach rozwoju turystyki 

wśród konsumentów pojawia się chęć dbania o zdrowie i dobre samopoczucie 

konsumentów. Jest to konsekwencja procesu starzenia się społeczeństwa i do-

świadczenia zdobywanego przez turystę – konsumenta. Doświadczenie wpływa 

na chęć wyboru usług wysokiej jakości, a możliwość porównania cen – na wy-

bór opcji, która jest dla niego finansowo odpowiednia.  

Na tle ogólnych trendów i tendencji rozwoju turystyki można spróbować 

sformułować podstawowe kierunki rozwoju rynku usług spa & wellness.  

Z opublikowanego w roku 2010 raportu International Spa Association (ISPA) 

wynika, że mimo największego od 1930 roku spowolnienia gospodarczego 

branża odnowy biologicznej charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Pod 

uwagę wzięto cztery kluczowe wskaźniki, takie jak: dochód, liczba odwiedzają-

cych, liczba obiektów oraz zatrudnienie w sektorze. Recesja niemal nie objęła 

branży odnowy biologicznej. Jedynie w 2008 roku odnotowano niewielki kil-

                                                   
1 http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/europe2013_1.pdf (15.05.2013). 

2 http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/world2013_1.pdf 

(15.05.2013). 

3 Trend jest to „tendencja rozwojowa, ogólny kierunek zmian zjawisk ekonomicznych  
w długim okresie”. Encyklopedia „Gazety Wyborczej”, PWN, Warszawa 2005. 
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kuprocentowy spadek wskaźników, ale nie wpłynęło to istotnie na cały sektor 

usług spa & wellness. Fenomen branży kryje się w aktywnym przeciwdziałaniu 

wpływom kryzysu – wprowadzaniu nowych konkurencyjnych zabiegów czy 

inwestycjach w pracowników
4
. 

Za największy rynek usług spa & wellness uznawane są Stany Zjednoczo-

ne Ameryki Północnej. Podstawowe wskaźniki dla tego rynku w USA przed-

stawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Wskaźniki rynku spa & wellness w USA 

Rok 
 
Wskaźnik 

1999 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba obiektów 5 700 17 900 21 300 20 600 19 900 19 850 19 960 

Liczba 
odwiedzających 

90,7 mln 138 mln 160 mln 143 mln 150 mln 156 mln 160 mln 

Dochód 5 mld 10,9 mld 12,8 mld 12,3 mld 12,8 mld 13,4 mld 14 mld 

Zatrudnienie 151 000 232 700 303 700 340 000 332 000 338 600 339 000 

Źródło: www.experienceispa.com (20.07.2011); www.experienceispa.com 
(20.10.2013). 

Od roku 2009 odnotowuje się tam niewielki spadek liczby obiektów wyni-

kający z kryzysu gospodarczego, chociaż w roku 2012 miał miejsce niewielki 

wzrost ich liczby. Największy spadek (aż 10,2%) dotyczy liczby odwiedzają-

cych ośrodki spa & wellness w 2009 roku. Z kolei w roku 2012 liczba odwie-

dzających ponownie osiągnęła wartość sprzed kryzysu i wyniosła 160 milionów 

osób. Rok ten przyniósł także najwyższy dla tej branży przyrost dochodu i za-

trudnienia. Dane te ilustrują duże znaczenie dla gospodarki USA sektora usług 

spa & wellness. Warto zauważyć, że ostatnie lata są dla rynku usług odnowy 

biologicznej najbardziej dochodowe, a rynek ten w Stanach Zjednoczonych 

należy uznać za wiodący. Obserwowane na nim trendy wyznaczają kierunki 

jego przyszłego rozwoju w skali świata. 

                                                   
4
 www.experienceispa.com (20.07.2011). 
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Amerykański portal SpaFinder
5
 od 2003 roku opracowuje raporty na temat 

rynku spa & wellness na świecie, kształtując w pewien sposób rozwój tej bran-

ży. W 2010 roku firma ta określiła najważniejsze trendy pierwszej dekady XXI 

wieku dotyczące tego rynku. Okazuje się, że wykazują się one trwałością i mają 

wpływ na kierunki rozwoju całej branży
6
. Pozwalają one na zwrócenie uwagi na 

zmiany dotyczące potrzeb klientów obiektów hotelarskich o charakterze spa & 

wellness
7
: 

1. Celem podróży jest coraz częściej poprawa stanu zdrowia. W Europie 

rośnie liczba wyjazdów w celach zdrowotnych. Dbanie o własne zdro-

wie rokuje „długowieczność”, tak samo jak łączenie urlopu z szeroko 

pojętymi zabiegami na rzecz zdrowia. Według danych Deutsche Well-

ness Verband od 2002 roku wśród turystów niemieckich motywacja 

wyjazdów wellness wzrosła o 97%. 

2. W opinii analityków Europa Środkowo-Wschodnia będzie miała najdy-

namiczniej rozwijający się rynek hotelarski w Europie. Duże znaczenie 

będą miały produkty niszowe, takie jak na przykład wellness czy family 

resort. 

3. Specjalizacja ważniejsza niż lokalizacja – wciąż ewoluujące potrzeby 

gości oraz wzrost wymagań co do jakości usług staną się przyczyną 

większej specjalizacji obiektów hotelarskich. Nastąpi profesjonalizacja 

usług, które będą odpowiadały konkretnej grupie klientów. Pozwoli to 

na lepsze dostosowanie oferty do potrzeb konsumentów. Specjalizacja 

umożliwia także zastosowanie ukierunkowanego marketingu, co w kon-

sekwencji powoduje urynkowienie oferty obiektu tematycznego – 

zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie efektywności. 

4. Motywacja klienta hoteli spa & wellness – być w kondycji do pracy. 

Bardzo popularne są oferty prosportowe, wellness oraz prewencyjne. 

Hotele proponujące programy fitness, fizjoterapię, medycynę sportową  

i rekreację zdobywają największą popularność na rynku.  

                                                   
5 SpaFinder to firma zajmująca się globalnym rynkiem usług spa. Promuje ona dobre sa-

mopoczucie poprzez czasopisma, katalogi, nowe technologie, programy lojalnościowe i inne 

6 http://www.spafinder.com/about/press_release.jsp?relId=187 (10.07.2011). 

7 N. Sallmann, Megatrend Wellness & Spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa 
w XXI wieku, Linea, Kraków 2010, s. 107–114. 
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5. W kontekście globalnego problemu opieki zdrowotnej profilaktyka 

zdrowotna i promocja zdrowia stały się obszarem rozwojowym spa & 

wellness. Nie zastąpi ona idei wellness czy dogadzania własnemu orga-

nizmowi, ale zmodyfikuje ten trend, nadając mu charakter zapobiegaw-

czy.  

6. Ważnym aspektem stają się korzyści, które płyną z utrzymania równo-

wagi pomiędzy ciałem oraz duchem i umysłem. Osiąga się ją dzięki za-

biegom pielęgnacyjnym, kosmetycznym, a przede wszystkim w wyniku 

rytuałów z doświadczeń filozofii Wschodu. Dużego znaczenia nabierze 

medycyna alternatywna. 

7. Terapie snu – wcześniej traktowane jako podstawa programów spa, sta-

ną się dodatkiem do nich. Medycyna snu dowodzi, że sen ma ogromny 

wpływ na samopoczucie, wygląd i masę ciała. Jest to wyzwanie dla 

obiektów spa & wellness, które powinny stworzyć warunki do dobrego 

snu i wypoczynku (oświetlenie, muzyka, odpowiedni specjaliści do 

spraw medycyny snu).  

Nie ulega wątpliwości, że profilaktyka zdrowotna, dbałość o dobre samo-

poczucie, relaks oraz aktywny wypoczynek są integralnym elementem turystyki 

XXI wieku. Ze względu na zmiany stylu życia ludzi na całym świecie to wła-

śnie ośrodki spa & wellness są oazą spokoju, które turyści odwiedzają, aby zre-

generować siły i poprawić samopoczucie. Wartością dodaną pobytów w takich 

ośrodkach staje się edukacja konsumenta, dzięki której nabywa on nowych na-

wyków nie tylko żywieniowych, lecz także w zakresie spędzania wolnego cza-

su. 

2. Kierunki rozwoju usług spa & wellness w ocenie klientów 

Podejmując temat kierunków rozwoju rynku odnowy biologicznej, należy 

w pierwszej kolejności skonfrontować wizję obiektu i samego klienta usług spa 

& wellness przedstawianego w literaturze przedmiotu z wizją ośrodka i nabyw-

cy usług spa & wellness na Dolnym Śląsku, sformułowaną na podstawie prze-

prowadzonych badań własnych autorów. Pozwoli to na określenie, czego ocze-

kują klienci tych obiektów i jakich spodziewają się zmian w tym zakresie. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że klienci ośrodków spa & well-

ness postrzegają je jako obiekty oferujące przede wszystkim usługi w zakresie 
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urody i kosmetologii, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji zdrowia oraz 

z przyjemnością, jakie niosą ze sobą masaże i zabiegi kosmetyczne
8
. Wśród 

klientów tych ośrodków daje się również zauważyć zainteresowanie efektyw-

nymi programami aktywności, pielęgnacji oraz relaksu. Konsekwencją tego 

typu potrzeb są pojawiające się w ośrodkach programy aktywności związane  

z uprawianiem jogi lub tai-chi. Klient ośrodka spa & wellness przedstawiany  

w literaturze ujawnia zainteresowania możliwością skorzystania z naturalnych 

metod diagnostycznych i promocji zdrowia. Pragnie także zyskać wiedzę, którą 

będzie mógł przenieść na grunt domowy. Nabywca usług spa & wellness  

w Polsce powraca do miejsc, które zapewniają spokój, otocznie natury i inspira-

cję do postępowania w życiu codziennym. Doświadczony klient ośrodków  

z odnową biologiczną dba o prawidłowe odżywianie oraz zna się na zabiegach, 

które inspirowane są medycyną Dalekiego Wschodu. W Polsce nie ma wielu 

ośrodków kompleksowo zajmujących się upowszechnianiem programów 

oczyszczania, odnowy i witalności. Stały klient ośrodków spa & wellness to 

także osoba, która zmęczona jest brakiem kompletności oferty w ośrodkach 

wypoczynkowych, zainteresowana jest natomiast miejscami, gdzie odnajduje 

wysoką jakość i komfort z pełną infrastrukturą, naturalnym otoczeniem oraz 

ekskluzywnością i gościnnością
9
. 

Podstawą konfrontacji wizji klienta spa & wellness prezentowaną w litera-

turze przedmiotu z wizją klientów dolnośląskich ośrodków spa & wellness są 

wyniki przeprowadzonych badań własnych. Dokonana analiza upoważnia do 

stwierdzenia, że goście ośrodków najchętniej wybierali odpoczynek w formie 

relaksu i odprężenia (97%) oraz troski o zdrowie i dobre samopoczucie (92%). 

Główną motywacją do wyboru ośrodka była oferta zabiegów i rytuałów propo-

nowanych przez obiekt, w drugiej kolejności (niemal połowa mniej) popularno-

ścią cieszyły się zabiegi hydroterapii, oferta basenów, saun i jacuzzi. Pozwala to 

na stwierdzenie, że dla typowego klienta ośrodka spa & wellness na Dolnym 

                                                   
8 Szerzej na ten temat: H.R. Leavy, R.R. Bergel, The Spa Encyclopedia, Delamar Lear-

ning, New York 2003; J. Crebbin-Bailey, J. Harcup, J. Harrington, The Spa Book, Thomson Lear-
ning, London 2005; J. Wojewnik, Amerykański głos branży, „SPA Business” 2007, nr 4; A. Le-
wandowska, Turystyka uzdrowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2007; M. Duridiwka, K. Duda-Gromada, Spa i Wellness jako nowe (?) funkcje w miej-
scowościach uzdrowiskowych, w: Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Borusz-
czak, Wydawnictwo Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica-Zdrój 2009. 

9 N. Sallmann, op.cit., s. 106. 
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Śląsku najważniejsze są standardowe oferty proponowane przez obiekty spa & 

wellness, takie jak masaże, relaks w saunie lub łaźni i zabiegi borowinowe. 

Zdecydowanie rzadziej była wybierana oferta krioterapii, aromaterapii czy lase-

roterapii. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe typu 

joga i pilates.  

Klienci ośrodków spa & wellness wymagają przede wszystkim zaspokoje-

nia potrzeby relaksu i odprężenia. Ze względu na zmiany stylu życia ludzi to 

właśnie ośrodki spa & wellness stanowią współcześnie miejsce, do którego 

turyści przyjeżdżają, aby zregenerować siły i poprawić samopoczucie. Zdecy-

dowanie mniej osób wskazało jako powód wyboru oferty usług spa & wellness 

możliwość odchudzenia się oraz modelowania sylwetki oraz kolejno potrzebę 

oczyszczenia organizmu dzięki specjalnym zabiegom, na przykład detoksykacji, 

i motyw odmłodzenia. Nie każdy ośrodek o charakterze spa & wellness propo-

nuje tego typu usługi. Wynika to z faktu, że zabiegi te najczęściej wymagają 

konsultacji specjalistów, takich jak: dietetycy, lekarz lub kosmetyczka, oraz 

wykorzystania odpowiedniego sprzętu. 

Z przeprowadzonych badań wynika postrzeganie ośrodka spa & wellness 

przez klientów oraz to, jak różni się ono od obrazu takich ośrodków prezento-

wanego w publikacjach dotyczących branży odnowy biologicznej w Polsce. 

Przedstawiony przez nią obraz klienta ukazuje osobę doświadczoną, świadomą 

dokonywanych wyborów i mającą wpływ na kształtowanie oferty ośrodka. Wy-

niki badań autorów publikacji wskazują natomiast, że nabywca usług odnowy 

biologicznej w ośrodkach Dolnego Śląska to w przeważającej części osoba, dla 

której pobyt w takim obiekcie był pierwszym tego typu. Oznacza to, że klienci 

ci dopiero wyrabiają sobie pogląd na temat tych usług. Tacy klienci nie mają 

wygórowanych wymagań co do standardu i oferty ośrodka – w przeciwieństwie 

do klientów opisywanych między innymi w pracach N. Sallmann. Wynika  

z tego, że menedżerowie obiektów spa & wellness na Dolnym Śląsku mają 

większą dowolność w kształtowaniu oferty swojego obiektu. W konsekwencji 

oferta może być uboższa i niższej jakości, a w efekcie tańsza i bardziej dostęp-

na. Może to spowodować, że produkt ten w przyszłości straci miano luksuso-

wego. Z drugiej jednak strony, obserwacja rynku uzasadnia stwierdzenie, że im 

częściej klienci będą korzystać z wyjazdów do obiektów z odnową biologiczną  

i w rezultacie nabywać doświadczenie, tym większe będą ich wymagania. Zja-

wisko to jest niczym innym jak konsekwencją natury wszelkich potrzeb. W tym 
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konkretnym przypadku chodzi o rozszerzanie się potrzeb przy jednoczesnym 

ich odnawianiu.  

Rozbieżności pomiędzy wiedzą menedżerów a świadomością klientów 

tworzą specyficzne warunki dla kształtowania relacji jakości usług w stosunku 

do ich ceny. Dysonans ten stanowi dla menedżerów szansę świadomego wpły-

wania na dynamikę zmian w proponowanej ofercie. Z jednej strony, biorąc pod 

uwagę niezbyt wysoką świadomość turystów, mogą spowalniać proces rozwoju 

ich potrzeb. Może być to korzystne, gdy osiągane zyski z zachowania statusu 

quo są wyższe, niż ma to miejsce przy świadczeniu usług bardziej luksusowych. 

Sytuacja taka może wystąpić, gdy koszty wytworzenia usługi o wyższym po-

ziomie wzrosną relatywnie bardziej niż przychody z jej świadczenia. Z drugiej 

strony, zwlekanie z wprowadzeniem usług o wyższym standardzie grozi pozo-

staniem w tyle względem konkurencji i niesprostaniem oczekiwaniom nabyw-

ców. W takim przypadku relacja zmian kosztów i przychodów nie ma tak istot-

nego znaczenia (o ile występują zyski), gdyż niedostosowanie się do przyjętego 

standardu będzie skutkowało utratą klientów i wypadnięciem z rynku. Opisany 

dylemat nie ma miejsca, gdy koszty poprawiania jakości usług rosną wolniej niż 

przychody z ich świadczenia. 

W opracowaniu podjęto również próbę sformułowania prognozy oczeki-

wań klientów ośrodków spa & wellness co do zakresu oferowanych usług oraz 

kierunków ich rozwoju. Można stwierdzić, że goście wybierający dotychczas 

tradycyjną ofertę usług odnowy biologicznej będą oczekiwali od menedżerów 

tych ośrodków dalszego jej wzbogacania w konsekwencji rosnących oczekiwań.  

3. Kierunki rozwoju rynku usług spa & wellness na Dolnym Śląsku  

w perspektywie trendów światowych 

Rozważania o kierunkach rozwoju rynku usług spa & wellness w Polsce  

i na Dolnym Śląsku muszą uwzględnić informacje dotyczące trendów występu-

jących na tym rynku na świecie. Światowe tendencje w dziedzinie usług spa & 

wellness definiowane są rokrocznie przez amerykański portal SpaFinder. Pre-

zentowane przez ten portal informacje stanowią podstawę do identyfikacji naj-

ważniejszych trendów na tym rynku.  

Okazuje się, że zabiegi w ośrodkach spa & wellness opierają się na miej-

scowej tradycji i były bardzo popularne w ostatniej dekadzie XX wieku. Stały 
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się one niemal niezbędnym elementem tworzenia oferty spa. Wykorzystanie 

miejscowych składników oraz tworzenie niepowtarzalnych zabiegów to pod-

stawa tworzenia unikatowej oferty. Drugą tendencją jest rozwój spa medyczne-

go. Na początku lat 90. XX wieku spa oraz medycyna miały niewiele wspólne-

go ze sobą. Zauważono jednak, że filozofia spa oraz wellness znacząco wpływa 

na poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia, redukuje skutki stresu. Ważnym 

elementem oferty jest wykorzystanie produktów organicznych, które zyskały na 

popularności przez ostatnie 10 lat. Niemal wszystkie firmy kosmetyczne uru-

chomiły produkcję organicznych produktów. Trend ten przyczynił się także do 

stworzenia produktów ekologicznych (kosmetyki), których konsekwencją jest 

moda dająca o sobie znać między innymi w sferze ekologicznej kuchni spa czy 

ekologicznego wystroju hotelu
10

. 

Na zmiany w sektorze spa & wellness w latach 2000–2010 duży wpływ 

miały zjawiska demograficzne. Największy wpływ na branżę spa & wellness 

ma fakt, iż regularnie rośnie liczba mężczyzn korzystających z zabiegów spa. 

Osoby z tej grupy zwykle więcej niż raz korzystają z wypoczynku w obiektach 

z odnową biologiczną. Wynika to z faktu, że mężczyźni poszukują w obiektach 

spa wypoczynku i relaksu oraz sposobu na stres, a sportowcy dzięki odnowie 

biologicznej osiągają większe sukcesy w konkretnej dyscyplinie. Rosnące zna-

czenie grupy mężczyzn spowodowało, że właśnie przemysł spa & wellness nie 

koncentruje się już wyłącznie na pięknie i urodzie, ale także na innych aspek-

tach takich, jak odpoczynek i relaks
11

. 

