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WSTęP

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego z serii „Ekonomiczne 
Problemy Turystyki” są platformą wymiany poglądów naukowych, miejscem 
prezentacji wyników prac badawczych oraz dorobku naukowego badaczy, dla 
których turystyka, szczególnie w wymiarze ekonomicznym, stanowi główny 
przedmiot zainteresowań naukowych. Jednakże wielość i różnorodność aspek-
tów turystycznej aktywności człowieka, jej przyczyn i konsekwencji sprawia, 
że pozostaje ona w spektrum zainteresowań badaczy reprezentujących różne 
dyscypliny naukowe, w tym ekonomię, prawo, geografię czy kulturę fizyczną. 

Konsekwencje rozwoju turystyki mają bezpośredni lub pośredni charakter, 
zróżnicowane natężenie i dotyczą właściwie wszystkich sfer funkcjonowania 
systemów społeczno-gospodarczych oraz środowiska przyrodniczego. Najłatwiej 
wśród nich są identyfikowane korzyści ekonomiczne osiągane nie tylko przez 
przedsiębiorstwa zaangażowane w procesy obsługi turystów, ale również (czy 
nawet przede wszystkim) przez regiony turystyczne. Oczywistość pozytywnych 
skutków przyjazdu turystów przyczynia się do traktowania turystyki jako stan-
dardowego czynnika rozwoju obszaru, a co za tym idzie – podnoszenia pozycji 
konkurencyjnej. Współcześnie większość obszarów bez względu na charakter 
i funkcję dominującą wykorzystuje turystykę jako element swojej strategii 
rozwojowej, uznając, że jest ona szansą na rozwój niezależnie od obiektywnych 
uwarunkowań lokalnych. Regiony turystyczne konkurują więc, wykorzystując 
dostępne spektrum instrumentów. W odmiennych sytuacjach najistotniejsze 
dla osiągnięcia wysokiej pozycji konkurencyjnej może okazać się wykreowa-
nie unikatowego produktu turystycznego zgodnego z najnowszymi trendami 
modowymi lub skuteczne pozyskiwanie inwestorów rozbudowujących sieć 
infrastrukturalną obszaru. 

Aktualny numer ZN US „Ekonomiczne Problemy Turystyki” prezentuje 
zagadnienia dotyczące turystyki w trzech obszarach: aspektów teoretycznych, 
gdzie znalazły się rozważania dotyczące m.in. regulacji rynku turystycznego 
oraz współtworzenia wartości w turystyce wiejskiej, rynku usług turystycznych 
zawierającego refleksje na temat jakości usług uzdrowiskowych i agroturystycz-
nych oraz regionalnych problemów rozwoju turystyki.

Beata Meyer
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EKONOMICZNE ASPEKTY TURYSTYKI BIEGOWEJ

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie nieobecnej jak dotąd w opracowaniach naukowych 
turystyki biegowej, próba jej zdefiniowania, charakterystyka wraz z kwalifikacją do wy-
branych form i rodzajów turystyki oraz wskazanie motywów jej uprawiania przez tury-
stów. Omówiono charakter podaży i popytu na rynku turystyki biegowej. Przedstawiono 
głównych dostawców produktu turystyki biegowej, jego składniki, głównych organiza-
torów imprez biegowych i charakterystykę samej imprezy. Zaprezentowano statystyki 
wybranych biegów, wskazując na niemal lawinowy wzrost zainteresowania bieganiem 
i turystyką biegową w ostatnich latach. Rozważania zakończono omówieniem jej zna-
czenia dla organizatorów imprez biegowych, dostawców dóbr materialnych, sponsorów 
oraz miejsc odbywania takich wydarzeń.

Słowa kluczowe: turystyka biegowa, produkt turystyczny, popyt turystyczny, podaż 
turystyczna

Wprowadzenie

Chociaż bieganie ma z pewnością historię niemal tak długą jak życie na 
Ziemi, to o turystyce biegowej można mówić od całkiem niedawna. Brak w lite- 
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raturze przedmiotu definicji tego pojęcia, a w zasadzie trudno znaleźć literaturę 
przedmiotu (sensu stricto)… Tymczasem zjawisko to zaczyna przybierać tak 
duże rozmiary, że warto podjąć próbę jego zgłębienia. Celem artykułu jest 
więc omówienie turystyki biegowej oraz rozważenie jej ekonomicznych aspek-
tów, z upowszechniania się tej formy turystyki wynikają bowiem określone 
implikacje zarówno dla samych jej uczestników, organizatorów czy dostaw-
ców dóbr materialnych, jak i dla regionów – miejsc destynacji turystycznej 
turystów-biegaczy.