Początek XXI wieku przyniósł w branży połączenie słów spa i wellness. 

Wellness kojarzone ze słowami „fitness” oraz „dobre samopoczucie” spowo-

dowało, że oferta obiektów spa została poszerzona. Dzięki temu w hotelach 

pojawiły się siłownie, medycyna alternatywna czy zdrowe żywienie
12

.  

Ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii niemal każ-

dy ośrodek spa & wellness posiada obecnie stronę internetową (co nie było tak 

oczywiste na początku dekady). Jest to dopiero początek rewolucji „spa.com”. 

Konsumenci mogą przez internet znaleźć interesujący ich obiekt, dokonać re-

zerwacji pakietów w czasie rzeczywistym, kupować produkty spa, komentować, 

                                                   
10 www.spafinder.com/about/press_release.jsp?relId=187 (10.07.2011). 

11 Ibidem. 

12 Ibidem. 
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wystawiać opinie obiektom oraz udzielać się na forach internetowych – wszyst-

ko online
13

.  

Nowością na rynku spa & wellness w ostatniej dekadzie okazał się trend  

o charakterze „Social Spa-ing”. Tradycyjne obiekty odnowy biologicznej kładą 

nacisk na zabiegi, ćwiczenia i kuchnię spa, podczas gdy zaniedbywana jest stre-

fa społeczna. Od niedawna jednak społeczne „Spa-ing” (na przykład programy 

spa dla snu lub zdrowia mózgu) są czynnikiem, który przyczynia się do polep-

szenia zdrowia i zmniejszenia stresu. Trend ten polega na budowaniu więzi 

międzyludzkich, towarzyskich jako elementu powrotu do zdrowia
14

. 

Wśród trendów na rynku usług spa & wellness wskazuje się również 

wzrost zainteresowania wyciszeniem i spokojem. Ośrodki spa & wellness po-

winny pełnić funkcję „oazy spokoju”. Miejsca, w których wykonywane są za-

biegi, powinny być wyciszone, a tło muzyczne powinno przypominać odgłosy 

natury. Zabiegi te wpływają na chęć skorzystania z zabiegów relaksacyjnych 

oraz medytacji
15

. 

Jedną z najważniejszych funkcji obiektów spa & wellness jest walka ze 

stresem. Służyć temu mają terapie kontroli oddechu, medytacje, masaże, terapie 

redukcji stresu poprzez uważność (MBSR), zajęcia wsparcia psychicznego. 

Obiekty te mogą stać się instytucjami obniżania stresu, a personel spa będzie 

pełnił funkcję nauczycieli propagujących samodzielne odprężanie się. Już teraz 

w ofercie pojawiają się zajęcia redukcji stresu połączone z treningiem kontro-

lowania oddechu oraz trening psychologiczny. Można przypuszczać, że zmiany 

te prowadzić będą do pojawienia się pojęcia „slow spa”
16

, gdzie nacisk będzie 

kładziony na relacje, społeczność, duchowość i rozwagę
17

. 

Medycyna energetyczna oznacza na przykład terapie typu reiki, qigong, te-

rapie magnetyczną, dźwiękoterapię, światłoterapię, leczenie dotykiem i aku-

punkturę oraz chakra balancing. Zabiegi te pozwalają na osiągnięcie równowa-

gi pomiędzy ciałem, umysłem oraz duchem. Medycyna energetyczna będzie się 

                                                   
13 Ibidem. 

14 Ibidem. 

15 N. Sallmann, op.cit., s. 110. 

16 Slow spa – zabiegi, które pozwalają klientowi odpocząć. Slow spa uczy wyciszenia po-

przez techniki, takie jak na przykład kontrolowanie oddechu.  

17 N. Sallmann, op.cit., s. 111–114. 
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rozwijała poprzez wzbogacanie dotychczasowej oferty na przykład o terapię 

polarity czy jin shin jyutsu
18

. 

Zyskującym na znaczeniu trendem jest tak zwany detoks. Szybkie tempo 

życia powoduje, że ośrodki spa & wellness zaczną być traktowane jako miejsca 

oferujące programy detoksacyjne. Polegają one na pozbyciu się toksyn z orga-

nizmu poprzez zabiegi oczyszczające, które połączone są z zabiegami relaksa-

cyjnymi, dietą oraz terapiami personalnymi i grupowymi
19

. 

Na krajowym rynku spa & wellness trendy te nie są bezpośrednio definio-

wane, chociaż eksperci branży wskazują na pewne tendencje, opierając się na 

doświadczeniach pierwszej dekady XXI wieku. Zdaniem specjalistów potwier-

dzony w ostatnim dziesięcioleciu stał się trend na spa holistyczne. Holistyczne 

metody traktują człowieka jako całość. Oznacza to korzystanie z zabiegów 

obejmujących sferę materii, umysłu i ducha. Ponadto, zauważono modę na ko-

smetyki organiczne. Coraz więcej firm łączy składniki naturalne z bezpieczny-

mi dla środowiska technologiami. Atutem tego typu rozwiązania jest fakt elimi-

nacji zbędnych sztucznych składników w kosmetykach. Trzecim trendem wska-

zywanym przez ekspertów jest spa orientalne, czyli oparte na medycynie Dale-

kiego Wschodu. Ponadto ważnym dla menedżerów ośrodków spa & wellness 

stało się poszukiwanie oryginalności – poszukiwanie nowości, czerpanie inspi-

racji z różnych stron świata oraz tworzenie unikalnej i wyszukanej oferty. 

Wskazane przez ekspertów trendy wynikają z ich doświadczenia w pracy  

w branży spa & wellness. Są oni zgodni co do tego, że ten rynek usług w Polsce 

będzie rozwijał się z uwzględnieniem sygnalizowanych zmian i trendów
20

. 

W celu określenia przyszłych kierunków rozwoju rynku usług spa & well-

ness na Dolnym Śląsku zapytano menedżerów tych obiektów, co ich zdaniem  

w najbliższym czasie będzie charakterystyczne dla tego rynku. Ich opinie w tym 

względzie są dość zróżnicowane. Najczęściej wskazywano na połączenie oferty 

spa & wellness z tradycjami regionu. Oznacza to budowanie takiej oferty usług 

spa & wellness, która wykorzystuje zasoby naturalne regionu w połączeniu  

z kulturą danego obszaru. W szczególności ważne stają się ciepłe źródła, wody 

siarczkowe czy tradycje zielarskie i aptekarskie. Kompilacja kultury, położenia 

                                                   
18 Ibidem. 

19 Ibidem. 

20 http://spa-inspirations.pl (25.12.2012). 
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ośrodków, zasobów naturalnych i indywidualności regionu Dolnego Śląska 

może być doskonałą alternatywą dla na przykład popularnych zabiegów wywo-

dzących się z Azji. Menedżerowie omawianych ośrodków wskazują, że propo-

zycja oryginalnych, regionalnych usług o charakterze spa & wellness może stać 

się kluczem do sukcesu ośrodków działających na Dolnym Śląsku. Obok trady-

cji i kultury regionu ogromnego znaczenia nabierają również tradycje uzdrowi-

skowe pielęgnowane tutaj od wielu lat. W tej dziedzinie upatruje się również 

szansy rozwoju, szczególnie w ośrodkach położonych w bezpośrednim sąsiedz-

twie sanatoriów. Ośrodki spa & wellness stają się lub mogą stać się alternatywą 

dla tradycyjnej kuracji uzdrowiskowej. Dzięki podobnej lub niejednokrotnie 

szerszej ofercie, wysokiej jakości proponowanych usług i wysokiemu standar-

dowi bazy noclegowej turysta chętniej może wybrać ośrodek z odnową biolo-

giczną niż tradycyjne sanatorium. Przewagą obiektów uzdrowiskowych są kon-

trakty podpisywane z ZUS-em, KRUS-em i NFZ-em, dzięki czemu klienci ko-

rzystają z ich usług taniej lub niejednokrotnie nieodpłatnie. Klientami takich 

miejsc nie muszą być jednak tylko osoby schorowane, mające skierowanie od 

lekarza, lecz także te, które chcą zadbać o własne zdrowie i dobre samopoczu-

cie. Właśnie ta komercyjna oferta uzdrowisk Dolnego Śląska może stać się ob-

szarem zainteresowania ośrodków spa & wellness i kreować popyt na tego typu 

usługi. 

W nawiązaniu do tradycji leczniczych Dolnego Śląska menedżerowie 

zwracają także uwagę na trend medi-spa (spa medyczne). Chodzi o pobyty  

w ośrodkach z odnową biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem pakietów 

leczniczych i opieki wykwalifikowanego personelu, między innymi lekarzy. 

Tego typu profesjonalna oferta lecznicza jest postrzegana jako szansa rozwoju 

ośrodków.  

Drugim ważnym dla rozwoju turystyki spa & wellness trendem wskazy-

wanym przez menedżerów ośrodków spa & wellness są wyjazdy rodzinne. Za-

uważają oni, że coraz więcej ofert sprzedawanych jest w pakietach rodzinnych. 

Dużą uwagę skupia się na zapewnieniu atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla 

dzieci. W tym kontekście obiekty odnowy biologicznej poszerzają swoją ofertę 

o usługi skierowane nie tylko do dorosłych, ale także do dzieci i młodzieży. 

Powstają bawialnie, zatrudniane są opiekunki i animatorzy czasu wolnego, two-

rzone są kafejki internetowe. Kompleksowo przygotowana oferta ośrodków dla 

rodzin z dziećmi zapewnia obecność klientów nie tylko w okresie wakacji  

i ferii, ale także podczas długich weekendów, świąt oraz bez szczególnych oka-
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zji. Rodzice mają okazję zrelaksować się i odpocząć, a dzieci mają zapewnioną 

opiekę i organizację czasu wolnego. Menedżerowie podkreślają, że pobyty ro-

dzinne mogą stać się w najbliższym czasie źródłem znaczących dochodów 

ośrodków spa & wellness. 

Ostatnim trendem wskazywanym przez menedżerów dolnośląskich ośrod-

ków odnowy biologicznej jest rosnące zainteresowanie klientów poprawą kon-

dycji fizycznej. Przejawia się to w chęcią udziału w zajęciach nordic walking, 

treningach na siłowniach i salach gimnastycznych oraz uprawiania sportów 

wodnych. Infrastruktura dolnośląskich ośrodków odnowy biologicznej jest już 

przygotowana, aby sprostać takim oczekiwaniom. Menedżerowie odnotowują 

coraz większe zainteresowanie właśnie tego typu ofertą. Skierowana jest ona  

w szczególności do młodych osób, które chcą aktywnie spędzić czas wolny.  

Konfrontując trendy dostrzegane przez dolnośląskich menedżerów z tren-

dami, które określone zostały przez portal SpaFinder, można zauważyć pewne 

podobieństwo rozwoju tych usług w regionie i na świecie. W szczególności jest 

to zauważalne w dwóch pierwszych przypadkach – turystyka spa & wellness 

oparta na tradycjach regionu oraz medi spa w kontekście rozwoju lecznictwa. 

Wykorzystanie miejscowych składników oraz tworzenie niepowtarzalnych za-

biegów to podstawa przygotowywania unikatowej oferty. Rozwój spa medycz-

nego znacząco wpływa na poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia, redukuje 

także efekty stresu. Tendencje demograficzne wskazywane przez portal Spa-

Finder koncentrują się na wzroście zainteresowania obiektami spa & wellness 

przez mężczyzn, podczas gdy na Dolnym Śląsku wskazuje się na wypoczynek 

rodzinny jako najnowszy trend na rynku odnowy biologicznej. Ważne jest także 

wskazanie potrzeby rozwoju rekreacji ruchowej w tych obiektach. Nie sposób 

nie zwrócić również uwagi na to, że wprawdzie polski rynek usług spa & well-

ness rozwija się dynamicznie, ale pozostaje on w tyle za aktualnymi tendencja-

mi występującymi na świecie. Warto także odnotować fakt, że żaden z przed-

stawionych przez polskich ekspertów trend nie został wymieniony przez mene-

dżerów ośrodków spa & wellness działających na Dolnym Śląsku. Wskazuje to 

na brak dobrego rozeznania i wiedzy w tym względzie, z drugiej strony należy 

postrzegać to jako szansę dla ośrodków pod warunkiem wzbogacenia wiedzy 

menedżerów na temat zmian zachodzących na rynku usług odnowy biologicznej 

nie tyle w Polsce, co na świecie. 
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Podsumowanie 

Rynek usług spa & wellness rozwija się na Dolnym Śląsku w sposób dy-

namiczny. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba obiektów z odnową biologiczną 

wzrosła o około 83%. Świadczy to o niezwykłej popularności tego rodzaju wy-

poczynku w regionie. Przeprowadzona analiza rozwoju rynku usług spa & 

wellness w oparciu o badania opinii klientów, menedżerów oraz dostępne pu-

blikacje z tego zakresu pozwoliły na określenie kierunków rozwoju tego rynku 

na Dolnym Śląsku. Do najważniejszych trendów występujących na tym rynku 

można zaliczyć:  

– połączenie oferty spa & wellness z tradycjami regionu i medi spa, 

– ofertę rodzinną, 

– chęć poprawy kondycji fizycznej. 

Ich uwzględnienie w działalności ośrodków może decydować w przyszło-

ści o dalszym ich rozwoju. Rosnąca konkurencja na rynku spa & wellness uza-

sadnia zwrócenie uwagi menedżerów tych obiektów na aktualne trendy oraz 

zmiany oczekiwań klientów. Stwarza to szansę w walce o rozpoznawalność  

i popularność obiektów. Realizując oczekiwania gości poprzez wprowadzanie 

nowych zabiegów, produktów kosmetycznych i promocje, stwarzają oni atmos-

ferę ośrodka, wpływają na poprawę wyników oraz wzbudzają większe zaintere-

sowanie turystów, którzy chętniej korzystają z możliwości pobytu w tego typu 

obiektach na Dolnym Śląsku 
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MARKET IN LOWER SILESIA 

Summary 

The establishments offering spa & wellness services have become a permanent 

component of the tourist services market and have extended it by the new proposals of 

services and opportunities for meeting the needs expressed by tourists. These services 

are offered by both typical spa & wellness establishments (centres), as well as hotels 

seeking additional opportunities for increasing their revenues by including them in their 

offer. The number of such establishments is systematically growing in Lower Silesia 

region, however, a question also arises whether the service concept of spa & wellness 

centres and their offer meets the expectations of potential clients. In order to provide an 

answer to this question the authors’ own research results and the review of publications 

covering the discussed problems were analyzed. The confrontation of these results 

against the observed trends, regarding the development of spa & wellness services in 

Poland and worldwide, will become the basis for specifying both directions and possi-

bilities of this market development in Lower Silesia. 

Keywords: spa & wellness services market, development tendencies and directions, 

Lower Silesia 
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PROSPEKTYWNOŚĆ KONCEPCJI EWOLUCJI OBSZARÓW 

TURYSTYCZNYCH – PRÓBA IDENTYFIKACJI CZYNNIKÓW 

PODNOSZĄCYCH UŻYTECZNOŚĆ KONCEPCJI 

DESKRYPTYWNYCH 

Streszczenie 

Artykuł jest kontynuacją badań autora nad nadaniem koncepcjom ewolucji obsza-

rów turystycznych cech praktyczności poprzez wykorzystanie właściwości obszarów 

turystycznych i turystów dla rozwinięcia koncepcji. Celem pracy jest weryfikacja trzech 

hipotez badawczych, dotyczących nadania możliwości prospektywnych modelom ewo-

lucji obszarów turystycznych. W badaniu wykorzystano dane 835 turystów dwóch 

uzdrowisk znajdujących się w odmiennej fazie rozwoju funkcji turystycznej i uzdrowi-

skowej. Zauważa się zależność między fazami rozwoju obszaru turystycznego a prze-

ciętną długością pobytu oraz proporcją osób jednokrotnie i wielokrotnie odwiedzają-

cych określoną miejscowość. Nie potwierdzono zależności między fazą rozwoju miej-

scowości turystycznej a profilem typologicznym dominującej grupy turystów.  

Słowa kluczowe: cykl życia produktu turystycznego, uzdrowiska, koncepcje rozwoju 
obszaru 
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Wprowadzenie 

Wykorzystanie współczesnych koncepcji rozwoju obszaru turystycznego 

jest znacząco ograniczone ze względu na niemal wyłączną deskryptywność 

proponowanych modeli. Literatura przytacza krytykę koncepcji
1
, które – nawet 

gdy właściwie opisują konkretne zjawisko – są niemożliwe do zastosowania w 

praktyce, gdyż występowanie określonego schematu zmian można potwierdzić 

dopiero post factum. Nawet jedna z najpopularniejszych koncepcji ewolucji 

obszaru turystycznego, czyli tak zwany model TALC (Tourism Area Life Cycle) 

R.W. Butlera
2
, mimo prac doskonalących ją od trzech dekad, wciąż pozostaje 

koncepcją deskryptywną. Z kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych  

w czasopismach o zasięgu światowym, rozwijających i potwierdzających kon-

cepcję zaledwie nieliczne podejmują wyzwanie nadania modelowi cech pro-

spektywności. Przykładem jest uwaga S. Lundtorpa i S. Wanhilla
3
, którzy za-

uważają związek między schematem R.W. Butlera a cyklem życia produktu  

P. Kotlera
4
 oraz wynikającymi z tego hipotezami wyjaśniającymi kształt krzy-

wej. Ważnym głosem w dyskusji jest też fakt zbieżności modelu TALC z kon-

cepcją psychogramu S.C. Ploga
5
, który ewolucję obszaru wyjaśnia za pomocą 

struktury turystów odwiedzających obszar, podzielonych ze względu na zacho-

wania i cechy ich odróżniające.  

Artykuł jest kontynuacją badań autora nad nadaniem koncepcjom ewolucji 

obszarów turystycznych cech praktyczności poprzez wykorzystanie właściwości 

                                                   
1 M. Oppermann, What is New With the Resort Cycle? Coment, „Tourism Management” 

1998, vol. 19, no. 2, s. 179–180. 

2 R.W. Butler, The Concept of the Tourism Area Cycle Evolution: Implications for Man-

agement of Resources „The Canadian Geographers” 1980, vol. 24, no. 1, s. 5–12. 

3 S. Lundtorp, S. Wanhill, Time Path Analysis and TALC Stage Demarcation, w: The 
Tourism Area Life Cycle, vol. 2: Conceptual and Theoretical Issues, red. R.W. Butler, Chanel 

View Publications, Clevedon–Buffalo–Toronto 2006, s. 138–149. 

4 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Felberg SJA, War-

szawa 1999, s. 309. 

5 S.C. Plog, Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity, „The Cornell Hotel and 

Restaurant Administration Quarterly” 1974, vol. 14, s. 55–58; idem, Why Destination Areas Rise 
and Fall in Popularity, „The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly” 2001, vol. 
42, s. 13–24. 
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obszarów turystycznych i turystów dla rozwinięcia koncepcji
6
. Celem pracy jest 

weryfikacja trzech hipotez badawczych, które zostały sformułowane w formie 

przypuszczeń w poprzednich pracach autora na temat nadania możliwości pro-

spektywnych modelom ewolucji obszarów turystycznych.  

1. Hipotezy rozwoju obszaru turystycznego 

Pierwsza z weryfikowanych hipotez dotyczy twierdzenia, iż wraz z kie-

runkiem rozwoju obszaru turystycznego zmienia się również struktura turystów 

podzielonych ze względu na profil psychologiczny. W analizie zachowań i cech 

turystów wykorzystano podstawy koncepcji psychogramu S.C. Ploga
7
 oraz 

opracowane na potrzeby jej zastosowania autorskie kwestionariusze badawcze
8
, 

identyfikujące turystów o cechach allocentrycznych, centrycznych, psychocen-

trycznych oraz pośrednich (paraallocentrycznych i parapsychocentrycznych).  

Kolejne dwie hipotezy wynikają z cech, jakie można zaobserwować  

w sformułowanych przez S.C. Ploga profilach turystów. Jedna z nich dotyczy 

przeciętnej długości pobytu – zgodnie z obserwacjami Ploga pobyty allocentry-

ków są zwykle dłuższe od tych, które obserwuje się wśród pschychocentryków
9
. 

Następna z hipotez ma nieco złożone podstawy teoretyczne, gdyż opiera 

się zarówno na obserwacjach S.C. Ploga
10

, który wskazuje, że allocentrycy czę-

                                                   
6 Praca realizuje zarazem część zagadnień podjętych w projekcie badawczym opisanym 

w artykule: A.R. Szromek, Wykorzystanie modeli ewolucyjnych w zarządzaniu rozwojem uzdro-

wiska – założenia do badań, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Seria: Orga-
nizacja i Zarządzanie” 2010, nr 54, s. 323–342. 

7 S.C. Plog, Why Destination Areas Rise…, 1974, s. 55–58; idem, Why Destination Areas 

Rise…, 2001, s. 13–24. 

8 A.R. Szromek, Opis ewolucji obszaru turystycznego za pomocą badania profilu typolo-

gicznego osób odwiedzających obszar recepcji turystycznej – konstrukcja narzędzia badawczego, 
w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, War-
szawa 2010, s. 343–359, idem, Kwestie sporne w modelu ewolucji obszaru turystycznego  

S.C. Ploga oraz ich znaczenie w turystyce uzdrowiskowej, w: Współczesne tendencje w zarządza-
niu kulturą fizyczną i turystyką, red. J. Kantyka, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Katowicach, Katowice 2010, s. 73–96. 

9 Idem, Rozwój obszarów turystycznych i uzdrowiskowych w koncepcjach S.C. Ploga  

i R.W. Butlera, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2010, 
nr 54, s. 305–322. 

10 S.C. Plog, Why Destination Areas Rise…, 2001, s. 55–58.  
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ściej preferują odwiedzanie miejsc, których jeszcze nie widzieli, a spędzając 

urlop w określonej miejscowości, zwykle nie odwiedzają jej ponownie w tym 

samym celu. Z kolei psychocentrycy częściej preferują spędzanie czasu wolne-

go w miejscowościach, które już znają z poprzedniego pobytu. Ta obserwacja 

jest zgodna z twierdzeniem S. Lundtorpa i S. Wanhilla
11

, którzy wyjaśniają 

kształt krzywej cyklu życia produktu P. Kotlera
12

 na podstawie współwystępo-

wania turystów preferujących ponowny wypoczynek w miejscowości tury-

stycznej oraz tych, którzy odwiedzają ją w celach wypoczynkowych tylko raz. 

Jest to zarazem zgodne z tezą P. Kotlera
13

 na temat konsumpcji sprawdzonych 

produktów przez niektórych konsumentów oraz poszukiwania nowości przez 

innych
14

.  

Trzy weryfikowane hipotezy sformułowano następująco: 

H1: Obszary o odmiennym kierunku rozwoju mierzonym liczbą turystów 

posiadają odmienną strukturę typologiczną odwiedzających obszar. Tym sa-

mym obszary będące w początkowych fazach rozwoju (zgodnie z koncepcją 

TALC) cechuje przewaga turystów o profilu allocentrycznym i paraallocen-

trycznym, natomiast na obszarach, na których liczba turystów spada, przeważa-

ją turyści o profilu psychocentrycznym i parapsychocentrycznym.  

H2: Przeciętna długość pobytu turysty będącego allocentrykiem jest zwy-

kle większa niż turysty psychocentryka, co oznacza, iż średnia długość pobytu 

w dwóch różnych obszarach turystycznych może być uzależniona od faktu wy-

stępowania przewagi turystów o określonym profilu. Tym samym obszar będą-

cy w jednej z pierwszych faz rozwoju (co rozpoznamy na przykład po zwięk-

szającej się liczbie turystów) będzie się również odznaczał dłuższymi pobytami 

(bo to allocentrycy stanowią dominującą grupę odwiedzających obszar w jego 

początkowej fazie rozwoju), a obszar, gdzie turystów jest mniej, z roku na rok 

będzie wykazywał krótsze pobyty.  

                                                   
11 S. Lundtorp, S. Wanhill, op.cit., s. 138–149. 

12 P. Kotler, op.cit., s. 309. 

13 Ibidem. 

14 Odniesienie obu koncepcji do teoretycznej możliwości opisu krzywej rozwoju obszaru 

turystycznego autor szeroko omawia w pracy Dekompozycja krzywej liczby odwiedzających 
obszar turystyczny i próba jej implementacji w pomiarze rozwoju funkcji turystycznej obszaru, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 698, „Ekonomiczne Problemy Usług” 
nr 83, Popyt turystyczny. Uwarunkowania, s. 523–536. 
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H3: Obszary o odmiennym kierunku rozwoju mierzonego liczbą turystów 

posiadają odmienną proporcję osób o skłonnościach do konsumpcji już spraw-

dzonych produktów (tu: miejsca wypoczynku) i tych, którzy wciąż poszukują 

nowości. Oznacza to, iż odsetek osób wracających do określonej miejscowości 

(o wzrastającej liczbie turystów) będzie większy niż osób, które nie mają zamia-

ru tam wrócić. Natomiast w przypadku miejscowości o malejącej liczbie tury-

stów proporcje będą odwrotne. Przykład możliwych proporcji obu typów tury-

stów prezentuje rysunek 1. 

 

Rys. 1. Połączenie grupy turystów preferujących pobyt jednorazowy w odwiedzanym 

miejscu (A) i turystów preferujących wielokrotne odwiedzanie tego samego 

miejsca (B) dla przykładowych danych populacja gości jednokrotnych jest 

większa od populacji gości wielokrotnych A > B (przesunięcie nie występuje) 

Żródło: opracowanie własne. 

2. Wybór badanych obszarów turystycznych 

Dokładna weryfikacja stawianych hipotez wymagałaby ciągłego badania 

zjawisk w czasie. Biorąc pod uwagę dłuższy okres – a taki podnosiłby wiary-

godność badań – badania musiałyby trwać około dekady (przy zachowaniu sta-

łych założeń). Ze względu na kosztowność badań, ich czasochłonność, ale rów-

nież dynamicznie zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą obszarów 
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turystycznych i ich otoczenia – nie jest to możliwe. Postanowiono zatem pro-

blem zbadać w ujęciu statycznym, przyjmując założenie, iż hipotezy mogą być 

zweryfikowane również poprzez porównanie dwóch podobnych obszarów tury-

stycznych będących w odmiennym stadium rozwoju funkcji turystycznej. 

Ze względu na szersze możliwości poznawcze podmiotem prowadzonych 

badań będą obszary turystyczne będące jednocześnie uzdrowiskami. Umożliwi 

to również zbadanie rozwoju poszczególnych obszarów nie tylko z uwzględnie-

niem rozwoju funkcji turystycznej mierzonej liczbą turystów, ale również do-

minującej specyficznej funkcji turystycznej, czyli w przypadku uzdrowisk za-

zwyczaj funkcji uzdrowiskowej. Określenie podobieństw i różnic między 

uzdrowiskami wykazującymi odmienną fazę rozwoju funkcji uzdrowiskowej 

wymagało eksperymentalnego wyboru co najmniej dwóch uzdrowisk i prze-

prowadzenie w nich badań.  

Przeanalizowawszy wszystkie polskie uzdrowiska pod względem ich roz-

woju mierzonego liczbą turystów (w tym kuracjuszy) oraz wskaźnikiem rozwo-

ju funkcji uzdrowiskowej
15

, wybrano dwa polskie uzdrowiska. Pierwszym jest 

Krynica-Zdrój będąca reprezentantem uzdrowisk o rosnącej liczbie turystów  

w ostatnich 10 latach oraz Polanica-Zdrój charakteryzująca się spadkowym 

trendem rozwoju funkcji uzdrowiskowej i liczby turystów. Choć nie da się 

wskazać fazy rozwoju obu uzdrowisk, to możliwe jest przybliżone uprawdopo-

dobnienie tej fazy, o czym może świadczyć chociażby nachylenie krzywej pre-

zentującej symptomatyczną wielkość popytu w postaci liczby turystów przyby-

wających do uzdrowiska w ciągu roku.  

W przypadku Krynicy nie ma wątpliwości, iż znajduje się ona w szybkiej 

fazie rozwoju funkcji uzdrowiskowej, natomiast w Polanicy obserwuje się spa-

dek wskaźników, choć o umiarkowanym nachyleniu. Można to zaobserwować 

na rysunkach 2 i 3, gdzie zaprezentowano oba wskaźniki dla wybranych uzdro-

wisk w okresie lat 1999–2009 oraz (dla zobrazowania szerszej perspektywy 

czasowej) dla okresu 1995–2009. 

                                                   
15 A.R. Szromek, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej 

i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012. 
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Rys. 2. Liczba turystów (w tym kuracjuszy) w Krynicy-Zdroju i Polanicy-Zdroju wraz 

z trendem 

Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z tezami (prezentowanymi w literaturze przedmiotu
16

) dotyczą-

cymi teoretycznych zagadnień dekompozycji szeregu czasowego obrazującego 

cykl rozwoju obszaru turystycznego – można przypuszczać, iż wybrane uzdro-

wiska, będąc w odmiennej fazie rozwoju, powinny również posiadać odmienną 

strukturę turystów zarówno pod względem proporcji między osobami przyby-

wającymi do uzdrowiska wielokrotnie oraz tylko raz, a także pod względem 

profilu typologicznego S.C. Ploga, uwzględniającego cechę preferencji powrotu 

do raz odwiedzonego miejsca lub odwiedzania wciąż nowych miejsc. Można 

zatem przyjąć, iż hipoteza o możliwości wykorzystania obu cech dla dokład-

niejszej interpretacji fazy rozwoju uzdrowiska będzie potwierdzona, jeśli takie 

różnice zostaną zaobserwowane. Rzecz jasna, pełna weryfikacja postawionej  

                                                   
16 S. Lundtorp, S. Wanhill, op.cit., s. 138–149 oraz A.R. Szromek, Dekompozycja krzy-

wej…, s. 523–536.  
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WRFT – Wskaźnik Rozwoju Funkcji Turystycznej. 

Rys. 3. Liczba turystów (w tym kuracjuszy) w Krynicy-Zdroju i Polanicy-Zdroju wraz 

z wartościami wskaźnika rozwoju funkcji uzdrowiskowej 

Źródło: opracowanie własne. 

hipotezy byłaby możliwa przy przyjęciu większej próby (większej liczby obsza-

rów turystycznych), niemniej być może zastosowane porównanie zapoczątkuje 

kolejne inicjatywy badań nad identyfikacją fazy rozwoju obszaru turystycznego. 

Porównanie zawarte w niniejszej pracy dotyczy dwóch obszarów ze względu na 

ograniczenia dotyczące zarówno czasochłonności, jak i kosztowności organiza-

cji zapoczątkowanych badań. 

Warto również dodać, iż w toku prowadzonych badań nasunęła się wąt-

pliwość, czy wybrane obszary turystyczne będące uzdrowiskami są właściwym 

przedmiotem badań empirycznych ze względu na przebywanie na tym obszarze 

kuracjuszy, z których część nie dokonała wyboru miejscowości turystycznej 

samodzielnie, a jedynie została tam skierowana przez ubezpieczyciela. Jednak 

zdecydowano przyjąć to ograniczenie, wskazując na całkowitą liczebność tury-

stów odwiedzających miejscowość, która również zawiera przyjazdy kuracju-
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szy. Tym samym, choć nie wybrali oni miejsca odbywania kuracji samodziel-

nie, to jednak stanowią część populacji turystów.  

Drugim argumentem przemawiającym za dopuszczeniem do badań tury-

stów z wybranych uzdrowisk jest losowość próby – osoby, które nie wybrały 

samodzielnie miejsca wypoczynku, „obciążają” próbę dotyczącą jednego i dru-

giego uzdrowiska w ten sam sposób (to jest odsetek każdego z typów turysty 

jest identyczny zarówno wśród badanych w Krynicy, jak i w Polanicy). Tym 

samym wpływ osób niepodejmujących samodzielnie decyzji o miejscu wypo-

czynku nie zniekształca wyników badań. 

Fałszywe wyniki badań może dać analiza długości pobytu respondentów, 

gdyż kuracjusze przebywający w sanatorium na podstawie skierowania lekar-

skiego nie mają wpływu na długość pobytu, dlatego w realizacji tej części ba-

dań ograniczono się do długości pobytu gości uzdrowiskowych, którzy samo-

dzielnie wybrali określone uzdrowisko na miejsce wypoczynku.  

3. Organizacja badań weryfikujących hipotezy 

Badaniu poddano 835 osób przebywających w Krynicy-Zdroju (z której 

pochodziły wyniki 46,7% badanych) i Polanicy-Zdroju (z której uzyskano 

53,3% ankiet). Badania przeprowadzono w maju 2011 roku w parkach zdrojo-

wych w obu uzdrowiskach. Przeszkoleni ankieterzy zadali kilkanaście pytań 

zgodnie z przyjętą procedurą badawczą oraz opracowanym kwestionariuszem. 

Wśród ankietowanych była nieznaczna przewaga kobiet – 54%, przy czym na-

leży zaznaczyć, iż wynikała ona z przewagi kobiet wśród badanych z uzdrowi-

ska Krynica (58,5%) – wśród badanych z Polanicy proporcje dotyczące płci 

były w równowadze (po 50%). Badaniu podlegały osoby w różnych kategoriach 

wiekowych, jednak największy odsetek badanych odnotowano wśród osób po 

50. roku życia (około 60%). Próbę w równych proporcjach stanowili badani 

będący w związku, jak i samotni bądź owdowiali. Co trzeci z badanych przybył 

do uzdrowiska ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe, a pozostali przyje-

chali bez skierowań w celach leczniczych lub wypoczynkowych. Dwie trzecie 

badanych była spoza województwa, w którym znajdowało się uzdrowisko,  

a osoby z zagranicy stanowiły 2% badanych. 

W badaniu uczestniczyli wyłącznie nierezydenci, a zatem o opinie proszo-

no zarówno osoby przybyłe w celach wypoczynkowych, jak i zdrowotnych,  
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a także poznawczych i tym podobnych. Badanie polegało na zadawaniu pytań 

przez przeszkolonego w tym celu ankietera. Próba badawcza była reprezenta-

tywna w obu uzdrowiskach, co pozwoliło na przyjęcie ±5% błędu statystyczne-

go oraz współczynnika ufności na poziomie 0,95. 

4. Weryfikacja hipotez badawczych 

Weryfikacja wysuniętych hipotez badawczych będzie przebiegać odrębnie 

dla każdego ze zjawisk, gdyż zazwyczaj określają je odmienne pytania z kwe-

stionariusza badawczego. Rozdział podzielono zatem zgodnie z kolejnością 

wysuniętych hipotez, a na końcu uzupełniono dodatkową cechą odróżniającą 

oba uzdrowiska, którą jest percepcja atrakcyjności obszaru turystycznego przez 

turystów. 

4.1.  Struktura typologiczna turystów 

Badanym zadano pytania, które służyły nie tylko analizie ich wypoczynku, 

ale również określeniu ich zachowań i profilu typologicznego turysty zgodnie  

z koncepcją S.C Ploga, w celu weryfikacji pierwszej ze stawianych hipotez. 

Jednak analiza profilu typologicznego wymagała wpierw opracowania narzędzi 

umożliwiających takie badanie. Dlatego na podstawie analizy literatury opra-

cowano kwestionariusz badawczy umożliwiających identyfikację profilu tury-

sty, a następnie poddano go podwójnej weryfikacji na próbie 313 osób oraz 

testowaniu rzetelności za pomocą współczynnika α-Cronbacha
17

. Wykorzystu-

jąc opracowane wcześniej narzędzie, ujawniono, iż w obu uzdrowiskach za-

uważa się odmienną strukturę typologiczną badanych. Niestety, wyniki nie były 

jednoznaczne – przyjęciu podziału badanych na 5 typów (allocentrycy, paraal-

locentrycy, centrycy, parapsychocentrycy, psychocentrycy) wynik był niejedno-

znaczny, jednak po ograniczeniu badania do 3 typów (allocentrycy, centrycy, 

psychocentrycy) różnice między badanymi uzdrowiskami okazały się znacznie 

lepiej widoczne. Wynik porównań wskazuje na dominację psychocentryków  

w Krynicy i umiarkowaną przewagę allocentryków w Polanicy (rysunek 4). 

                                                   
17 Metodologię testów weryfikujących poprawność i rzetelność opracowanego narzędzia 

prezentuje praca autora Opis ewolucji obszaru turystycznego…, s. 343–359, natomiast słabości 
narzędzia ujawnia praca Kwestie sporne w modelu…, s. 73–96. 
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Rys. 4. Struktura turystów Krynicy-Zdroju i Polanicy-Zdroju ze względu na typologię 

S.C. Ploga 

Źródło: opracowanie własne. 

4.2.  Długość pobytu turystów 

W Polanicy jest więcej odwiedzających weekendowych, tymczasem  

w Krynicy przebywają odwiedzający zatrzymujący się tam na dłużej. Średni 

pobyt odwiedzającego w Krynicy to 13,2 dnia, a w Polanicy 10,9 dnia. Oznacza 

to, iż hipoteza druga H2 została potwierdzona. 

Ograniczywszy próbę badawczą do odwiedzających samodzielnie podej-

mujących decyzję o wyborze miejsca wypoczynku, uzyskano podobne wyniki. 

Średni czas pobytu odwiedzającego w Krynicy wyniósł 10,9 dnia, a w Polanicy 

8,0 dni.  

Warto jednak dodać, iż testy statystyczne nie dają tak jednoznacznej od-

powiedzi, gdyż nie potwierdziły hipotezy mówiącej o istotnej różnicy między 

średnimi długościami pobytów (p = 0,3083). 

4.3.  Struktura jednokrotnych i wielokrotnych przyjazdów 

Wśród pytań zadanych badanym jedno dotyczyło tego, który raz odwiedzi-

li miejscowość, czy zamierzają wrócić w celach turystyczno-leczniczych oraz 
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części kwestionariusza za pomocą bezpośredniego pytania o subiektywnie ob-

serwowane zachowanie, dotyczące tego, czy na ogół (to znaczy nie tylko wobec 

odwiedzanej miejscowości) badani lubią odwiedzać miejscowości, w których 

już wypoczywali, czy też wolą wypoczynek za każdym razem w innym miej-

scu. Pytanie to było zadane w kontekście najczęściej obserwowanego zachowa-

nia, a nie sytuacji wyjątkowej.  