1. Turystyka biegowa – charakterystyka zjawiska

Zgodnie z powszechnie stosowaną definicją WTO turystyka to „ogół 
działań ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczynku, w interesach 
i innych celach przez nie więcej niż jeden rok w miejscach znajdujących się 
poza ich zwykłym otoczeniem”1. Tak rozumiane pojęcie turystyki zawiera więc 
w sobie również działania osób, które przemieszczają się poza swoje miejsce 
zamieszkania w celu wzięcia udziału w imprezie biegowej. Taką aktywność 
można by zatem określić mianem turystyki biegowej2. Wobec skali zjawiska 
zdefiniowanie tej formy turystyki staje się zdaniem autorów niniejszego artykułu 
koniecznością, tymczasem nie znaleźli oni definicji turystyki biegowej w żad-
nych opracowaniach naukowych. Życie jednak wyprzedza naukę i ewoluuje, 
nie czekając na opinie naukowców. Określenie „turystyka biegowa” przewija  
 

1 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO 1995, ONZ-WTO, Warszawa, za: Podstawy tu-
rystyki, red. A. Szwichtenberg, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, s. 12.

2 Stawiając tezę o rozwoju turystyki biegowej i jej rosnącym znaczeniu jako nowej formy 
turystyki, autorzy kierowali się też wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w swoim 
miejscu zamieszkania podczas imprezy pod nazwą „Nocna Ściema”. Badania przeprowadzone 
na grupie 420 biegaczy (na 737 startujących) wskazują, że jednemu biegaczowi podczas imprezy 
towarzyszył średnio jeden kibic (0,89), przy czym wartość ta była wyższa dla przyjezdnych (0,99) 
niż dla miejscowych (0,75). Stąd wniosek, że rzeczywista liczba uczestników imprezy była dwu-
krotnie wyższa niż samych startujących. Analizując miejsce zamieszkania badanych i pokony-
wany przez nich dystans w celu wzięcia udziału w imprezie biegowej, stwierdzono, że blisko 70% 
biegaczy to przyjezdni z odległości większej niż 30 km. Wśród nich najliczniejsze, niemal rów-
noliczne grupy (po ok. 35%) to biegacze z obszaru oddalonego od miejsca imprezy o 61–150 km  
i 151–300 km. Równocześnie blisko połowa badanych (43%) jako powód uczestnictwa w impre-
zach biegowych podała łączenie go z turystyką.
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się w wypowiedziach na forach internetowych, w blogach czy na oficjalnych 
stronach organizacji związanych z bieganiem3. Panuje przekonanie, że jest ona 
wyjazdem poza swoje miejsce zamieszkania, przy czym zdaniem autorów nie 
dotyczy tylko samego biegacza. Określenie „turystyka biegowa” w żadnym razie 
nie będzie tożsame z uprawianiem biegania jako sportu masowego, turystów 
„biegowych” można bowiem zaliczyć do trzech kategorii. Pierwsza grupa to 
turyści-biegacze: osoby czynnie biegające, czyli uprawiające na co dzień sport, 
jakim jest bieganie (tzw. turystyka aktywna). Pozostałe dwie grupy uczestników 
(tzw. turystyka pasywna) to kibice, a więc osoby wybierające się na bieg, aby 
go obejrzeć i kibicować biegaczom, oraz wolontariusze, którzy nie tylko chcą 
uczestniczyć w wydarzeniu, oglądając je, ale też aktywnie włączyć się w jego 
organizację i przebieg. Turystyka biegowa to zatem często wyjazdy biegacza 
wspólnie z rodziną czy znajomymi, którzy nie biorą czynnego udziału w impre-
zie. Ważnym spostrzeżeniem jest też fakt, iż główny powód podjęcia podróży 
(udział w biegu) nie jest często jedynym. Uczestnik imprezy biegowej (zwłaszcza 
wyjeżdżający z rodziną) niejednokrotnie przyjeżdża na miejsce imprezy szybciej 
lub zostaje dłużej, chcąc zwiedzić okolicę4. To czyni z niego turystę również 
w ogólnym rozumieniu tego słowa. 