Badania wykazały, iż oba uzdrowiska różnią się w zaobserwowanych pro-

porcjach turystów lubiących wracać do znanej już miejscowości w celach wy-

poczynkowych oraz tych, którzy wolą odwiedzać nowe miejsca i nie wracać  

w te już im znane. W Krynicy występuje przewaga osób preferujących pobyt 

wielokrotny, natomiast w Polanicy przewaga osób preferujących pobyt jednora-

zowy. Obserwacja ta potwierdza trzecią wysuniętą hipotezę H3 (rysunek 5). 

Analizując różnice między prezentowanymi frakcjami pod względem hi-

potez statystycznych, warto dodać, iż hipotezy o równości średnich w grupach 

odwiedzających jedno- i wielokrotnie w każdej miejscowości należy odrzucić 

na poziomie istotności  = 0,05, a więc można przypuszczać, iż istnieje związek 

pomiędzy fazą rozwoju obszaru (mierzoną kierunkiem trendu liczby turystów 

przybywających w ciągu roku) a strukturą osób preferujących jedno- i wielo-

krotne odwiedzanie określonej miejscowości (pK < 0,000 pP = 0,003). Potwier-

dzono również kierunek tych zależności – to w miejscowości o rosnącej liczbie 

turystów występuje przewaga osób o skłonnościach do powrotu do już znanej 

miejscowości. 

4.4.  Percepcja atrakcyjności obszaru 

W opisie zmian, jakie współwystępują w ewolucji obszaru turystycznego, 

zauważa się również te w ocenie atrakcyjności obszaru. Badania opisane  

w niniejszej pracy uzupełniają zarazem listę czynników współwystępujących  

z kolejnymi fazami ewolucji oraz weryfikuje hipotezę J.O. Lundgrena dotyczą-

cą występującej w tej kwestii odwrotnej zależności liniowej
18

. Zauważa on, iż 

wraz ze wzrostem popularności obszaru jego atrakcyjność maleje i odwrotnie, 

choć należy przyznać, że powodów tego stanu rzeczy może być wiele.  

                                                   
18 J.O. Lundgren, An Empirical Interpretation of the TALC: Tourist Product Life Cycles in 

the Eastern Townships of Quebec, w: The Tourism Area Life Cycle, vol. 1: Applications and 
Modifications, red. R.W. Butler, Channel View Publications, Clevedon–Buffalo–Toronto 2006,  
s. 91–106. 
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Rys. 5. Odsetek turystów deklarujących powrót do miejscowości turystycznej dla 

Krynicy-Zdroju i Polanicy-Zdroju i niedeklarujących powrotu 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki porównań Krynicy, Kołobrzegu i Polanicy – opublikowane przez 

autora wcześniej
19

 – pozwoliły zauważyć, iż wyższe noty w poszczególnych 

ocenianych kategoriach atrakcyjności wystąpiły w uzdrowiskach o wyższym 

poziomie rozwoju funkcji uzdrowiskowej mierzonej wskaźnikiem funkcji 

uzdrowiskowej. Ocena atrakcyjności uzdrowiska wskazana przez kuracjuszy, 

którzy sami zdecydowali o miejscu kuracji, jak i tych, którzy otrzymali skiero-

wanie do niewybranego przez nich uzdrowiska, jest bardzo podobna, a jedyne 

różnice zauważa się w aspektach dotyczących zakwaterowania oraz czystości  

w uzdrowisku. Weryfikacja hipotezy J.O. Lundgrena wskazuje, iż ocena atrak-

                                                   
19 A.R. Szromek, Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk, „Zeszyty Naukowe Politechni-

ki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2013, nr 64, s. 251–265. 
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cyjności uzdrowiska nie zawsze jest zależna od liczby odwiedzających, ale cza-

sem od poziomu rozwoju funkcji uzdrowiskowej. Autor wysunął jednak wnio-

sek, iż w całym okresie ewolucji obszaru uzdrowiskowego ocena poziomu 

atrakcyjności obszaru może być stabilna, choć zauważalne są okresowe wahania 

ocen respondentów. Przyjęto jednocześnie założenie dotyczące zmian struktury 

typologicznej odwiedzających zgodnie z koncepcją S.C. Ploga, a zarazem wy-

sunięto logiczny wniosek będącym efektem konsekwencji przyjętego założenia, 

iż na ogół niezadowoleni respondenci stanowi mniejszość turystów przebywają-

cych na badanym obszarze, gdyż większość niezadowolonych osób poszukuje 

atrakcyjniejszego miejsca wypoczynku.  

Podsumowanie 

Zaspokojenie potrzeby identyfikacji czynników mogących przekształcić 

koncepcje deskryptywne w prospektywne i umożliwić praktyczne ich wykorzy-

stanie sprawia ogromną trudność badaczom od momentu powstania koncepcji. 

W pracy zaprezentowano weryfikację trzech hipotez badawczych, które wysu-

nięto w toku prowadzonych studiów literaturowych.  

Wykonana analiza pozwala stwierdzić, iż struktura psychologiczna tury-

stów odwiedzających obszary turystyczne będące na odmiennym etapie rozwoju 

różni się, ale nie w sposób, jaki przewidywano w fazie stawiania hipotez. Nie 

można zatem stwierdzić, iż struktura typologiczna może być przydatnym narzę-

dziem weryfikacji przypuszczeń o określeniu momentu rozwoju turystycznego 

miejscowości. Brak potwierdzenia hipotezy może też wynikać z błędów w fazie 

konstrukcji narzędzia badań profilu turystycznego. 

Wyraźnie widoczne są natomiast różnice między długością pobytów w obu 

badanych miejscowościach. Choć nie potwierdzają tego testy statystyczne, war-

to wziąć pod uwagę zrealizowane badania w kolejnych próbach weryfikacji 

hipotezy dotyczącej różnych długości pobytów. 

W pełni potwierdzono natomiast trzecią z hipotez, wskazującą na różnice 

w proporcjach osób jednokrotnie i wielokrotnie odwiedzających określoną 

miejscowość turystyczną. W miejscowości wykazującej rokroczny wzrost licz-

by odwiedzających występuje przewaga osób preferujących pobyt wielokrotny, 

natomiast w miejscowości turystycznej, w której z roku na rok liczba turystów 
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spada, występuje przewaga osób preferujących pobyt jednorazowy. Wyniki 

potwierdzają jednocześnie twierdzenie S. Lundtorpa i S. Wanhilla
20

. 

Warto dodać, iż poprzednie badania autora pozwoliły również zauważyć, 

iż wyższe noty dotyczące atrakcyjności obszarów turystycznych wystąpiły  

w uzdrowiskach o wyższym poziomie rozwoju funkcji uzdrowiskowej mierzo-

nej wskaźnikiem funkcji uzdrowiskowej.  

Może to oznaczać, iż niektóre obserwowane zjawiska mogą pełnić funkcję 

narzędzi identyfikacji faz rozwoju obszarów turystycznych. Wydaje się jednak, 

iż jest to zaledwie pierwszy krok w wykreowaniu podstaw metodycznych iden-

tyfikacji poziomu rozwoju obszaru zgodnie z przyjętymi koncepcjami. Zagad-

nienie to jawi się jednocześnie jako na tyle skomplikowane, iż może też suge-

rować podjęcie raczej wysiłku znalezienia lepszych koncepcji wyjaśniających 

ewolucję obszaru turystycznego niż poszukiwanie cech różnicujących poszcze-

gólne fazy rozwoju.  
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PROSPECTIVE CHARACTERISTICS OF EVOLUTIONARY CONCEPTS OF 

TOURISM AREA DEVELOPMENT- AN ATTEMPT TO IDENTIFY FACTORS 

OF INCREASING THE USEFULNESS OF THE DESCRIPTIVE CONCEPTS 

Summary 

This article is a continuation of the author’s research to impart concepts of the 

evolution of the practicality characteristics of tourist areas through the use of the proper-

ties of the tourist areas and tourists for develop the concept. The aim of a paper is to 

verify the three hypotheses concerning possibility of giving prospective character of 

evolutionary models of tourist areas. The study used data of 835 tourists from two spas 

in a different phase of tourism development and spa development. It is noted that the 

relationship between the phases of tourist area development and the average length of 

stay and the proportion of single and multiple visitors to a specific place. Research not 
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confirmed the relationship between phase of tourist destination development and typo-

logical profile of the parent group of tourists. 

Keywords: tourism area life cycle, spas, conception of area development 

Translated by Adam Szromek 
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KSZTAŁTOWANIE PRODUKTÓW NA LOKALNYM RYNKU 

TURYSTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE KOŁOBRZEGU 

Streszczenie 

Programy rozwoju turystyki stanowią element strategii rozwoju lokalnego. Samo-

rządy terytorialne tworzą sektorowe strategie, na przykład: strategie rozwoju turystyki, 

strategie promocji produktów turystycznych i tym podobne. Atrakcyjność lokalnego 

produktu turystycznego wpływa na rozwój gospodarczy. Napływ turystów przekłada się 

na wzrost ponadlokalnego popytu na towary i usługi. 

Artykuł składa się z części teoretycznej dotyczącej istoty produktu turystycznego  

i roli strategii rozwoju turystyki w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Druga 

część prezentuje działania władz gminy miejskiej Kołobrzeg w zakresie kreowania 

atrakcyjnych produktów turystycznych. 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, produkt turystyczny, strategia rozwoju lokal-

nego, promocja miasta, atrakcje turystyczne 

Wprowadzenie 

Samorządy terytorialne podejmują liczne działania w zakresie stymulowa-

nia rozwoju turystyki. Wynikają one częściowo z zadań obligatoryjnych gmin, 

lecz również są efektem mobilności i aktywności samorządów, które są świa-
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dome korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających dla gmin z rozwoju 

turystyki.  

Programy rozwoju turystyki w wymiarze lokalnym są zazwyczaj elemen-

tem długo- lub średniookresowej strategii rozwoju jednostki samorządu teryto-

rialnego. Wiele gmin konstruuje ponadto własne strategie rozwoju turystyki  

i promocji.  

Celem artykułu jest przedstawienie istoty produktu turystycznego i tury-

styki jako narzędzia kształtowania polityki lokalnej, zaś w części aplikacyjnej  

– prezentacja kierunków kreowania produktów turystycznych przez władze 

samorządowe w gminie Kołobrzeg oraz rolę Centrum Promocji i Informacji 

Turystycznej i Kołobrzeskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jako instytucji 

reprezentujących kompetencje samorządu lokalnego w zakresie kreowania pro-

duktów turystycznych. 

1. Istota produktu turystycznego 

Mianem produktu turystycznego określa się zespół elementów, w tym dóbr 

i usług, a także wyobrażenie o nim, które są nabywane przez turystów w celu 

zaspokojenia potrzeb związanych z uprawianiem turystyki
1
. Produkt turystycz-

ny według A. Panasiuka należy określić jako zestaw dóbr i usług (obok walo-

rów turystycznych) umożliwiających turyście przybycie do miejsca występo-

wania atrakcji turystycznych, popyt i ich wykorzystanie. Produkt turystyczny 

może obejmować miejsce (obszar recepcji turystycznej), usługę (pojedynczą lub 

pakiet turystyczny) i pewne produkty materialne
2
. Według V.T.C. Middletona 

produkt turystyczny obejmuje: 

– atrakcje i środowisko miejsca docelowego, 

– infrastrukturę i usługi miejsca docelowego – zagospodarowanie terenu, 

– dostępność komunikacyjną miejsca docelowego, 

– wizerunek miejsca docelowego, 

– cenę – wartość kosztów klienta
3
. 

                                                   
1 Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 31.  

2 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005, s. 74. 

3 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PART, Warszawa 1996, s. 107. 
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Produkt turystyczny jest ofertą, którą na rynek turystyczny kieruje miej-

scowość, region lub przedsiębiorstwo turystyczne. Może on mieć charakter 

złożony bardziej (to wówczas tak zwany megaprodukt) lub mniej, lecz zawsze 

ukierunkowany jest na potrzeby zgłaszane przez turystów.  

Literatura przedmiotu dysponuje licznymi definicjami produktu turystycz-

nego w aspekcie korzyści konsumenta – turysty, na przykład S. Smith traktuje 

produkt turystyczny jako „sumę wrażeń, które uzyskuje turysta od momentu 

opuszczenia miejsca stałego miejsca zamieszkania do powrotu do niego”
4
. 

Na produkt turystyczny składają się dwie grupy elementów: dobra tury-

styczne i usługi turystyczne. Duże znaczenie mają walory turystyczne (atrakcje 

turystyczne), które pozostają w ścisłej zależności z głównym celem podróży 

turystycznej i wpływają znacząco na kompozycję innych elementów składo-

wych produktu turystycznego. Dotyczy to głównie usług turystycznych, które 

najsilniej wypełniają produkt turystyczny. Często przyjmuje się, że produkt 

turystyczny ma charakter usługowy. 

S. Wodejko przedstawia następująco typowe cechy produktu turystyczne-

go
5
: 

a) konsumpcja produktu turystycznego jest zawsze aktem jednorazowym, 

nawet jeśli korzysta się z pakietu identycznego w tym samym czasie  

i miejscu; 

b) produkt turystyczny cechuje różnorodność: każde świadczenie usługi 

jest niepowtarzalne dla jej producenta i konsumenta; 

c) nabywanie produktu turystycznego opiera się na wyobrażeniu nie tyle, 

o samym produkcie, ile o miejscu czasowego pobytu; 

d) produkt turystyczny jest nietrwały; jego konsumpcja musi odbywać się 

w określonym miejscu i czasie, a klient musi przenieść się tam, gdzie 

produkt jest świadczony; 

e) produkt turystyczny nie może być magazynowany, choć jego świadcze-

nie może być rezerwowane; 

f) produkt turystyczny cechuje jednoczesność aktu świadczenia i kon-

sumpcji; 

                                                   
4 S. Smith, The Tourism Produkt, „Annals of Tourism Research” 1994, no. 21, 

s. 583–586. 

5 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-
szawa 1997, s. 30. 
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g) nabycie produktu turystycznego oznacza tymczasowe prawo do użycia 

go w określonym miejscu i czasie; 

h) ocena produktu turystycznego jest kształtowana w bezpośrednim kon-

takcie między świadczącym usługę a klientem. 

A. Kaczmarek, A. Stasiak i B. Włodarczyk dzielą ogół produktów tury-

stycznych na dwa rodzaje: proste produkty turystyczne i złożone produkty tury-

styczne
6
. Prosty produkt turystyczny zaspakaja jedną potrzebę w ramach wyjaz-

du turystycznego, a więc pojedynczą usługę turystyczną, dobro turystyczne lub 

obiekt turystyczny. Do złożonych produktów turystycznych zalicza się te pro-

dukty, które zawierają w sobie kilka elementów zaspakajających różne potrzeby 

towarzyszące potrzebie podstawowej (motywowi wyjazdu), na przykład impre-

za turystyczna, szlak turystyczny, produkt turystyczny miejsca. W podstawowej 

klasyfikacji produkty turystyczne dzielą się na: rzeczy, usługi, wydarzenia, im-

prezy, obiekty, szlaki i obszary. 

Szczególnym rodzajem złożonego produktu turystycznego jest produkt tu-

rystyczny miejscowości. Jego istotą jest kompleksowość. Tworzą go różne pro-

dukty proste i złożone oferowane przez podmioty działające w danej miejsco-

wości. Produkty te są względem siebie najczęściej komplementarne. Na produkt 

turystyczny miejscowości składają się dwie grupy produktów: podstawowe 

produkty turystyczne identyfikowane z danym obszarem, na przykład plaże 

morskie, oraz produkty o charakterze uzupełniającym, na przykład spa czy 

wellness. 

W literaturze przedmiotu podstawowe produkty turystyczne miejscowości 

są określane mianem markowych produktów turystycznych miejscowości. Są to 

produkty turystyczne, które w związku ze swoją oryginalnością i unikatowym 

charakterem mogą znacząco oddziaływać na wizerunek miasta i stanowić o jego 

konkurencyjności na rynku turystycznym. Turystyczny produkt markowy ma 

często charakter promocyjny. 

                                                   
6 A. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, 

s. 35–38.  
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2. Samorząd terytorialny a gospodarka turystyczna 

Rozwój turystyki stanowi ustawowe zadanie samorządów gminnych, po-

wiatowych i wojewódzkich. Problematyka turystyki stała się od 2001 roku za-

daniem własnym samorządów gminnych. W art. 7 ust.1 p. 10 ustawy o samo-

rządzie gminnym zapisano: „zagospodarowanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy; w szczególności zadania własne obejmują 

sprawy: […] kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzą-

dzeń sportowych”
7
. Szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki mają kwestie:  

a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowi-

ska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowe-

go; 

c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszcza-

nia ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urzą-

dzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, 

zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz; 

d) lokalnego transportu zbiorowego; 

e) kultury, zabytków i opieki nad zabytkami; 

f) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych; 

g) targowisk i hal targowych; 

h)  zieleni gminnej i zadrzewień; 

i) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze-

ciwpożarowej i przeciwpowodziowej; 

j) współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

k) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw
8
. 

Dla samorządu gminnego odniesieniem powinno być zaspokajanie zbio-

rowych potrzeb wspólnoty, w tym między innymi potrzeb wspólnoty i jej 

mieszkańców jako organizatorów turystyki
9
.  

                                                   
7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, DzU z 2001 roku, nr 142, poz. 

1591 z późn. zm. 

8 J. Drążkiewicz, Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego  
w Polsce, „Rocznik Żyrardowski” 2010, t. VII, s. 270.  
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Kluczową sprawą jest przyjęcie przez władze samorządowe gminy kierun-

ków rozwoju turystyki na swoim terenie. Istotne są walory krajobrazowe, atrak-

cje turystyczne i krajoznawcze, położenie geograficzne, układy komunikacyjne, 

stan zagospodarowania turystycznego, kadry dla obsługi turystyki i tak dalej.  

W analizie SWOT gminy muszą znaleźć się powyższe uwarunkowania oraz 

ocena dotychczasowego potencjału turystycznego i możliwości jego rozwoju. 

Kierunki rozwoju turystyki powinny obejmować, w różnym stopniu, na-

stępujące sprawy
10

: 

a) działania w sferze obszaru, które muszą znaleźć swoje odniesienia  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub ze-

społu gmin; 

b) działania w sferze rozwoju infrastruktury turystycznej (baza noclegowa, 

baza gastronomiczna, inne usługi, na przykład motoryzacyjne, teleko-

munikacyjne, handlowe); 

c) działania na rzecz tworzenia produktów turystycznych, a w szczególno-

ści tych produktów, które są lub będą markowe dla gminy lub zespołu 

gmin; 

d) działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozyskania inwestorów 

zewnętrznych w sferze turystyki; 

e) działania na rzecz wychowania dla turystyki; 

f) działania na rzecz rozwoju informacji turystycznej; 

g) działania na rzecz promocji turystycznej i jej markowych produktów tu-

rystycznych; 

h) działania na rzecz tworzenia lokalnej organizacji turystycznej lub in-

nych struktur, na przykład turystycznych stowarzyszeń lokalnych. 

Przegląd zadań samorządów gminnych w obszarze turystyki zaprezento-

wano w tabeli 1. 

Analizując tabelę 1, można zauważyć, iż kwestie dotyczące turystyki są 

traktowane jako zadania własne samorządów terytorialnych o charakterze fakul-

tatywnym. Samorządy mogą podejmować działania z tego zakresu, jeśli uznają, 

że są istotne z punktu widzenia potrzeb lokalnej wspólnoty.  