Rozpatrując rodzaje turystyki, do których można turystykę biegową 
zaliczyć, będzie to przede wszystkim turystyka sportowa, kwalifikowana  
 
 
 
 

3 Na przykład biegacz i trener biegów M. Nagórek w swoim cyklu „Poradnik początkują-
cego biegacza” definiuje ją jako „wszelkie wyjazdy związane z realizacją biegowego hobby”, 
a facebookowy profil aplikacji run-log.com pyta swoich odwiedzających: „Turystyka biegowa, 
co o niej myślicie? Czy w tym roku byliście już gdzieś daleko pobiegać?” Zob. http://www.
maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=8&action=8&code=1956, https://pl-pl.facebook.com/
runlogcom/posts/534945776572466 i in.; www.wycieczkibiegowe.pl; www.napieraj.pl; http://
writeandtravel.blox.pl/ 2014/04/Turystyka-biegowa.html; http://www.maratonczyk.pl/content/
view/ 5072/14/ i in. (15.09.2014).

4 Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez L. Korzewę, E. Misiołek i A. Skarbowską 
68% badanych biegaczy deklarowało chęć zwiedzenia miejsca imprezy biegowej, której byli 
uczestnikami. Zob. L. Korzewa, E. Misiołek, A. Skarbowska, Turystyka biegowa w Polsce według 
opinii uczestników biegów masowych, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu” 2014, nr 45,  
s. 228. Podobne spostrzeżenia dotyczące motywów wyjazdu na imprezę biegową mają też autorzy 
artykułu. Zob. przyp. 2.
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i zdro wotna, ale też krajoznawcza i kulturowa. Jest to bowiem działanie moty-
wowane różnorodnymi potrzebami5:

a) fizycznymi (bycie w dobrej formie, dbanie o zdrowie i zdrowy tryb ży-
cia, praca nad kondycją własnego organizmu); 

b) psychicznymi (rozrywka, pęd do przeżyć, głód nowych wrażeń); 
c) interpersonalnymi (życie towarzyskie, chęć spotkań ze znajomymi 

i wspólne spędzanie czasu, zawiązywanie przyjaźni); 
d) kulturalnymi (poznanie innych krajów i regionów, zwyczajów i stylu 

życia); 
e) prestiżowymi (sprawdzenie się, doskonalenie, zdobywanie uznania, po-

dziwu i szacunku).
Ze względu na podmiot turystyki będzie to zarazem turystyka indywidualna 

(wyjazd samego uczestnika biegu), jak i zbiorowa (wyjazd z rodziną, znajomymi, 
w zorganizowanej grupie czy z klubem) podejmowana bez względu na wiek6. 
Z uwagi na długość trwania wyjazdu – krótkopobytowa, zwykle weekendowa 
(zdeterminowana powszechnym organizowaniem imprez biegowych, zwłaszcza 
tych na dużą skalę, w dni wolne od pracy). 

Turystyka biegowa jest przy tym w dużej mierze ponadsezonowa, a przy-
najmniej uprawiana przez większość miesięcy w roku. Znaczne nasilenie imprez 
biegowych przypada, co oczywiste, na czas sprzyjającej aury, jednak biegacze 
podejmują aktywność fizyczną również podczas deszczu, wiatru, w zimie, 
a ekstremalne warunki biegu są dodatkowym atutem części (bardzo często 
prestiżowych i pożądanych) imprez (np. Bieg Katorżnika czy Bieg Wulkanów, 
którego edycja zimowa odbywa się w połowie grudnia). 

Cechą charakterystyczną imprez biegowych na dłuższych dystansach jest 
zapewnianie biegaczom noclegu przez organizatorów w ramach opłaty starto-
wej, jednak często biegacze (zwłaszcza jeśli na imprezę nie przyjeżdżają sami) 
wykupują oddzielny nocleg. Największa dowolność dotyczy sposobu dojazdu 

5 Zaprezentowane zestawienie opracowano, kierując się klasyfikacją motywów zapropono-
waną przez W.W. Gaworeckiego (Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 20) oraz wspierając się wy-
nikami badań oraz informacjami zamieszczonymi w: A. Romanowska-Tołłoczko, J. Marciniuk, 
Motywacja biegów masowych, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu” 2012, nr 38, s. 22;  
M. Dybała, Polska adaptacja kwestionariusza motywów biegaczy do biegania, „Rozprawy 
Naukowe AWF we Wrocławiu” 2013, nr 40, s. 118.

6 Wprawdzie biegi w większości organizowane są dla osób pełnoletnich, jednak uczestnictwo 
dzieci możliwe jest w imprezach towarzyszących, często również w biegach na krótkich dystan-
sach (np. 5 km).
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na miejsce, a zdeterminowany jest on zwykle odległością (np. wyjazd do odleg-
łych miejsc na świecie oznacza konieczność lotu samolotem). W przypadku 
dystansów na terenie kraju wiąże się zarówno z wykorzystaniem kolei, własnego 
samochodu, jak i wynajęciem wspólnego środka transportu przez grupę osób7.

Imprezy biegowe mają z założenia charakter masowy i w przypadku więk-
szości z nich każdy może zgłosić swój udział. Ze względów organizacyjnych 
lub prestiżowych (a także aby wykluczyć osoby nieposiadające wystarczających 
umiejętności) stosowane są jednak pewne ograniczenia, które szerzej omówiono 
w następnej części artykułu. Z uwagi na kierunek wyjazdów dominuje biegowa 
turystyka krajowa, jednak wielu turystów podróżuje w tym celu również za 
granicę (zwłaszcza do blisko położonych miejsc, np. na Maraton w Berlinie). 

Turystyka biegowa to, jak zaprezentowano, nie tylko sam bieg (impreza bie-
gowa), a raczej zespół czynności i wydarzeń towarzyszący wyjazdowi turysty. 
Trzeba zauważyć, że biegowa turystyka aktywna przeplata się nierozerwalnie 
z uprawianiem sportu, bo wyjeżdżający na imprezę biegową biega regularnie 
również w swoim miejscu zamieszkania. Stąd np. zakupy ubioru czy sprzętu 
związane są bardziej z codzienną aktywnością niż podyktowane konkretnym 
wyjazdem. Czynny biegacz zwykle posiada specjalistyczny ubiór i oprzyrządo-
wanie lub biega „w tym, co ma”, a wydatki na ten cel wynikają raczej z zasobności 
portfela, nie zaś z udziału w czekającej go imprezie8.

Złożoność produktu turystyki biegowej wynika zatem z samego jej cha-
rakteru, a składają się na ów produkt zarówno usługi, jak i dobra materialne 
oraz składniki niematerialne. Daje to podstawy do rozważenia specyfiki podaży 
i popytu na rynku turystyki biegowej.

7 Chociaż na świecie biura podróży oferują możliwość wykupienia pakietu turystycznego 
obejmującego wyjazd na konkretny bieg wraz z kompletem towarzyszących mu usług, to w Polsce 
jest to wciąż jeszcze usługa niedostępna powszechnie. Pojawiają się pojedyncze propozycje orga-
nizacji przez biura podróży takich wyjazdów, które prezentowane są na specjalistycznych stro-
nach internetowych (dla biegaczy, narciarzy), jednak raczej okazjonalnie (konkretne wydarzenie), 
nie będąc stałym elementem oferty biura, np. AB Poland Travel, organizacja wyjazdu na Bieg 
Piastów w 2013 r., http://nabiegowkach.pl/forum-biegowki/Bieg-Piastow/1353-Wspolny-wyjazd-
na-Bieg-Piastow.-Pelna-organizacja.html (15.09.14).

8 Zaprezentowane spostrzeżenia są wynikiem własnych, subiektywnych obserwacji autorów, 
nie zaś przeprowadzonych badań. Do takich nie udało się dotrzeć. Zatem nie można miarodajnie 
stwierdzić, jak bardzo imprezy biegowe generują zwiększony popyt na zakup dóbr związanych 
z bieganiem. Jest to jednak zagadnienie bardzo ciekawe i warte w opinii autorów głębszego 
zainteresowania.
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2. Podaż na rynku turystyki biegowej

Podaż definiowana jest jako relacja między ilością dóbr, którą wytwórcy 
skłonni są dostarczyć na rynek, a określoną ceną sprzedaży przy założeniu nie-
zmienności innych zjawisk. Stąd wniosek, że rosnącym cenom towarzyszy wzrost 
podaży. Podaż turystyczna jednak w wielu przypadkach nie może elastycznie 
reagować na zmianę popytu, większość produktów turystycznych ma bowiem 
określoną wydajność i zwiększony popyt nie spowoduje dostarczenia większej 
ich ilości na rynek. Ta cecha podaży turystycznej związana jest z faktem, iż jej 
trzon stanowią usługi. Ponadto, występuje na określonym obszarze, stąd istnieją-
ce ograniczenia są uwarunkowane możliwościami obszaru i wydajnością usług. 