                                                                 
9 A. Gordon, Rozwijanie turystyki jako obowiązek prawny samorządów, w: Turystyka  

w gminie i powiecie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 45–46. 

10 Ibidem, s. 47. 
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Tabela 1 

Zakres zadań samorządów gminnych w sferze turystyki 

Grupa zadań Zadania 

Zadania aktywizujące 
lokalną gospodarkę 
turystyczną 

(bezpośredni związek 
z sektorem) 

Programowanie rozwoju turystyki w gminie i kreowanie lokalnego 
produktu turystycznego; 
tworzenie organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki  

w gminie; 
przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznych 
między innymi poprzez rozwój infrastruktury turystycznej czy poprawę 
stanu walorów turystycznych gminy; 
promocja turystyczna gminy; 
propagowanie idei rozwoju turystycznego gminy wśród mieszkańców 
oraz kształtowanie właściwej postawy miejscowej społeczności wobec 
turystów (tzw. marketing wewnętrzny); 

tworzenie korzystnego klimatu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
turystycznej oraz wspieranie napływu inwestycji turystycznych  
z zewnątrz. 

Zadania o charakterze 
ogólnogminnym 
wpływające na 
funkcjonowanie 

gospodarki 
turystycznej 

Gospodarowanie przestrzeni i zapewnienie ładu przestrzennego 
(kształtuje walory estetyczne obszaru); 
ochrona środowiska (decyduje o jakości przyrodniczych zasobów 
turystycznych); 

rozwój infrastruktury społecznej i technicznej (niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu usług sanitarnych) i infrastruktury 
komunikacyjnej (umożliwiające dotarcie do atrakcyjnych turystycznie 
miejsc w gminie); 
działalność kulturalna oraz kultura fizyczna i sport; 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Zadania 
obowiązkowe 

nałożone na gminy na 
mocy prawa 

Ewidencja obiektów noclegowych niekategoryzowanych; 
kontrola w obiektach hotelarskich i możliwość nakazu wstrzymania 

świadczenia usług; 
zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie gminy 
w celach turystycznych. 

Źródło: R. Palusiński, Rozwój turystyki jako cel współpracy samorządów lokalnych, w: 
Turystyka czynnikiem integracji, J. Biliński, D. Sawaryn, Wydawnictwo 

WSIiZ, Rzeszów 2003, s. 45. 

Stosunkowo często na poziomie lokalnym polityka turystyczna kształto-

wana jest w wyniku współpracy struktur samorządu terytorialnego z przedsta-

wicielami sektora turystycznego. Współpraca ta przyjmuje również formy insty-

tucjonalne, na przykład lokalne organizacje turystyczne czy grona (klastry). 

Na organach samorządu gminnego spoczywają też zadania określone  

w innych ustawach. W sferze turystyki dotyczy to głównie zadań wynikających z: 
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a) ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i rozporzą-

dzeniu wydanym na podstawie tej ustawy
11

, 

b) ustawy z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej i rozporządzeniu 

wydanym na podstawie tej ustawy
12

, 

c) ustawy z 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
13

. 

Korzyści ekonomiczne z rozwoju turystyki w miejscowościach turystycz-

nych dotyczą kilku aspektów, a w szczególności: 

a) napływu środków finansowych oraz inwestycji w zakresie tworzenia in-

frastruktury turystycznej; 

b) uzyskiwania dochodów pochodzących z wydatków turystów na zaspo-

kajanie ich potrzeb; 

c) rozwoju przedsiębiorczości w sektorze turystycznym lub w innych  

z nim powiązanych; 

d) stwarzania nowych możliwości zatrudnienia. 

Wzrost wielkości turystycznego ruchu przyjazdowego przyczynia się 

znacznie do rozwoju lokalnej gospodarki poprzez pobudzanie przedsiębiorczo-

ści w sferze wytwarzania produktów bezpośrednio i pośrednio dla sektora tury-

stycznego, na przykład środków komunikacji, wyposażenia obiektów, produk-

tów konsumpcyjnych – artykułów żywnościowych oraz rozwoju usług – gastro-

nomicznych, handlowych
14

. 

Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu produktu turystycznego 

może być rozpatrywana w kilku aspektach: 

a) z uwzględnieniem kryterium ogólnego: współpracy z podmiotami za-

rządzającymi produktami turystycznymi, 

b) z uwzględnieniem kryterium specyficznego: współpracy w prowadze-

niu działań związanych z transferem wiedzy, obejmowanie patronatem 

działań łączących się z produktem turystycznym, stwarzanie warunków 

do rozwoju produktu turystycznego poprzez promowanie produktu oraz 

                                                   
11 Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, DzU nr 55, poz. 578 z późn. 

zm. 

12 Ustawa z 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, DzU nr 81, poz. 889 z późn. zm. 

13 Ustawa z 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU nr 106, poz. 

680 z poźn. zm. 

14 Turystyka…, s.413. 
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wspieranie instytucji lub osób z nim związanych, przygotowywanie te-

renów, pomieszczeń, urządzeń i tym podobnych pod rozwój produktu 

turystycznego, 

c) z uwzględnieniem kryterium marketingowego: promowania logo pro-

duktu turystycznego
15

. 

3. Produkty turystyczne miasta Kołobrzegu 

Kołobrzeg jest największym centrum uzdrowiskowym w Polsce. Dzięki 

rozwojowi funkcji turystycznej w ostatnim piętnastoleciu miasto osiągnęło 

znaczne korzyści ekonomiczne i społeczne
16

.  

Władze samorządowe gminy miejskiej Kołobrzeg, zakładając, że turystyka 

jest głównym źródłem dochodów miasta, podjęły decyzję o opracowaniu bran-

żowego dokumentu regulującego funkcjonowanie gospodarki turystycznej  

w latach 2006–2015 w postaci Strategii rozwoju turystyki w mieście Kołobrzeg. 

Ma on charakter kierunkowy i w dużej mierze nawiązuje do krajowego doku-

mentu Strategia rozwoju turystyki na lata 2007–2013”
17

 oraz Strategii rozwoju 

turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku
18

. Istnieje ponadto 

naturalna korelacja tego dokumentu ze Strategią rozwoju miasta Kołobrzeg do 

2020 roku. 

Podstawą sformułowania misji rozwoju turystyki w Kołobrzegu, celów 

strategicznych oraz sposobów ich realizacji było założenie, że miasto może 

osiągnąć sukces i przewagę konkurencyjną, koncentrując uwagę na trzech ob-

szarach działań: zdrowie – kultura – rozrywka. Marka miasta musi nawiązywać 

do tych trzech obszarów działalności turystycznej. Drugim założeniem było 

                                                   
15 Produkt turystyczny – krok po kroku. Instrukcja przygotowania transgranicznego pro-

duktu turystycznego, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, 

Cieszyn–Trinec 2010, s. 12. 

16 Strategia rozwoju turystyki w mieście Kołobrzeg, Urząd Miasta w Kołobrzegu, Koło-

brzeg 2006, s. 4. 

17 Strategia rozwoju turystyki na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, War-

szawa 2005. 

18 Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku, Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie, Warszawa–Szczecin–Koszalin 2005–2006. 
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uznanie funkcji uzdrowiskowej jako dominującej w gospodarce turystycznej 

miasta
19

. 

W wizji i misji turystyki w mieście Kołobrzegu priorytetowe znaczenie 

nadano rozwojowi produktu turystycznego
20

.  

Różnorodne i wysokiej jakości walory turystyczne, szczególnie uzdrowi-

skowe i wypoczynkowe, sprawiają, że Kołobrzeg jest miastem wyjątkowym na 

południowym wybrzeżu bałtyckim. Podstawą funkcjonowania wielu produktów 

turystycznych oraz tworzenia nowych są walory miasta, takie jak: 

– dwunastokilometrowy dostęp do morza, 

– wysokiej jakości zrewitalizowana plaża, 

– istnienie i funkcjonowanie portu sprzyjającego turystyce morskiej, 

– bodźcowy bioklimat, 

– nadmorski park uzdrowiskowy, 

– złoża borowin i solanki, 

– cenne walory dóbr kultury, 

– interesująca historia miasta (wielowiekowy garnizon), 

– liczna i o wysokim standardzie baza noclegowa, gastronomiczna  

i uzdrowiskowa, 

– wieloletnie tradycje wczasowo-uzdrowiskowe, 

– pozytywny stosunek lokalnej społeczności do turystów oraz władz sa-

morządowych do rozwoju turystyki, 

– zainteresowanie inwestorów Kołobrzegiem. 

Określono podstawowe i uzupełniające produkty turystyczne oraz związa-

ne z nimi formy turystyki. Do produktów podstawowych zaliczono: 

– turystykę uzdrowiskową (zdrowotno-leczniczą), 

– turystykę wypoczynkowo-rekreacyjną, 

– turystykę aktywną. 

Do produktów turystycznych uzupełniających Kołobrzegu zaliczono: 

– turystykę kulturowo-miejską, 

– turystykę rozrywkowo-kulinarną, 

– turystykę kongresową. 

                                                   
19 Strategia rozwoju turystyki w mieście Kołobrzeg, s. 5. 

20 Ibidem, s. 17–18. 
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Trzy produkty turystyczne Kołobrzegu: turystyka uzdrowiskowa, turystyka 

wypoczynkowo-rekreacyjna i turystyka kulturowo-miejska mają w zasadzie 

postać ukształtowaną i zmiany mogą iść głównie w zakresie ilościowym. Kolej-

ne dwa: turystyka aktywna i turystyka rozrywkowo-kulinarna są w fazie po-

czątkowego rozwoju, natomiast turystka kongresowa wymaga odpowiedniej 

infrastruktury. Z konfrontacji zapisów Strategii rozwoju turystyki miasta Koło-

brzeg i jej realizacji wynika jednak, że wszystkie produkty turystyczne Koło-

brzegu wymagają istotnych zmian jakościowych.  

Nadrzędnym celem dla władz samorządowych miasta w ramach priorytetu 

I – „Rozwój produktu turystycznego” jest wykreowanie i rozwój konkurencyj-

nych w skali regionu, kraju i Europy produktów turystycznych. 

Z jednej strony podjęto próbę „uatrakcyjnienia” funkcjonujących dotych-

czas w mieście produktów turystycznych, z drugiej – opracowano koncepcję 

nowych produktów, których powstanie jest podyktowane potrzebami niezbęd-

nymi dla dalszego rozwoju gospodarki turystycznej oraz zgłaszanym popytem 

na te produkty. Tabela 2 przedstawia sześć produktów turystycznych miasta 

Kołobrzegu, które w pełni powinny zaspakajać potrzeby segmentów docelo-

wych. 

Każde miasto posiada zespół cech, które stanowią o jego atrakcyjności.  

W praktyce jednak siła atrakcyjności głównej cechy wpływa na to, czy miasto 

przyciąga turystów i inwestorów.  

Przyjmując za podstawowy wyróżnik funkcjonalny miasta jego potencjał 

uzdrowiskowy i leczniczy, zdefiniowano podstawową obietnicę dla turystów 

jako „szczególnie zdrowy mikroklimat”, stąd określenie „Klimatyczny Koło-

brzeg”. Atutem miasta jest nie tylko plaża, ale samo morze i powietrze, to zna-

czy aerozol bogaty w jod. 

Według Strategii promocji miasta Kołobrzeg głównym produktem tury-

stycznym w Kołobrzegu jest zdrowie, a jego racjonalną rekomendacją jest „stre-

fa jodu” oraz złoża solanki i borowiny. Zdrowie umożliwia pozycjonowanie 

marki miejscowości nadmorskiej, uzależniając się od warunków pogodowych, 

klimatu i sezonu letniego. Zdrowy klimat pozwala korzystać z walorów zdro-

wotnych miejsca również po sezonie, na przykład w okresie jesiennych sztor-

mów. Kołobrzeg oferuje całoroczną, nieograniczoną możliwość korzystania  

z produktów zdrowotnych w postaci zabiegów oferowanych w sanatoriach 

uzdrowiskowych przez cały rok. 
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Tabela 2 

Działania na rzecz „uszlachetniania” istniejących produktów turystycznych 

w Kołobrzegu i tworzenia nowych 

Lp Nazwa 
produktu 

Nazwa 
subproduktu 

Cele działań 
na rzecz 
rozwoju 
produktu 

 
Działania na rzecz 

produktu 

 
Nazwa produktu 

tematycznego 

1 2 3 4 5 6 

1 Turystyka 
uzdrowis-

kowa 

1. Turystyka 
zdrowotna. 

2. Turystyka 
lecznicza. 

Wykreowa-
nie miasta na 

wzorcowy  
i modny 
kurort 
nadmorski. 

1. Uporządkowanie 
zieleni i architektury 

strefy nadmorskiej. 
2. Zmiany 
organizacyjno- 
-porządkowe  
w dzielnicy 
uzdrowiskowej  
i innych nadmorskich. 
3. Zwiększenie 

znaczenia turystyki 
zdrowotnej. 

„Kurort-retro-styl” 
„Kołobrzeskie Partery 

Ogrodowe” 
„Kołobrzeg = Zdrowie” 

2 Turystyka 
wypoczyn-
kowo- 
-rekreacyjna 

1. Wypoczy-
nek bierny. 
2. Wypoczy-
nek aktywny. 

Stworzenie 
najwięk-
szego 
kąpieliska na 
polskim 
Wybrzeżu. 

Poprawa 
jakości plaż. 

1. Uszlachetnienie 
rdzenia produktu 5 x S. 
2. Ograniczenie 
budownictwa 
wczasowo- 
-rekreacyjnego. 

3. Tworzenie 
udogodnień 
wypoczynku czynnego 
dla dzieci. 

„Marina Solna” 
„Plaże morskie” 
„Stadion im. Sebastiana 
Karpiniuka” 
 

3 Turystyka 
aktywna 

1. Sporty 
wodne. 
2. Sporty 

lądowe. 
3. Sportowcy. 

Miasto 
głównym 
centrum 

turystyki na 
Wybrzeżu 
Środkowym. 

1. Jachting, cruising, 
połowy wędkarskie. 
2. Stworzenie bazy dla 

lądowych form 
turystyki aktywnej: 
hippiki, turystyki 
rowerowej. 

„Morski Kołobrzeg” 
„Kołobrzeg rowerową 
stolica Polski” 

„Osada Solna” 

4 Turystyka 
kulturowo-
miejska 

1. Turystyka 
poznawcza. 
2. Turystyka 
kulturowa. 

Miasto 
największym 
centrum 
kultury 

polskiego 
Wybrzeża 
Zachod-
niego. 

1. Rozwijanie 
infrastruktury 
eksponującej wizerunek 
miasta. 

2. Działania 
polepszające wyraz 
architektoniczny 
miasta. 
3. Rozwijanie 
działalności kulturalnej 
miasta. 

„Twierdza Kołobrzeg” 
„Ekopoark” 
„Żagiel” 
„Kołobrzeg stolica 

szant” 
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1 2 3 4 5 6 

5 Turystyka 
rozrywkowo-
kulinarna  

1. Turystyka 
hazardowa. 
2. Turystyka 

gastrono-
miczno- 
-clubbingowa. 

Stworzenie 
centrum gier  
i hazardu 

oraz 
turystyki 
kulinarnej. 

1. Stworzenie centrum 
– casina. 
2. Promocja stref 

gastronomicznych. 

„Casino gier” 
„Śledź bałtycki – złoto 
lokalne” 

„Sunrise” 

6 Turystyka 
kongresowa 

 Stworzenie 
centrum 
kongreso-
wego. 

Działania na rzecz 
stworzenia centrum 
kongresowego. 

„Kongres w kurorcie” 

Źródło: wyciąg ze Strategii rozwoju turystyki w mieście Kołobrzeg, s. 45–48. 

Produktem wspierającym uczyniono połowy na Bałtyku. Atrakcyjność rej-

sów połowowych ma charakter całoroczny. Ten produkt nie był jeszcze wyko-

rzystywany przez żadne miasto w Polsce. 

Kołobrzeg dysponuje dużym potencjałem wizerunkowym, związanym  

z symboliką zaślubin Polski z morzem. Produkt niszowy nazwany umownie 

ślubnym może obejmować: śluby, wesela, przyjęcia, targi ślubne czy odnawia-

nie sakramentu ślubu, a także element kapitalnie łączący produkt ślubny ze 

zdrowym nadmorskim odpoczynkiem w postaci „miesiąca jodowego”. Ze 

względu na mocny emocjonalny charakter przekazu propagowanie Kołobrzegu 

poprzez odwołanie się do symbolu trwałych zaślubin pozwala na efektywne 

zainteresowanie mediów w ramach działań PR. 

4. Działalność Centrum Promocji i Informacji Turystycznej  

w Kołobrzegu oraz Kołobrzeskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 

na rzecz kreowania produktów turystycznych. 

Instytucją odpowiadającą za kreowanie produktów turystycznych oraz po-

siadającą kompetencje samorządowe w tym zakresie było w latach 2002–2012 

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Nad jego funkcjonowaniem bez-

pośredni nadzór sprawował prezydent Kołobrzegu. 

Przedmiotem działania Centrum były zadania własne i miasta w zakresie 

promocji miasta i informacji turystycznej, a w szczególności: prowadzenie 

ośrodka informacji turystycznej, przygotowywanie i dystrybucja materiałów  
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o mieście, prowadzenie sprzedaży wydawnictw turystycznych, gromadzenie  

i przetwarzanie informacji o sektorze turystycznym miasta i regionu, inicjowa-

nie i koordynowanie współpracy podmiotów zajmujących się organizacją tury-

styki w mieście, udział w targach, giełdach branżowych krajowych i zagranicz-

nych, inicjowanie i pomoc we wdrażaniu programów rozwoju i promocji mia-

sta, produkcja materiałów własnych, obsługa bazy multimedialnej, prowadzenie 

działalności reklamowej i inne. 

Przykładowo, podejmowane działania w 2012 roku to prezentacje oferty 

turystycznej miasta na targach turystycznych i innych imprezach, jak: 

– Ferie 2012 – Kopenhaga (styczeń 2012 roku), 

– Międzynarodowe Targi Turystyczne – Oslo (styczeń 2012 roku), 

– Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB” – Berlin (marzec 2012 ro-

ku), 

– Międzynarodowe Targi Turystyczne „Introtoumarket 2012” – Moskwa 

(marzec 2012 roku), 

– Międzynarodowe Targi Turystyczne „Silesia” – Katowice (marzec 

2012 roku), 

– Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR 2008” – Goeteborg (ma-

rzec 2012 roku), 

– Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato 2012” – War-

szawa (kwiecień 2012 roku), 

– Festyn na wyspie Bornholm „Łączy nas Bałtyk” (kwiecień 2012 roku), 

– Fest an der Panke – Berlin Pankow (wrzesień 2012 roku). 

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu zajmowało się 

również przygotowaniem, drukiem i dystrybucją materiałów promocyjnych  

o Kołobrzegu, jak również kolportowaniem materiałów poszczególnych ośrod-

ków wczasowych oraz oferty rekreacyjnej miasta w kraju i za granicą, przede 

wszystkim do Berlina, Sztokholmu, Brukseli oraz Rostocku i Hamburga.  