Sama turystyka biegowa nie ma ograniczeń co do wydajności, a te, które się 
pojawiają, wynikają z możliwości i założeń organizatorów imprez oraz pojemności 
miejsca destynacji9. Impreza biegowa natomiast, chociaż ma w większości charakter 
masowy, zwykle przewiduje określone ramy czasowe, w których należy się zmieścić. 
Eliminuje to z uczestnictwa osoby biegające zbyt wolno10. Część biegów wymaga 
też uzyskania przez zgłaszających swój udział określonych czasów maksymalnych 
na podanych dystansach, co oznacza, że biegacz osiągający wyższe rezultaty nie 
zostanie zakwalifikowany do udziału w biegu. Szczególnie prestiżowe imprezy mają 
natomiast limity miejsc, a często również specjalny system ich przydzielania (np. ma-
raton w Nowym Jorku czy Londynie, ale też rozgrywany w Polsce Bieg Rzeźnika). 
Stopień trudności w dostaniu się na listę startową, ale też stopień trudności samego 
biegu (np. Bieg Katorżnika czy wspomniany Bieg Rzeźnika) czynią z niego imprezę 
ekskluzywną, dostępną tylko dla wybranych11. Limity miejsc wynikają głównie z na-

9 Na przykład Dębno, w którym odbywa się najstarszy maraton w Polsce, liczy ok. 14 tys. 
mieszkańców, a podczas biegu przyjmuje na swym terenie blisko 2000 (dane za 2014 r.) biegaczy 
biegu głównego (nie licząc biegów towarzyszących) oraz bliżej nieoszacowaną liczbę kibiców 
spoza regionu. Efektem tego są kolejki do wszelkich obiektów gastronomicznych, toalet, brak 
miejsc noclegowych w samym Dębnie i okolicy, tłok na ulicach miasta i przepełnione parkingi.

10 Chociaż przyznać należy, że limity czasowe są często tak szerokie, iż w założonym czasie 
trasę biegu da się nawet przejść. Dotyczy to zwłaszcza biegów na krótszych dystansach, które 
często dopuszczają możliwość uczestnictwa w imprezie osób uprawiających nordic walking.

11 Na przykładu Bieg Katorżnika posiada limit miejsc dla startów indywidualnych 170, 50 dla 
drużyn i 25 par ucieczki (2014 r.). Zob. X Bieg Katorżnika 2014, Regulamin techniczny, http://
www.wkbmeta.pl/ biegkatorznika/regulaminy/techniczny.htm (15.09.2014). Bieg Rzeźnika to 350 
drużyn dwuosobowych. Zob. Regulamin XII Biegu Rzeźnika oraz Biegu Rzeźnika Hardcore, 
http://www.biegrzeznika.pl/bieg-rzeznika/regulamin-biegu-rzeznika/ (15.09.2014).
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turalnych ograniczeń: możliwości sprawnego przebiegu imprezy oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa biegaczom. Nadmierna liczba uczestników znacząco podnosi koszty 
imprezy i komplikuje jej organizację (np. Bieg Rzeźnika odbywany w Bieszczadach 
wymaga zaangażowania GOPR). Limity mają również za zadanie uniemożliwić 
udział osób nieprzygotowanych do biegu oraz podyktowane są ograniczeniami 
technicznymi i przestrzennymi (udział kilku tysięcy uczestników w Maratonie 
Warszawskim to praktycznie paraliż miasta i konieczność zaangażowania wszelkich 
służb oraz 1500 wolontariuszy do jego obsługi).

Na podaż turystyczną składają się dwa elementy – dobra i usługi. Dobro tu-
rystyczne to „dobro lub zespół dóbr danych przez naturę, historię lub działalność 
ludzką, na które występuje popyt turystyczny”. Usługa turystyczna natomiast to 
„społecznie pożyteczna czynność służąca zaspokojeniu materialnych i niema-
terialnych (duchowych) potrzeb turystycznych człowieka”12. Podmioty podaży 
turystycznej to zdaniem A. Niezgody i P. Zmyślonego „przedsiębiorstwa trans-
portowe, hotele i inne obiekty noclegowe, przedsiębiorstwa świadczące usługi 
gastronomiczne oraz dodatkowe, organizatorzy wczasów, wycieczek, imprez 
turystycznych, podmioty świadczące usługi pośrednictwa oraz informacji tury-
stycznej. (…) W szerokim rozumieniu rynku turystycznego do jego podmiotów 
zaliczyć również można producentów dóbr turystycznych”13.

W turystyce biegowej znaczenie ma, odwołując się do przedstawionej 
w poprzedniej części artykułu charakterystyki, większość wymienionych wyżej 
podmiotów. Na czoło tej listy, co zrozumiałe, wysuwają się jednak organizatorzy 
imprez, tu: sportowych, bo to one są katalizatorem aktywności turystycznej biegaczy. 
W organizację biegów masowych (ulicznych, przełajowych) zaangażowane są zwłasz-
cza miejskie lub gminne ośrodki sportu i rekreacji (Maraton Dębno), centra sportu 
(np. Wrocław Maraton), samorządy miast lub gmin (np. Cracovia Maraton, Poznań 
Maraton), kluby sportowe, kluby biegacza (Bieg Katorżnika), specjalnie do tego celu 
powołane fundacje (np. Maraton Warszawski, Bieg Rzeźnika) lub stowarzyszenia  
(np. „Nocna Ściema”, Bieg Zaślubin), TKKF-y, starostwa powiatowe, podmioty pry-
watne, a nawet nadleśnictwa, sanatoria, szkoły, związek weteranów czy park wodny14.

12 W.W. Gaworecki, op.cit., s. 170, 103, 239.
13 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 29.
14 Opracowano na podstawie: Kalendarz biegów 2014, Polskie Stowarzyszenie Biegów, Piła, 

s. 26–66.
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Do podaży turystycznej zalicza się ponadto wszelkiego rodzaju dobra 
i usługi, bez których atrakcje turystyczne pozostałyby niewykorzystane, a nawet 
niedostępne15. Są to zatem elementy infrastruktury turystycznej (technicznej – 
np. drogi, szlaki turystyczne, i społecznej – biura turystyczne, obiekty sportowe 
i kulturalno-rozrywkowe oraz informacja turystyczna)16. Infrastrukturę tury-
styczną uzupełnia infrastruktura ogólna, tzw. paraturystyczna, której istnienie 
nie zależy od turystyki, jakkolwiek w dłuższym okresie turystyka pobudza ją do 
rozwoju (występujące na danym obszarze środki komunikacji, urządzenia admi-
nistracyjne, kulturalne i socjalne, handel detaliczny, zakłady rzemieślnicze, służ-
ba zdrowia, placówki zapewniające bezpieczeństwo turystów itp.). W przypadku 
turystyki biegowej część ze składników tzw. infrastruktury turystycznej, a nawet 
paraturystycznej staje się elementarnym składnikiem produktu turystycznego, 
stanowiąc zarazem o jego charakterze i jakości (rodzaj, nawierzchnia i przebieg 
trasy biegu, obiekty sportowe i sanitarne oddane do dyspozycji uczestników, 
służby porządkowe i medyczne zabezpieczające imprezę).

Ostatnią wartą omówienia grupą składającą się na podaż turystyczną są 
wytwórcy dóbr materialnych. W kontekście turystyki biegowej poza produktami, 
które są zwyczajowo kupowane przez turystów bez względu na rodzaj upra-
wianej turystyki, na uwagę zasługują producenci ubioru i sprzętu sportowego. 
Wśród nich są profesjonalni dostawcy obuwia biegowego, odzieży, akcesoriów 
i odżywek. Upowszechnienie się biegania oznacza rosnące zainteresowanie 
tymi produktami wśród biegaczy, a w ślad za nim powstawanie profesjonal-
nych sklepów dla biegaczy (Biegosfera, Run Expert), dołączanie przez sklepy 
ogólnosportowe i turystyczne produktów specjalistycznych do dotychczasowej 
oferty (Decathlon, Traper), a nawet oferowanie ich przez sklepy odzieżowe 
czy dyskontowe (np. oferta New yorkera, Lidla). Rośnie też liczba sklepów dla 
biegaczy, które funkcjonują w internecie.

Podsumowując przedstawioną charakterystykę, w świetle powyższych roz-
ważań należałoby zidentyfikować składniki produktu turystyki biegowej. Chociaż 
mogą one kształtować się bardzo różnie ze względu na jego złożoność i możliwe 
warianty, typowymi składowymi w opinii autorów niniejszego artykułu będą:

a) podróż;
b) nocleg;

15 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 28.
16 W.W. Gaworecki, op.cit., s. 109.



17Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej

c) wyżywienie;
d) ubiór biegacza;
e) pakiet startowy;
f) pamiątkowy medal (zwyczajowo wręczany każdemu, kto ukończy bieg);
g) trasa biegu (przebieg trasy, dystans, nawierzchnia, walory krajobrazo-

we, punkty żywnościowe, punkty odświeżania, muzyka na trasie, strefy 
kibicowania, telebimy z transmisją biegu lub umożliwiające kibicom 
imienne dopingowanie biegaczy itp.);

h) atmosfera (doping na trasie, dekoracja zwycięzców, nagrody, imprezy 
towarzyszące);

i) uczestnicy imprezy (organizatorzy, goście honorowi, inni biegacze, ki-
bice: rodzina, znajomi, sympatycy, mieszkańcy itp.);

j) ciekawe miejsca i inne wydarzenia w okolicy (zwiedzane przy okazji 
pobytu na imprezie).