W ramach działań promocyjnych CPiT utrzymywało stały kontakt z lokal-

nymi, krajowymi i zagranicznymi mediami, organizując duże imprezy promo-

cyjne: Radio Zet „Przebojowe lato z radiem Zet i tygodnikiem Naj” oraz TVN 

Plaża. Ponadto współuczestniczono w organizacji takich imprez, jak: IV Koło-

brzeski Piknik Wojskowy, Heineken Ice Truck, Finał Pucharu Polski Strong 

Man, Międzynarodowy Zlot Motocykli Harleya Davidsona, Konkurs „Papkina-

da” czy Fortissimo – Zlot Miłośników Fortyfikacji.  
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Centrum miało też swój udział w przeprowadzonej akcji „Kołobrzeg Mia-

sto Kultury”. Punkty CPiT prowadziły działalność informacyjną w zakresie 

turystyki. Bogaty program uatrakcyjniający pobyt kuracjuszy i turystów przygo-

towuje wraz z Centrum wiele innych podmiotów, między innymi Miejski Ośro-

dek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Galeria Sztuki Współczesnej, 

Muzeum Oręża Polskiego, Latarnia Morska, Amfiteatr, Port Jachtowy, Reduta 

Solna, Centrum Rozrywki Western City, Minizoo, Centrum Atrakcji Wojsko-

wych. 

Ogółem w 2012 roku odbyło się ponad 120 imprez, w tym Sunrise Festival 

o charakterze i zasięgu europejskim. 

W marcu 2013 roku powstała Kołobrzeska Lokalna Organizacja Tury-

styczna (KLOT), której celem działania jest: kreowanie wizerunku rejonu koło-

brzeskiego i promocja jego atrakcyjności, integrowanie środowisk samorządu 

terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji 

pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym rejonu, działania na 

rzecz wzrostu wpływów z turystyki, stwarzanie warunków dla powstania i kre-

owania nowych produktów turystycznych rejonu kołobrzeskiego i inne. Jej 

działanie ma być zmodyfikowaną kontynuacją funkcjonowania Centrum Pro-

mocji i Informacji Turystycznej. KLOT obecnie działa w komplementarnym 

układzie z dwoma innymi lokalnymi podmiotami: Regionalnym Stowarzysze-

niem Turystyczno-Uzdrowiskowym oraz fundacją „Kołobrzeg Polskie Centrum 

SPA”.  

W latach 2010–2013 władze samorządowe w Kołobrzegu uczestniczyły 

czynnie w wykreowaniu wielu prestiżowych produktów turystycznych, z któ-

rych do markowych można zaliczyć Stadion im. Sebastiana Karpiniuka
21

, Mari-

nę Solną powstałą w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”
22

, 

a wcześniej odbywającą się w Kołobrzegu od 2004 roku kultową imprezę mu-

zyczną Sunrise. 

                                                   
21 E. Wiśniewski, Stadion im. Sebastiana Karpiniuka jako produkt marketingowy miasta, 

w: Marketing sportowy wyzwaniem dla miast i regionów, red. E. Wiśniewski, Wydawnictwo 
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Łódź 2012, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIII, z. 10, 
s. 157–166. 

22 Marina Solna zastąpiła dawny port jachtowy, PortalMorski.pl (28.05.2013). 
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Podsumowanie  

Zaprezentowany przegląd priorytetowych produktów turystycznych kre-

owanych przez władze samorządowe gminy Kołobrzeg świadczy o ich aktyw-

nym zaangażowaniu w ten ważny dla lokalnej gospodarki sektor. Główne wy-

tyczne działania samorząd czerpie ze Strategii rozwoju turystyki miasta Koło-

brzeg. Dokument ten należy zaktualizować: wiele produktów turystycznych 

wymaga modyfikacji jakościowej, a istotne zmiany w życiu gospodarczo- 

-społecznym miasta i otoczenia są sygnałem do kreowania nowych produktów.  

Marka miasta oraz jej produkty turystyczne muszą mieć charakter unika-

towy i powinny być postrzegane przez turystów jako istotne walory motywa-

cyjne do przyjazdu do kołobrzeskiego uzdrowiska. Kołobrzeg w dużej mierze 

uzależniony jest od warunków klimatycznych, trzeba więc w większym niż 

dotychczas stopniu zadbać o poszerzenie oferty turystycznej w celu wydłużenia 

sezonu. 

Aktywna działalność Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, a obec-

nie Kołobrzeskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, jest argumentem na to, iż 

władze samorządowe gminy miejskiej Kołobrzeg dostrzegają rolę turystyki  

i nowych produktów turystycznych w procesach rozwoju miasta. 
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DEVELOPING PRODUCTS FOR THE LOCAL TOURIST MARKET IN 

KOŁOBRZEG 

Tourism development programs are part of the local development strategy. Local 

governments create sectoral strategies, for example tourism development strategies, 

promotion strategies for tourism products etc. The attractiveness of the local products 

ficient impact on local development. The influx of tourists translates into an increase in 

supra-local demand for goods and services. 

The article consists of a theoretical part, on the essence of the tourism product and 

the role of tourism development strategy in the activities of the local government. The 
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second part presents the authorities of the municipality Kołobrzeg on the creation attrac-

tive tourism products. 

Keywords: local government, tourism product, local development strategy, promotion 

of the city, tourist attractions 

Translated by Edward Wiśniewski  
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PREFERENCJE SENIORÓW DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU NA WSI 

NA TERENIE LUBELSZCZYZNY I PODLASIA 

Streszczenie 

 W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących preferencji i zacho-

wań osób starszych wypoczywających na wsi. Badania przeprowadzono w okresie let-

nim 2012 roku na próbie 197 turystów w wieku 55 i więcej lat wypoczywających  

w skategoryzowanych obiektach wiejskiej bazy noclegowej na terenie Lubelszczyzny  

i Podlasia. W opracowaniu nakreślono sylwetkę przeciętnego seniora odwiedzającego 

obszary wiejskie, a także ukazano zachowania osób starszych tam wypoczywających. 

Omówiono między innymi motywy wyboru tej formy turystyki, a także wyboru kon-

kretnej oferty, wykorzystywane przez turystów źródła informacji o obiekcie, prefero-

wane sposoby spędzania czasu wolnego oraz oczekiwania dotyczące urozmaicenia  

i udoskonalenia oferty. Rozważania te poszerzono o analizy czynników warunkujących 

zachowania i oczekiwania turystów, którymi były: poziom wykształcenia oraz sytuacja 

materialna badanych.  

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, osoby starsze, seniorzy, preferencje 
i zachowania turystów 
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Wprowadzenie 

W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, wzrasta odse-

tek osób starszych. W 2011 roku osoby w wieku 60 i więcej lat stanowiły 

19,8% ogółu społeczeństwa polskiego, było to o 2,8% więcej niż w roku 2002. 

W stosunku do roku 1960 ten wzrost wynosił aż 10,1%
1
. Powodów takiego 

stanu rzeczy doszukiwać się można między innymi w poprawie warunków so-

cjalnych, a także wzroście dostępności i jakości usług medycznych. Znaczący 

udział w poprawie stanu zdrowia i jakości życia osób starszych przypisać nale-

ży niewątpliwie upowszechnieniu profilaktyki zdrowotnej poprzez udział  

w różnych formach rekreacji. Należy bowiem nadmienić, iż niedobór ruchu, 

charakterystyczny dla większości ludzi, szczególnie żyjących w dużych aglo-

meracjach miejskich i prowadzących mało aktywny tryb życia, jest jedną  

z głównych przyczyn zmniejszania się odporności ustroju współczesnego czło-

wieka na działanie wielu szkodliwych czynników otoczenia. Wielogodzinne 

przebywanie w pozycji siedzącej zwiększa zagrożenie niektórymi chorobami, 

jak na przykład miażdżycą, chorobą wieńcową serca, otyłością czy cukrzycą
2
.  

Istotny wpływ rekreacji na stan zdrowia ludzi trzeciego wieku i propago-

wanie jej jako panaceum na rozpowszechniające się choroby cywilizacyjne był 

podkreślany w literaturze polskiej już od dawna. Jako przykład mogą tu posłu-

żyć publikacje A. Dawidowicza
3
, L. Dec

4
, S. Kozłowskiego

5
 czy H. Szwarc

6
. 

Mowa tutaj jednak o rekreacji ruchowej, a nie biernych formach spędzania cza-

su wolnego. Te natomiast cieszą się zdecydowanie największą popularnością 

wśród polskich seniorów. Badania GUS wskazują, że w 2009 roku ulubionymi 

                                                   
1 Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, GUS, Warszawa 2013, s. 138. 

2 H. Szwarc, T. Wolańska, T. Łobożewicz, Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku, 
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 5. 

3 A. Dawidowicz, Rola różnych ćwiczeń i turystyki pieszej w walce z chorobami cywiliza-

cyjnymi i starzeniu się ludzi, „Kultura Fizyczna”1956, nr 1. 

4 L. Dec, Rola ćwiczeń fizycznych w zapobieganiu chorobom współczesnej cywilizacji, 

„Chowanna” 1976, nr 20. 

5 S. Kozłowski, Aktywność ruchowa człowieka a wydolność fizyczna w starszym wieku, 

„Kultura Fizyczna” 1969, nr 7. 

6 H. Szwarc, O potrzebie wczesnej profilaktyki chorób cywilizacyjnych, „Wychowanie 
Fizyczne i Higiena Szkolna” 1976, nr 1. 
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sposobami spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek w grupie 

osób 65-letnich i starszych były: słuchanie radia, muzyki, oglądanie telewizji, 

video (38,2%), wypoczynek bierny – opalanie się, relaks (16,8%) oraz czytanie 

(16,7%). Uprawianie sportu i ćwiczeń fizycznych (łącznie z bieganiem, space-

rami, myślistwem, wędkarstwem, korzystaniem z siłowni) nie cieszyło się du-

żym powodzeniem. Wskazało je 3,1% badanych
7
.  

Jedną z atrakcyjniejszych form rekreacji w ogóle, w tym dla osób star-

szych, jest turystyka. Niestety, czego dowodzą wyniki badań, w 2010 zaledwie 

33% badanych w wieku 55 i więcej lat uczestniczyło w wyjazdach turystycz-

nych
8
. Natomiast 78,7% osób w wieku 65 i więcej lat w ogóle nie planowało 

wyjazdów turystycznych na rok 2010
9
. W 2010 roku odsetek Polaków powyżej 

55. roku życia uczestniczących w krajowych wyjazdach długookresowych wy-

nosił 15%, a w wyjazdach zagranicznych – 10%
10

. W krajowych wyjazdach 

krótkookresowych wzięło udział 8% Polaków w wieku powyżej 55 lat
11

.  

Na podstawie zaprezentowanych danych wnioskować można, że wyjazdy 

turystyczne wśród osób starszych w Polsce nie są zbyt powszechne. Jako przy-

czyny nieuczestniczenia w turystyce badani wskazywali najczęściej problemy 

ze zdrowiem (40%), brak środków finansowych (38%) oraz brak czasu (18%)
12

.  

Mając na uwadze, iż jedną z najczęściej wskazywanych przez seniorów 

barierą uczestnictwa w turystyce są względy ekonomiczne, uzasadnione wydaje 

się propagowanie wśród tej grupy wypoczynku w obiektach, w których usługi 

noclegowe i wypoczynek oferowane są w bardziej przystępnych cenach. Mogą 

nimi być obiekty noclegowe zlokalizowane na wsi. Poza czynnikami cenowymi 

turystyka wiejska (a w jej ramach agroturystyka) powinna wydać się osobom 

starszym wiekiem atrakcyjna ze względu na walory przyrodnicze terenów wiej-

                                                   
7 Wskazania na 1. miejscu; Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 

r., GUS, Warszawa 2010, s. 77. 

8 Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, Korporacja Badawcza 

Pretendent, Wrocław 2011, s. 8. Badania przeprowadzone na 1067 osobach w wieku 55 i więcej 
lat. 

9 Turystyka i wypoczynek…, s. 94. 

10 Preferencje osób starszych…, s. 8. 

11 J. Łaciak, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 roku, Instytut Tu-

rystyki, Warszawa 2011. 

12 Preferencje osób starszych…, s. 16. 
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skich oraz możliwość wypoczynku w ciszy i spokoju. Wiele osób doceni po-

nadto przejawy ciągle żywej kultury ludowej oraz smacznego i zdrowego je-

dzenia oferowanego przez kwaterodawców. 

Przygotowanie właściwej, a tym samym atrakcyjnej oferty usługowej dla 

turystów trzeciego wieku wymaga jednak rozpoznania ich oczekiwań w tym 

zakresie. Konieczne wydaje się więc podejmowanie tego typu badań. W związ-

ku z powyższym autor uznał za zasadne rozpoznanie omawianego zjawiska,  

a za cele opracowania przyjął ukazanie preferencji turystycznych osób starszych 

wypoczywających w obiektach wiejskiej bazy noclegowej. 

1. Materiał i metody badań 

Badania terenowe przeprowadzone zostały w okresie lipca i sierpnia 2012 

roku na próbie 197 turystów w wieku 55 i więcej lat wypoczywających w 75 

obiektach turystyki wiejskiej funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny i Pod-

lasia
13

. Dobór kwater był celowy – badaniami ankietowymi zamierzano objąć 

turystów wypoczywających we wszystkich skategoryzowanych obiektach wiej-

skiej bazy noclegowej funkcjonujących w tych województwach. Część kwate-

rodawców odmówiła współpracy i nie wyraziła chęci przekazania kwestionariu-

szy ankiet turystom. 

2. Wyniki badań 

Osoby starsze wypoczywające na terenach wiejskich Lubelszczyzny i Pod-

lasia były zróżnicowane pod względem poziomu wykształcenia. Większość  

z nich (51,8%) legitymowała się wykształceniem wyższym, a 39,1% średnim. 

Pozostali (9,1%) zawodowym i podstawowym. Wśród respondentów nieznacz-

nie więcej było mężczyzn, którzy stanowili 52,3% próby. 

Z poziomem wykształcenia powiązany był charakter wykonywanej pracy. 

Prawie połowa badanych to „pracownicy biurowi” (w tym 35,0% to pracownicy 

                                                   
13 Autor ma świadomość, iż obszar Lubelszczyzny i Podlasia jako historycznych krain 

Polski nie pokrywa się z terytorium administracyjnym województwa lubelskiego oraz podlaskie-
go. Nazwy te w artykule będą jednak stosowane zamiennie. 
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umysłowi, 6,1% – kadra kierownicza, a 7,6% – wykonawcy wolnych zawo-

dów). 11,2% respondentów stanowili przedsiębiorcy. Jako pracownicy fizyczni 

określiło się 6,1% badanych, a prowadzący dom – 1,5%. Świadczenia socjalne 

w formie emerytur i rent pobierało 35,5% respondentów.  

Kolejnym elementem charakterystyki respondentów jest dokonana przez 

nich ocena własnej sytuacji materialnej. Wśród ogółu badanych dominowała 

ocena dobra. Odpowiedź taką wskazało 57,4% badanych. Ta część badanych 

wraz z turystami, którzy swoją sytuację materialną określili jako bardzo dobrą 

(10,2%), stanowiła prawie 70% wszystkich respondentów. Odpowiedź zadowa-

lająca wskazało 21,8%, a dostateczna 9,1% badanych. Pozostałe 1,5% wypo-

czywających seniorów twierdziła, że ich sytuacja materialna jest zła. 

Badani poproszeni zostali również o deklarację dotyczącą maksymalnej 

kwoty pieniężnej, którą skłonni są przeznaczyć na jednodniowy wypoczynek 

dla jednej osoby na wsi. Ponad 70% respondentów stwierdziło, że na jedno-

dniowy wypoczynek na wsi nie są skłonni przeznaczyć więcej niż 99 złotych  

(w tym 15,2% do 50 złotych). Przedział 100–200 złotych wskazało 20,8% ba-

danych, a ponad 200 złotych prawie 8%.  

Podstawową grupą turystów wypoczywających na wsi byli mieszkańcy 

miast, najczęściej dużych – prawie 3/4 z nich przyjechało z miast, których licz-

ba mieszkańców przewyższała 50 tysięcy (w tym 48,2% – powyżej 200 tysię-

cy). Mieszkańców wsi w badanej grupie było 6,1%. 

W zdecydowanej większości (89,3%) seniorzy przybyli do miejsca wypo-

czynku samochodem osobowym.  

Bardzo istotną kwestią w przypadku turystyki wiejskiej, a szczególnie 

agroturystyki, jest promocja. Na rysunku 1 przedstawiono wykorzystywane 

przez turystów źródła informacji o obiektach, w których wypoczywali. 

Dla zdecydowanej większości osób wypoczywających na wsi źródłem,  

z którego pozyskują informacje dotyczące miejsca wypoczynku, jest internet. 

Wniosek ten potwierdzają również inne badania autora
14

, a także badania mię-

dzy innymi K. Krzyżanowskiej
15

, K. Stepaniuka
16

, R. Kolczatka i K. Jankow- 

                                                   
14 J. Zawadka, Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelsz-

czyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010. 

15 K. Krzyżanowska, R. Wojtkowski, Rola Internetu w promocji usług agroturystycznych, 
„Studia Ekonomiczne i Regionalne” 2012, t. 5, nr 1. 
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Rys. 1. Źródła informacji o obiekcie turystyki wiejskiej wykorzystywane przez 

badanych [%] 

 * Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: badania własne. 

skiego
17

, A. Niedziółki
18

 czy M. Prochorowicz
19

. Stosunkowo dużą grupę sta-

nowiły również osoby bazujące na opiniach i rekomendacjach znajomych. Po-

zostałe źródła informacji nie miały większego znaczenia. Warto tu zauważyć, że 

wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rosła rola internetu jako źródła in-

                                                                 
16 K. Stepaniuk, Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem 

działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego, „Acta Scientiarum 
Polonorum. Oeconomia” 2010, nr 9 (4). 

17 R. Kolczatek, K. Jankowski, Internet – nowoczesne źródło informacji i reklamy w agro-
turystyce, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej, Siedlce 2006. 

18 A. Niedziółka, Wykorzystanie sieci Internet w promocji produktu agroturystycznego na 

przykładzie województwa małopolskiego, w: Zastosowanie technologii informacyjnych do wspo-
magania zarządzania procesami gospodarczymi, red. N. Semeniuk, R. Mosdorf, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008. 

19 M. Prochorowicz, Zastosowanie reklamy elektronicznej w promocji gospodarstw agro-

turystycznych, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydawnictwo Aka-
demii Podlaskiej, Siedlce 2006. 
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formacji. Osoby gorzej wykształcone częściej sugerowały się opiniami znajo-

mych. 

Wypoczynek na cichych i spokojnych terenach wiejskich od dawna cieszy 

się dużym powodzeniem wśród mieszkańców dużych, zatłoczonych i hałaśli-

wych miast. Aby lepiej zdiagnozować to zjawisko, respondenci zostali zapytani 

o przyczyny wyboru wsi jako miejsca na spędzenie czasu wolnego. Na rysun-

ku 2 zaprezentowano szczegółowe informacje na ten temat.  

 

Rys. 2. Motywy wyboru wsi jako miejsca wypoczynku [%] 

 * Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: badania własne. 

Jak wynika z zaprezentowanych informacji, możliwość wypoczynku w na-

turalnym, wiejskim środowisku, walory zdrowotne terenów wiejskich, a także 

chęć spędzenia urlopu wśród ulubionych krajobrazów były najczęściej wskazy-

wanymi powodami wyboru tej formy turystyki. Do podobnych wniosków doszli 
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także w swoich badaniach między innymi I. Sikorska-Wolak i J. Zawadka
20

,  

A. Balińska i I. Sikorska-Wolak
21

, A. Niedziółka i M. Bogusz
22

 czy Z. Kubiń-

ska, A. Stachyra i B. Bergier
23

. Co ciekawe, koszty pobytu nie były w tym 

przypadku kategorią często wskazywaną. Osoby mające niższy poziom wy-

kształcenia częściej doceniały zdrowotne walory terenów wiejskich. Może wią-

zać się to z rodzajem wykonywanej pracy, która ma najczęściej charakter fi-

zyczny i dość monotonny. Osoby lepiej wykształcone doceniały natomiast moż-

liwość korzystania ze zdrowej żywności. Więcej szczegółów na ten temat za-

prezentowano na rysunku 3. 

Badani zapytani zostali również o motywy wyboru jako celu wypoczynku 

konkretnego obiektu turystyki wiejskiej. Dominowały wskazania związane  

z walorami regionu i miejscowości, pozytywnymi doświadczeniami z poprzed-

niego pobytu, a także odległością i dogodnością dojazdu. Więcej szczegółów na 

ten temat zaprezentowano na rysunku 4. 

Ciekawe zależności dostrzec można, analizując motywy wyboru obiektu 

ze względu na sytuację materialną badanych. Wraz ze wzrostem zamożności 

wzrastał udział wskazań na standard obiektu, walory i możliwość wyżywienia  

i pozytywne doświadczenia z przeszłości.  

Turyści gorzej sytuowani materialnie doceniali natomiast korzystną cenę 

oraz możliwości wyżywienia, niewielką wagę przywiązując do standardu obiek-

tu czy pozytywnych doświadczeń z poprzedniego pobytu. 

Pobyt na wsi to dobra okazja do aktywnego wypoczynku na świeżym po-

wietrzu. Respondenci zapytani zostali o preferowane jego formy. Informacje na 

ten temat zaprezentowano na rysunku 6. 

                                                   
20 I. Sikorska-Wolak, J. Zawadka, Oczekiwania konsumentów na rynku usług agrotury-

stycznych, „Studia Ekonomiczne i Regionalne” 2012, t. 5, nr 1. 

21 A. Balińska, I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów 

przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009. 

22 A. Niedziółka, M. Bogusz, Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie 

gminy Istebna, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica” 2011, nr 
64 (288). 

23 Z. Kubińska, A. Stachyra, B. Bergier, Marketing mix w działalności gospodarstw agro-

turystycznych południowego Podlasia, „Фізичне виховання,спорт і культура здоров’я у суча-
сному суспільстві, Збірник наукових праць” 2011, nr 4 (16). 
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Rys. 3. Motywy wyboru wsi jako miejsca wypoczynku w zależności od poziomu 

wykształcenia badanych [%] 

 * Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: badania własne. 

Zróżnicowanie wśród wybieranych form aktywnego wypoczynku przez 

badanych uwarunkowane było nieznacznie ich sytuacją materialną. Osoby oce-

niające własną sytuację materialną jako bardzo dobrą i dobrą częściej wskazy-

wały sporty wodne czy jazdę konną, a więc te formy rekreacji ruchowej, które 

powiązane są z koniecznością użytkowania odpowiedniego (najczęściej odpłat-

nie wypożyczanego) sprzętu (czy konia).  

Respondenci zapytani zostali ponadto o atrakcje, z których dodatkowo 

chcieliby skorzystać podczas wypoczynku na wsi. Znaczna część wypowiedzi 

dotyczyła sfery kulturowej wsi. Informacje na ten temat zamieszczono na ry-

sunku 7. 
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Rys. 4. Motywy wyboru konkretnego obiektu jako miejsca wypoczynku [%] 

 * Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: badania własne. 

Należy tu dodać, że osoby gorzej sytuowane materialnie przejawiały zain-

teresowanie „konsumpcyjnymi” formami atrakcji – na przykład degustacją 

kuchni regionalnej, a także przejażdżkami bryczką lub kuligami. W pokazach 

tradycji i folkloru lokalnego czy warsztatach rękodzielnictwa ludowego oraz 

wycieczkach krajoznawczych po okolicy uczestniczyć natomiast chciały  

w większości osoby określające własną sytuację materialną jako dobrą i bardzo 

dobrą 

Podsumowanie 

Osoby starsze wypoczywające w środowisku wiejskim to w dużej mierze 

dobrze wykształceni mieszkańcy dużych miast. Najczęściej stosunkowo dobrze 

oceniali oni własną sytuację materialną. Nie zmienia to jednak faktu, iż nie byli 

skłonni ponosić podczas pobytu znacznych kosztów. Ponad 70% badanych na 

jednodniowy wypoczynek na wsi nie zamierzało przeznaczyć więcej niż 99 

złotych.  
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Rys. 5. Motywy wyboru konkretnego obiektu jako miejsca wypoczynku w zależności 

od sytuacji materialnej badanych [%] 

Źródło: badania własne. 

Seniorzy przyjeżdżający na wieś to osoby mobilne (89,3% wykorzystało  

w tym celu auto). Oznacza to, że mieli oni możliwość skorzystania z różnego 

rodzaju atrakcji nie tylko w bezpośrednim otoczeniu miejsca pobytu, ale także 

w jego bliższej lub dalszej okolicy. Turysta musi jednak mieć świadomość ist-

nienia takich miejsc – dobrze byłoby, gdyby mógł zdobyć informacje na ów 

temat w samym obiekcie noclegowym. 

Głównym źródłem informacji o obiekcie, w którym wypoczywali, był dla 

turystów internet (ponad połowa badanych). Znaczącą rolę przypisać należy 

także poczcie pantoflowej (marketingowi szeptanemu), gdzie źródłem informa-

cji byli krewni lub znajomi. Podkreślić należy przy tym fakt, iż kanały informa-

cji, których użycie wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów 

finansowych – udział w targach turystycznych, foldery i ulotki reklamowe czy  
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Rys. 6. Formy aktywnego wypoczynku preferowane przez respondentów podczas 

wypoczynku na wsi [%] 

 * Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: badania własne. 

reklama w prasie, radio i telewizji – miały dla respondentów marginalne zna-

czenie. 

Możliwość spokojnego wypoczynku w naturalnym, wiejskim środowisku  

i ulubionym krajobrazie oraz walory zdrowotne terenów wiejskich to najczę-

ściej wskazywane motywy wyboru wsi jako miejsca wypoczynku. Osoby cha-

rakteryzujące się wyższym poziomem wykształcenia akcentowały dodatkowo 

możliwość korzystania ze zdrowej żywności w miejscu wypoczynku. 

Wybór konkretnego obiektu turystyki wiejskiej podyktowany był walora-

mi regionu lub miejscowości oraz pozytywnymi doświadczeniami z poprzed-

niego pobytu. Osoby lepiej sytuowane materialnie dużą uwagę przywiązywały 

także do standardu obiektu i walorów turystycznych. 

Podczas wypoczynku seniorzy chętnie podejmowali różne formy aktywno-

ści fizycznej. Należy jednak zauważyć, że te związane z poniesieniem dodat- 
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Rys. 7. Atrakcje, z jakich dodatkowo chcieliby skorzystać badani turyści [%] 

 * Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: badania własne. 

kowych kosztów nieco częściej preferowane były przez osoby stosunkowo do-

brze określające własną sytuację materialną. 

Badani przejawiali duże zainteresowanie sferą kulturową wsi. Należy tu 

nadmienić, że osoby gorzej sytuowane materialnie chętniej wybierały „kon-

sumpcyjne” rodzaje atrakcji – na przykład degustację kuchni regionalnej. 

Zaprezentowane treści to jedynie przyczynek do szerszych badań autora 

dotyczących preferencji i zachowań osób wypoczywających na wsi. Dowodzą 

one jednak, że zachowania te, a także czynniki je warunkujące, takie między 

innymi jak poziom wykształcenia czy sytuacja materialna turystów, mają za-

sadniczy wpływ na preferencje oraz oczekiwania względem wypoczynku  

w wiejskim środowisku. Ich rozpoznanie i wskazanie umożliwi wiejskim usłu-

godawcom odpowiednie skomponowanie oferty wypoczynkowej, a także jej 

specjalizację, mającą na celu maksymalne zaspokojenie potrzeb związanych  

z pobytem i wypoczynkiem na wsi poprzez optymalne dopasowanie zakresu 

oferty oraz jakości świadczonych usług do konkretnego segmentu turystów. 
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Zasadne wydaje się więc podjęcie szerszych i bardziej szczegółowych badań  

w tym zakresie. 
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PREFERENCES OF SENIORS ON VACATION IN THE COUNTRYSIDE  

IN THE LUBLIN AND PODLASIE PROVINCE 

Summary 

The paper presents the results of research on the preferences and behavior of older 

people vacationing in the countryside. The study was conducted in the summer of 2012 

on a sample of 197 tourists at the age of 55 and more years vacationing in categorized 

accommodation facilities in the rural areas of Lublin and Podlasie province. In this 

study shown the ordinary senior tourist visiting rural areas, and also shown the behavior 

of people vacationing there. Topics discussed included the reasons for choosing this 

form of tourism, as well as the choice of a particular offer, used by tourists source of 

information about the object, the preferred leisure activities and expectations for the 

diversify and improve the offer. These considerations expanded to analysis of the fac-

tors determining the behavior and expectations of tourists, which were: educational 

level and financial situation of the respondents. 

Keywords: rural tourism, agritourism, the elderly, seniors, preferences and behaviors of 
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EKONOMICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

AGROTURYSTYKI W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM 

Streszczenie 

Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych rozwoju 

agroturystyki w powiecie jeleniogórskim. Na wstępie artykułu zaprezentowano proble-

matykę agroturystyki oraz zagadnień prawno-finansowych związanych z jej funkcjono-

waniem. W dalszej części autor przedstawił rolę agroturystyki w rozwoju wsi, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem pełnionych przez nią funkcji. Autor zaprezentował również 

główne czynniki sprzyjające rozwojowi agroturystyki. W końcowej części zaprezento-

wano wyniki badań przeprowadzonych na właścicielach gospodarstw agroturystycz-

nych powiatu jeleniogórskiego. Badania te umożliwiły zebranie istotnych informacji 

oraz pozwoliły na przedstawienie głównych czynników i barier rozwoju agroturystyki  

w powiecie jeleniogórskim. 

Słowa kluczowe: rozwój wsi, agroturystyka, uwarunkowania rozwoju 

Wprowadzenie 

Obszar powiatu jeleniogórskiego jest jednym z najbardziej rozwiniętych 

pod względem turystyki regionów województwa dolnośląskiego. Znajdują się tu 

liczne atrakcje turystyczne, walory kulturowe, zabytki architektury, a także 

walory krajobrazowe, obszary cenne przyrodniczo, w tym chronione. Karkono-
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sze tworzą doskonałą przestrzeń umożliwiającą rozwój różnorodnych form tu-

rystyki, na przykład turystyki kwalifikowanej, pieszej czy też agroturystyki.  

W powiecie jeleniogórskim od lat dynamicznie rozwija się działalność 

agroturystyczna gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te oferują usługi noclego-

we i gastronomiczne, jak również szereg usług rekreacyjnych. Agroturystyka 

staje się istotną gałęzią lokalnej gospodarki turystycznej, a jej rozwój determi-

nowany jest w dużej mierze, poza walorami turystycznymi, również odpowied-

nią infrastrukturą oraz wsparciem podmiotów odpowiedzialnych za rozwój 

agroturystyki w regionie. 

Celem opracowania jest wskazanie wybranych determinant rozwoju agro-

turystyki w powiecie jeleniogórskim, jak również barier ograniczających ten 

rozwój. Aby zrealizować założony cel, przeprowadzono badania ankietowe z 42 

właścicielami gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących w powiecie.  

1. Istota agroturystyki  

Jednym z elementów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz 

gospodarstw rolnych jest agroturystyka, która jako zjawisko społeczno-

gospodarcze zawiera w sobie czynniki pobudzające rozwój lokalny. M. Drze-

wiecki definiuje agroturystykę jako formę wypoczynku odbywającego się na 

terenach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą na bazie noclegowej i ak-

tywności rekreacyjnej związanej z gospodarstwem rolnym lub równoważnym  

i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym, usługowym)
1
. 

Przez pojęcie gospodarstwa agroturystycznego, w sensie bardzo ogól-

nym, należy rozumieć gospodarstwo rolne z jego wyspecjalizowanym dziełem, 

czyli agroturystyką. Gospodarstwo to, oprócz produktów roślinnych i zwierzę-

cych, wytwarza produkty i usługi agroturystyczne służące określonym tury-

stom. Warunkiem zaliczenia do tych gospodarstw jest posiadanie infrastruktury 

turystycznej umożliwiającej przyjmowanie gości w celach czynnego wypo-

czynku poza miejscem zamieszkania. Obecnie funkcjonuje definicja stwierdza-

                                                   
1 M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, OPO, Bydgoszcz 2001, s. 16. 
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jąca, iż gospodarstwem agroturystycznym jest gospodarstwo rolne z domem do 

pięciu pokoi przeznaczonych dla gości – turystów
2
.  

W gospodarstwach agroturystycznych dochody uzyskane z wynajmu pokoi 

gościnnych oraz z tytułu wyżywienia osób mogą być zwolnione z podatku do-

chodowego tylko wtedy, kiedy spełnione są łącznie poniższe warunki:  

a) budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje, należą do go-

spodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym;  

b) pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku;  

c) wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych (wyma-

gana jest decyzja administracyjna dopuszczająca budynek do użytko-

wania jako mieszkalny – chyba że już pełni taką funkcję, skoro zamel-

dowani w nim są stali mieszkańcy);  

d) budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje, muszą być 

położone na terenach wiejskich;  

e) liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu (bez względu na 

liczbę osób w każdym pokoju, tę jednak ogranicza ustawa o usługach 

turystycznych)
3
.  

Podobnie jak w przypadku agroturystyki, inna działalność wytwórcza  

w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrod-

nictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego nie zalicza się zgod-

nie z ustawą do działalności gospodarczej. Wszystkie pozostałe usługi, na przy-

kład prowadzenie ogólnodostępnej małej gastronomii, należy traktować jak 

prowadzenie działalności gospodarczej i zgłosić do ewidencji gospodarczej. 

Także budynki, grunty i cała pozostała infrastruktura, na obszarze których są 

świadczone usługi, nie mogą mieć zmienionej podstawowej formy i charakteru. 

Te zabudowania i obszary, których właściwa funkcja została naruszona, nie 

będą uznawane za część gospodarstwa rolnego. Ponadto, jeżeli działalność 

agroturystyczna na obszarze wiejskim nie jest prowadzona przez czynnego rol-

nika, będzie traktowana jak przedsiębiorstwo i podlegała wszelkim przepisom 

związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak samo będzie  

w przypadku, gdy świadczenie usług turystycznych zacznie przeważać i powoli 

                                                   

2 W. Biczysko, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym, PWN, War-
szawa 2011, s. 43. 

3 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU z 1991 roku, nr 80, poz. 350, 
art. 21, pkt. 43. 
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wypierać działalność rolniczą w danym gospodarstwie. Rolnik, który zwiększa 

swoje dochody przez prowadzenie działalności agroturystycznej, może zatrud-

nić pracownika na umowę zlecenia albo o dzieło i nie wpłynie to na wyłączenie 

tej działalności spod działania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
4
.  

Siłą gospodarstw agroturystycznych jest bliskość natury, gdzie taka dzia-

łalność najczęściej staje się udziałem całych rodzin. Obiekty agroturystyczne 

stawiają na ekologię, ciszę i spokój, bezpośredni kontakt z naturą, możliwość 

spędzenia czasu na świeżym powietrzu oraz na tak zwaną zdrową żywność 

przygotowywaną przez samych właścicieli z naturalnych produktów. Istotne 

jest również zapewnienie rozrywki gościom przez nieodpłatne wypożyczanie 

rowerów, jazdę konną, organizowanie festynów czy wycieczek. 

2. Czynniki rozwoju agroturystyki  

Agroturystyka w coraz większym stopniu wpływa na rozwój społeczno- 

-ekonomiczny obszarów wiejskich. Polepsza standard życia, motywuje do pod-

noszenia wykształcenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji przez miesz-

kańców wsi. Szczególnie istotny jest wpływ usług agroturystycznych na stabili-

zację ludności poprzez zahamowywanie procesów migracji z terenów wiejskich 

i małych miast. Można zatem stwierdzić, iż agroturystyka pełni wiele ważnych 

funkcji, a jako główne należy wymienić: 

– pozyskanie dodatkowych źródeł dochodów dla rolników i ludności 

wiejskiej, 

– pozyskiwanie dodatkowych dochodów dla gmin, 

– rozwój lokalnej infrastruktury, 

– możliwość ożywienia wiejskiej tradycji, 

– motywacja do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania umiejętności, 

– przeciwdziałanie masowemu odpływowi ludności wiejskiej, 

– zwiększenie dbałości o środowisko naturalne
5
. 

Rozwój różnych form turystyki jest jednym ze sposobów łagodzenia skut-

ków kryzysu na obszarach wiejskich. Dotyczy to szczególnie obszarów o boga-

                                                   

4 W. Biczysko, op.cit., s. 44. 

5 Por. M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 21. 
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tych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Prosperity turystyki wiejskiej 

niesie za sobą wiele korzyści o charakterze ekonomicznym, społecznym, jak 

również ekologicznym. Dzięki rozwojowi ludność wiejska może znaleźć za-

trudnienie, została ograniczona jej emigracja, jak również następuje imigracja 

osób z zewnątrz. Do obecnych i przyszłych czynników rozwoju turystyki wiej-

skiej można zaliczyć między innymi: 

– rosnący poziom wykształcenia ludności pobudzający ją do poznawania 

środowiska naturalnego, 

– zwiększające się zainteresowanie dziedzictwem kulturowym oraz ży-

ciem wiejskim,  

– poszukiwanie kontaktów osobistych w świecie masowych podróży  

i anonimowości, 

– tendencję do organizowania więcej niż jednego urlopu w ciągu roku,  

z możliwością dodatkowego krótkiego urlopu na wsi, 

– wzrastającą świadomość zdrowotną ludności, uznających wartość  

i atrakcyjność życia wiejskiego, na przykład świeżego powietrza, moż-

liwości czynnego wypoczynku, 

– zainteresowanie wysokiej jakości sprzętem rekreacyjnym, na przykład 

odzieżą, rowerami terenowymi, sprzętem do wspinaczki,  

– rosnące zainteresowanie kulinarnymi specjałami i tradycyjną kuchnią 

wiejską, 

– poszukiwanie odosobnienia i relaksu na łonie natury, 

– starzenie się społeczeństw, wcześniejsze kończenie życia zawodowego  

i wzrost liczby osób zainteresowanych łagodnymi formami wypoczyn-

ku
6
. 

Znaczenie agroturystyki dla rozwoju obszarów wiejskich i całego rolnic-

twa jest zagadnieniem wieloaspektowym. Uważa się, że rozwój agroturystyki 

wpływa pozytywnie również na funkcjonowanie innych podmiotów gospodar-

czych na terenach wiejskich oraz powoduje często uruchomienie nowych przed-

sięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb odwiedzających. Jako jedna  

z niewielu form pozarolniczej działalności agroturystyka stymuluje rozwój rol-

nictwa, stwarzając korzystny rynek zbytu surowców i produktów rolniczych,  

a przez wynajem kwater i świadczenie usług zwiększa dochody osobiste rolni-

                                                   

6 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2008, s. 332. 
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ków. W ten sposób staje się ważnym, alternatywnym wobec rolnictwa źródłem 

dochodu. Jednocześnie istotny jest wpływ agroturystyki na zwiększenie atrak-

cyjności i aktywności gospodarczej całych środowisk lokalnych. 

W rozwoju agroturystyki ważną rolę odgrywają władze lokalne w gminach 

i powiatach. Gminy, które chcą rozwijać agroturystykę w sposób zintegrowany, 

tworzą w ramach struktury wewnętrznej urzędów samodzielne komórki organi-

zacyjne, które zajmują się tym zagadnieniem. Głównym zadaniem tych komó-

rek jest koordynacja inicjatyw mieszkańców gminy, jak i jej samorządu w two-

rzeniu oraz promocji komplementarnego produktu agroturystycznego czy sze-

rzej produktu w obszarze turystyki wiejskiej.  

Należy również podkreślić znaczenie lokalnych grup działania (LGD), któ-

re mają niezmiernie ważny wkład w dbanie o zachowanie lokalnego dziedzic-

twa kulturowego, edukację oraz rozwój umiejętności i zainteresowań mieszkań-

ców rzemiosłem, a także różnicowanie produkcji rolniczej poprzez między in-

nymi działania nastawione na rozwój turystyki wiejskiej wykorzystującej, poza 

walorami przyrodniczymi i antropogenicznymi, produkty tradycyjne, do któ-

rych zaliczają się specjały lokalnego dziedzictwa kulinarnego i tym podobne
7
. 

Wspierają one rozwój, najczęściej poprzez działalność promocyjną oraz organi-

zację kursów i szkoleń. Istotną rolę odgrywają także stowarzyszenia agrotury-

styczne, które pomagają rozwijać usługi agroturystyczne głównie w sferze pro-

mocji, między innymi poprzez organizację wyjazdów na targi turystyczne,  

a także przez organizację szkoleń i wyjazdów do innych gospodarstw rolnych 

zajmujących się agroturystyką oraz organizację różnych wspólnych imprez 

plenerowych
8
.  

Nie sposób przewidzieć wszystkich pożytków, jakie mogą wyniknąć  

z rozpoczęcia działalności agroturystycznej. Wiele z nich ma charakter niewy-

mierny lub nie ujawnia się w formie materialnej, ale wyraża się po prostu  

w lepszych warunkach życia. Agroturystyka sprawia, że następuje zróżnicowa-

nie lokalnej gospodarki, która staje się mniej podatna na niestabilności rynku, 

                                                   
7 A. Borowska, Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w promocji produktów trady-

cyjnych w Polsce, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak. Wydaw-
nictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 118. 

8 A. Niedziółka, Działalność stowarzyszeń agroturystycznych jako ważna determinanta 

rozwoju agroturystyki w województwie małopolskim, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinen-
sis” 2008, nr 263, „Oeconomica”, nr 51, s. 77. 
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co ma znaczenie w rejonach typowo rolniczych. Dzięki biznesowi turystyczne-

mu rodziny rolnicze zdobywają nowe umiejętności, uczą się przedsiębiorczości, 

co może procentować w innych dziedzinach. Same kontakty z gośćmi, wymiana 

poglądów przynoszą niewymierne, ale istotne korzyści.  

3. Charakterystyka badanych gospodarstw agroturystycznych  

Miejscowości leżące w powiecie jeleniogórskim oferują odwiedzającym je 

turystom wiele rozmaitych, unikalnych atrakcji turystycznych, odgrywając jed-

nocześnie rolę baz wypadowych dla osób chcących zwiedzać Karkonosze  

i okolice. Obszar ten jest doskonałym miejscem wypraw miłośników turystyki 

pieszej, dla których przygotowanych jest ponad 600 kilometrów oznakowanych 

szlaków turystycznych. Przebiegają one po terenie Karkonoskiego Parku Naro-

dowego, Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz w niewielkiej części Parku 

Krajobrazowego Doliny Bobru. 

Poza szlakami turystycznymi pieszymi w powiecie jeleniogórskim przygo-

towane są szlaki rowerowe. Do najciekawszych można zaliczyć trasy znajdują-

ce się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz szlak wytyczony  

w wokół Jeleniej Góry. Jednak najbardziej godne polecenia są szlaki rowerowe 

w okolicach Szklarskiej Poręby, gdzie wytyczono kilkanaście tras rowerowych 

o zróżnicowanym stopniu trudności, a ich łączna długość przekracza 300 kilo-

metrów. Do innych atrakcji związanych z uprawianiem turystyki aktywnej  

w regionie zaliczyć należy przejażdżki konne, a także nartostrady o zróżnico-

wanym stopniu trudności z nowoczesnym systemem urządzeń narciarskich oraz 

narciarskie trasy biegowe w Jakuszycach. 

Wzrost liczby stałych klientów oraz napływ turystów zagranicznych od-

wiedzających poszczególne gospodarstwa agroturystyczne w powiecie jelenio-

górskim to główne przejawy rozwoju tej formy turystyki w regionie. W okresie 

od początku czerwca do końca sierpnia baza agroturystyczna w powiecie jele-

niogórskim wykorzystana jest niemal w całości. Wzrost liczby lojalnych klien-

tów związany jest w dużej mierze z trendami w turystyce, które odnoszą się do 

odbywania kilku krótkich wyjazdów turystycznych w ciągu roku (na przykład  

w długie weekendy). Zwiększenie liczby turystów zagranicznych, szczególnie  

z Niemiec i Holandii, generuje jednak sporo problemów związanych przede 
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wszystkim z brakiem znajomości języków obcych przez właścicieli gospo-

darstw.  

W całym powiecie jeleniogórskim usytuowanych jest blisko 150 gospo-

darstw agroturystycznych (ich dokładna liczba jest trudna do określenia, gdyż 

dane pochodzą z różnych źródeł – stowarzyszeń agroturystycznych oraz ewi-

dencji urzędów gmin). Gospodarstwa agroturystyczne, dzięki bogatym walorom 

przyrodniczym i kulturowym badanego powiatu, stanowią podstawę rozwoju 

różnych form turystyki aktywnej i kwalifikowanej, takich jak: turystyka piesza, 

rowerowa, konna, ale także kulturowa i przyrodnicza. Badania ankietowe prze-

prowadzone w IV kwartale 2013 roku z właścicielami gospodarstw agrotury-

stycznych z powiatu jeleniogórskiego pozwoliły na określenie istotnych czyn-

ników determinujących rozwój agroturystyki w regionie.  

W badaniach wzięło udział 42 właścicieli gospodarstw agroturystycznych 

z powiatu jeleniogórskiego. Struktura próby, z uwzględnieniem związku gospo-

darstwa agroturystycznego z czynnym gospodarstwem rolnym, wyglądała na-

stępująco: gospodarstwa ściśle powiązane z produkcją rolną i zwierzęcą stano-

wiły 38,1% (16 obiektów), gospodarstwa uzupełniające swoje dochody działal-

nością pozarolniczą – 28,6% (12 obiektów), gospodarstwa prowadzące wyłącz-

nie działalność pozarolniczą – 23,8% (10 obiektów), gospodarstwa niewykazu-

jące związku z czynnym gospodarstwem rolnym – 9,5% (4 obiekty – nie speł-

niają one cech gospodarstw agroturystycznych). 

Badana zbiorowość jest także zróżnicowana ze względu na czas prowa-

dzenia działalności turystycznej. Największa grupa badanych gospodarstw 

(31,0% – 13 obiektów) prowadzi taką działalność od 5 do 10 lat. Druga grupę 

stanowią obiekty funkcjonujące od 10 do 15 lat (23,8% – 10 obiektów). W ba-

danej próbie gospodarstwa prowadzące działalność turystyczną od 2 do 5 lat 

stanowiły 19,0% (8 obiektów), powyżej 15 lat – 16,7% (7 obiektów), natomiast 

najmniej liczna grupa to gospodarstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata 

(9,5% – 4 obiekty). 

4. Wybrane determinanty rozwoju agroturystyki w powiecie 

jeleniogórskim – wyniki badań 

Uwzględniając sytuację ekonomiczną obszarów wiejskich powiatu jele-

niogórskiego oraz specyfikę jej społeczności, należy zauważyć, że rozwój agro-
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turystyki na tym obszarze nie jest procesem łatwym. Właściciele gospodarstw 

agroturystycznych, którzy prowadzą taką działalność, napotykają wiele proble-

mów natury ekonomicznej i najczęściej łączą działalność turystyczną z innymi 

formami zarobkowania, szczególnie w okresie poza sezonem turystycznym. 

Przychody z agroturystyki w większości przypadków dostarczały mniej niż 

połowy środków na utrzymanie tych gospodarstw. Jedynie dla 3 gospodarstw 

(7,1% obiektów) agroturystyka stanowi główne źródło dochodu. Sytuacje,  

w których agroturystyka nie przynosi zysku lub koszty działalności są większe 

od przychodów, występują odpowiednio w trzech oraz jednym obiekcie. 

 

Rys. 1. Dochody gospodarstw z działalności agroturystycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

Przeprowadzone badanie wykazało również, że źródła finansowania dzia-

łalności, jakim są środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, wykorzy-

stywane są w niewielkim stopniu przez gospodarstwa agroturystyczne. Niespeł-

na co trzeci właściciel takiego obiektu (31% – 13 gospodarstw) zdecydował się 

skorzystać ze środków pochodzących z programów UE. Najczęściej pieniądze 

wydawane były na wyposażenie pokoi gościnnych (9 gospodarstw), adaptację 

lub remont budynków mieszkalnych (8 gospodarstw), zagospodarowanie terenu 

(6 gospodarstw), zakup sprzętu rekreacyjnego (4 gospodarstwa), adaptację bu-

dynków niemieszkalnych (2 gospodarstwa) oraz zakup środka transportu  

(1 gospodarstwo). 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój agroturystyki w powiecie 

jeleniogórskim jest działalność stowarzyszeń odpowiedzialnych za rozwój lo-
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kalny wsi. Konieczność takiej współpracy wynika oczywiście z niewielkich 

możliwości finansowych pojedynczych gospodarstw. W przeprowadzonych 

badaniach właściciele gospodarstw wskazywali na podejmowanie kooperacji za 

pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha 

Gór” (26,2% – 11 obiektów), lokalnych stowarzyszeń i organizacji zrzeszają-

cych gospodarstwa agroturystyczne (łącznie 38,1% – 16 obiektów). Jedynie  

4 obiekty (9,5%) uczestniczą w organizacjach podmiotów turystycznych, a je-

den obiekt (4,2%) uczestniczy w sieci agroturystycznej. Część gospodarstw 

(28,6%) nie widzi potrzeby zrzeszania się w tego typu organizacjach ze wzglę-

du na ponoszone koszty lub brak widocznych efektów takiej działalności. 

 

Rys. 2. Uczestnictwo w stowarzyszeniach zrzeszających gospodarstwa 

agroturystyczne 

Źródło: opracowanie własne. 

Organizacje zrzeszające gospodarstwa agroturystyczne w ramach swojej 

aktywności podejmują działania, których celem jest między innymi podnosze-

nie kwalifikacji i umiejętności osób prowadzących działalność agroturystyczną. 

Prowadzone szkolenia, często finansowane ze środków Unii Europejskiej (mię-

dzy innymi w ramach programu PO KL), dotyczą zarówno zagadnień związa-

nych z działalnością agroturystyczną i gastronomiczną, jak również praktyczną 

aktywnością w zakresie świadczonych usług rekreacyjnych (na przykład nordic 

walking).  

Działania podejmowane przez lokalne stowarzyszenia są odpowiedzią na 

zapotrzebowanie zgłaszane przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych 

(wspomniany powyżej problem braku znajomości języków obcych). Takie ini-
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cjatywy stwarzają również możliwość pozyskiwania środków finansowych na 

cele związane z rozbudową infrastruktury oraz wspólną promocją obiektów 

agroturystycznych. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie gospodarstw agro-

turystycznych i przyciągnięcie potencjalnych turystów, szczególnie w okresie 

poza sezonem, jest ich promocja. Zdecydowana większość właścicieli obiektów 

agroturystycznych w celu zaprezentowania oferty korzysta jedynie z internetu 

(73,8% – 31 obiektów). Właściciele gospodarstw zamieszczają informacje  

o swoich obiektach również na stronach internetowych stowarzyszeń zrzeszają-

cych gospodarstwa agroturystyczne (21,4% – 9 obiektów). Wykorzystują oni  

w ramach współpracy z organizacjami także inne instrumenty promocji – wy-

dawnictwa przygotowane przez stowarzyszenia (31,0% – 13 obiektów) oraz 

uczestnictwo w targach turystycznych (28,6% – 12 obiektów). W niewielkim 

stopniu wykorzystywane są inne działania promocyjne – wydawnictwa własne 

(3 obiekty) oraz reklama prasowa (2 obiekty). 

 

Rys. 3. Formy promocji gospodarstw agroturystycznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym obszarem, który podlegał badaniu, było określenie barier rozwo-

ju agroturystyki w regionie. Największa grupa badanych osób jako podstawową 

barierę rozwoju agroturystyki w regionie wskazała brak współpracy z samorzą-

dem lokalnym (61,9%). Dla niemalże połowy respondentów barierą rozwoju 

jest brak znajomości języków obcych, a także restrykcyjne przepisy prawne. 

Jako istotne ograniczenie rozwoju działalności agroturystycznej wskazano rów-

nież skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej 

(35,7%) oraz sezonowość świadczonych usług (31,0%).  
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Rys. 4. Główne bariery rozwoju działalności agroturystycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

Zintegrowana promocja agroturystyki stanowi dla respondentów uczestni-

czących w badaniu najistotniejszy element wpływający na przyszły rozwój 

agroturystyki w tym regionie (64,3% wskazań). O rozwoju agroturystyki decy-

dować również będzie poprawa jakości świadczonych usług. Znaczenie tego 

czynnika potwierdziło ponad 45% badanych. Wśród czynników decydujących  

o rozwoju agroturystyki wskazywano również szkolenia specjalistyczne i języ-

kowe (28,6%) oraz dążenie do specjalizacji poszczególnych obiektów (23,8%). 

Czynnikami, które w mniejszym stopniu zdaniem respondentów wpływać będą 

na rozwój, jest zmiana mentalności mieszkańców wsi oraz tworzenie lokalnych 

produktów markowych. Zmianę mentalności wskazało 14,3% badanych właści-

cieli gospodarstw, natomiast tworzenie produktów markowych 9,5%. 

Podsumowanie 

Agroturystyka jest istotnym elementem rozwoju obszarów wiejskich po-

wiatu jeleniogórskiego, spełniającym ważne cele ekonomiczne, jak również 

społeczne. Badanie przeprowadzone wśród właścicieli gospodarstw agrotury-

stycznych wykazało, że: 

1. Dla zdecydowanej większości gospodarstw dochody z działalności 

agroturystycznej stanowią istotną, choć nie główną część dochodów ca-

łego gospodarstwa. 
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Rys. 5. Możliwości rozwoju agroturystyki w regionie 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Właściciele gospodarstw agroturystycznych w niewielkim stopniu zain-

teresowani są środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Zdaniem 

badanych respondentów wynika to w dużej mierze ze skomplikowa-

nych procedur związanych z pozyskaniem środków oraz przepisami 

wymagającymi posiadanie wkładu własnego na sfinansowanie określo-

nych zadań. Dla wielu rolników z tego regionu finansowanie określo-

nych działań za pomocą kredytu inwestycyjnego stanowi zbyt duże ry-

zyko. 

3. Właściciele gospodarstw agroturystycznych widzą korzyści wynikające 

z ich uczestnictwa w stowarzyszeniach wspierających rozwój wsi. 

Rozwój ten pozwala zaobserwować zmiany dokonujące się w sferze 

społecznej w dziedzinie podwyższenia kwalifikacji właścicieli gospo-

darstw agroturystycznych czy też pozyskiwania funduszy zewnętrz-

nych. 

4. Najefektywniejszą formą promocji zdaniem właścicieli gospodarstw 

agroturystycznych jest własna strona internetowa. Jednak mimo dużej 

popularności tego instrumentu promocji dużym problemem wpływają-

cym na funkcjonowanie gospodarstw są ograniczone możliwości pro-

mowania własnego gospodarstwa oraz przyciągnięcie potencjalnych tu-

rystów poza sezonem. 

5. Największą barierą rozwoju jest współpraca z samorządem lokalnym. 

Pomimo iż szczególnie znaczącą rangę nadaje się agroturystyce,  
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a w gminnych strategiach rozwoju jest ujmowana jako wiodący czynnik 

rozwoju, bardzo często określone cele i zadania związane z jej rozwo-

jem nie są realizowane. Wśród wymienianych trudności wskazywano 

również problemy związane z zagadnieniami prawnymi oraz niejasny-

mi przepisami w zakresie prowadzonej działalności czy też brak do-

świadczenia w prowadzeniu własnej działalności. 

6. Wzrost jakości świadczonych usług oraz aktywność samorządu lokal-

nego w zakresie promocji i przyciągania turystów to, zdaniem respon-

dentów, najważniejsze działania mające wpływ na rozwój agroturystyki 

w regionie w najbliższej przyszłości. 
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SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF AGROTOURISM 

DEVELOPMENT IN JELENIA GÓRA DISTRICT 

Summary 

The objective of the hereby paper is to discuss the main socio-economic determi-

nants of rural tourism development in Jelenia Góra district. The introduction presents 

the problems of agrotourism as well as legal and financial issues related to its function-

ing. Next the Author focused of the role of agrotourism in rural development, with par-

ticular emphasis on its functions. The Author also discusses the main factors facilitating 
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the promotion of rural tourism development. The final part presents research results 

conducted by the owners of tourist farms in Jelenia Góra district. The conducted re-

search allowed for collecting the important information and facilitated the presentation 

of the main development factors influencing agrotourism in Jelenia Góra district.  

Keywords: rural development, agrotourism, development determinants  

Translated by Hanna Fujak 
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Sprostowanie 

W artykule pt. Turystyka smoleńska przykładem produktu tanatoturystycz-

nego biur podróży opublikowanym w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 

Szczecińskiego” nr 699, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 84, Popyt tury-

styczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki, wydanym przez Wydawnictwo 

Uniwersytetu Szczecińskiego (s. 471–483) autorstwa I. Michalskiej-Dudek,  

R. Przeorek-Smyki – zabrakło dokładnego cytowania następujących źródeł:  

1. Tanaś  S. (2006), Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kultu-

rowej, „Peregrinus Cracoviensis”, red. E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, z. 17, 

s. 85–100. 

2. Tanaś S. (2008), Przestrzeń turystyczna cmentarzy – wstęp do tanatotury-

styki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

3. Tanaś S. (2008), Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół pro-

blemu badawczego, „Turystyka Kulturowa” nr 2, www.turystykakulturo-

wa.org, s. 4–16.  
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