Trzeba jednak zauważyć, że powyższy produkt turystyczny w polskiej rze-
czywistości pozostaje wciąż w postaci indywidualnych zakupów poszczególnych 
dóbr i usług, nie mając zintegrowanej, gotowej do nabycia formy.

3. Popyt na produkt turystyczny w kontekście turystyki biegowej

Popyt turystyczny stanowiący określoną ilość dóbr i usług turystycznych, 
które nabywcy (turyści) są skłonni zakupić przy określonej cenie, jest bardzo 
rozdrobniony. Wynika to z faktu, iż z natury rzeczy odbiorcami oferty turystycz-
nej są przede wszystkim klienci indywidualni. Zwłaszcza na rynku turystyki bie-
gowej nabywcami w przytłaczającej większości są pojedynczy biegacze. Niesie 
to za sobą skutki w postaci silnego zróżnicowania siły nabywczej oraz preferencji 
kupującego znajdujące swój wyraz w charakterze popytu. Podstawowe cechy 
popytu turystycznego wynikają zatem z jego specyfiki, m.in.17:
1. Popyt turystyczny inaczej reaguje na produkt typowy, inaczej na niepowta-

rzalny. Elastyczność popytu wobec usług typowych jest bardzo wysoka. 
W przypadku unikatowego dobra natomiast popyt bywa niemal sztywny, 
brak bowiem substytutu mogącego zastąpić poszukiwany produkt. Kupując 
np. elementy ubioru czy nocleg w miejscu imprezy, biegacz może porów-

17 J. Altkorn, op.cit., s. 24.



18 Ewa Kasperska, Mirosław Kasperski

nywać ze sobą oferty różnych dostawców i dokonywać wyboru. Chcąc 
wziąć udział w konkretnej, wymarzonej imprezie biegowej, nie znajdzie 
dla niej substytutu, a uczestnictwo w niej będzie dla niego wydarzeniem 
najwyższej wagi18.

2. Decyzja wyboru określonego produktu turystycznego często bywa podyk-
towana impulsem lub przesłankami nieracjonalnymi (np. chęć zrobienia 
wrażenia na innych). W przypadku imprez biegowych znaczącą rolę od-
grywa prestiż wydarzenia lub chęć zmierzenia się biegacza z samym sobą. 
Przykładem może być zdobycie Korony Maratonów Polskich19.

3. Popyt turystyczny ma charakter sezonowy, czego główną przyczyną są 
zjawiska przyrodnicze (klimat) oraz związane z nimi rozwiązania organi-
zacyjne (wakacje szkolne, ferie, sezon urlopowy). Popyt turystyczny cha-
rakteryzują również wahania tygodniowe. Turystyka biegowa uzależniona 
jest zwłaszcza od wahań tygodniowych, gdyż (jak wspomniano wcześniej) 
zdecydowana większość biegów (w tym wszystkie o dużej skali) organi-
zowana jest w weekendy. Znacznie mniejsze znaczenie mają dla imprez 
biegowych pory roku20.
Na rynku turystycznym popyt podobnie jak podaż ulega ciągłym zmia-

nom. Według A. Kowalczuka do współczesnych tendencji popytowych zaliczyć 
należy:

 – „zmiany w motywacjach turystów i zachowaniach turystów,
 – większe docenianie roli urlopów,
 – systematyczny wzrost popularności turystyki,
 – rozdzielenie wypoczynku urlopowego na kilka części,
 – większe zapotrzebowanie na usługi wysokiej jakości,
 – większe zróżnicowanie sposobów spędzania urlopów,

18 Na przykład zapisy na Bieg Rzeźnika od chwili ich uruchomienia do wyczerpania limi-
tów miejsc trwały 12 min, na Bieg Katorżnika – 5 min. Zob. http://tomaszstaskiewicz.natemat. 
pl/90285,bieg-rzeznika-kolejne-ekstremalne-wyzwanie (15.09.2014).

19 Korona Maratonów Polskich to 5 największych maratonów w Polsce (Warszawa, Wrocław, 
Poznań, Kraków i Dębno), które należy przebiec w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty przebiegnię-
cia pierwszego z nich. 

20 Kalendarz biegów wydany przez Polskie Stowarzyszenie Biegów zawiera imprezy biegowe 
organizowane przez cały rok (chociaż faktem jest, iż w miesiącach typowo zimowych ich lista 
jest krótsza). Uściślić przy tym należy, że w omawianym kalendarzu brak jest biegów zaplanowa-
nych na styczeń, jednak jak wyjaśnia wydawca, nie z uwagi na brak imprez, lecz z powodu zbyt 
późnego wydania kalendarza w 2014 r. Zob. Kalendarz biegów..., s. 8.



19Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej

 – zróżnicowanie motywów turystycznych,
 – nadawanie większego znaczenia czynnikom przyrodniczym,
 – wzrost zainteresowania turystyką osób o niższych dochodach”21.

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem i usługami turystycznymi, jak 
również poszerzenie grona potencjalnych turystów o klientów o mniej zasobnych 
portfelach rodzi potrzebę, ale też i szansę rozwoju usług turystycznych w kie-
runku ich różnorodności oraz dostosowania jej do potrzeb na różnym poziomie 
finansowym nabywcy. Z punktu widzenia dostawców produktów turystycznych 
daje to coraz większe możliwości wejścia na rynek usług turystycznych nawet 
z niewielkim kapitałem. Oznacza to tym samym wzrost konkurencji w dzie-
dzinie zaspokajania potrzeb turystów i jest zarazem wyzwaniem w kreowaniu 
nowych, niespotykanych atrakcji mogących przyciągnąć potencjalnego nabywcę 
i uczynić ofertę turystyczną bardziej unikatową i niepowtarzalną. W trend ten 
doskonale wpisuje się turystyka biegowa, będąc aktywnością wynikającą ze 
zróżnicowanych motywów, z poszukiwania przez turystę nowych sposobów 
samorealizacji i sprawdzenia się, z chęci uczestniczenia przynajmniej w kilku 
imprezach biegowych w roku, z poszukiwania różnorodności, hołdowania 
nowoczesnemu stylowi życia oznaczającemu zdrowie i sprawność fizyczną, 
z nieobojętności na przyrodę i walory krajobrazowe.

Uprawiający turystykę biegową biegacz, w zależności od preferencji i moż-
liwości finansowych, ma w zasadzie niemal nieograniczone pole wyboru. Ceny 
uczestnictwa w biegach mogą wahać się od kilku tysięcy zł (zorganizowane 
wyjazdy np. na maraton w Nowym Jorku), po niemal bezpłatne uczestnictwo 
w biegu o zasięgu lokalnym, gdzie nie pobiera się wpisowego, a koszt może 
ograniczyć się tylko do zapłaty za przejazd w dane miejsce. Przeważająca liczba 
imprez biegowych wiąże się jednak z koniecznością wniesienia opłaty startowej 
(od kilkudziesięciu do kilkuset zł) rosnącej wraz z upływem czasu pozostałego 
do biegu. Pozostałe koszty to te związane z dotarciem na miejsce, noclegiem, 
wyżywieniem, skorzystaniem z miejscowych atrakcji. 

Wybierając wśród imprez biegowych, turyści mają też do dyspozycji produkt 
zróżnicowany co do jego charakteru. Mogą wybrać bieg miejski, przełajowy, po 
górach, po terenie trudnym (Bieg Katorżnika odbywa się na bagnach), różny co 
do dystansu (maratony, półmaratony, dystanse na 15, 10, 5 km), a także zróżnico-
wany tematycznie (Bieg po plaży w Jarosławcu, Bieg po miód, Bieg Mikołajów, 

21 A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 251.
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Bieg na szpilkach, duathlon, czyli połączenie biegu z jazdą na rowerze, triathlon, 
obejmujący jeszcze pływanie, ultramaraton na ekstremalnie długich dystansach, 
biegi charytatywne, biegi upamiętniające wydarzenia historyczne, biegi jubile-
uszowe związane z obchodami rocznic i wiele, wiele innych).

Ciągle rosnąca liczba różnorodnych imprez biegowych oraz dynamicznie 
zwiększająca się liczba biegaczy jest dzisiaj faktem. Według ARC Rynek i Opinia 
jest to obecnie najbardziej masowy ze sportów w Polsce, któremu ustąpiła pierw-
sza w rankingach od lat jazda na rowerze, a także gimnastyka22. Według badań 
Agencji biega co trzeci Polak, a według szacunków strony maratonypolskie.pl 
przynajmniej w jednej imprezie biegowej w 2013 r. udział wzięło łącznie 74 tys. 
Polaków. Niemal lawinowo zwiększająca się liczba uczestników poszczególnych 
biegów jest tego dobitnym przykładem, a zjawisko to doskonale obrazuje zesta-
wienie liczby biegaczy Korony Maratonów Polskich (rysunek 1).

* Mimo spadku w 2014 r. liczby osób, które przebiegły Maraton Warszawski, w stosunku do 
roku ubiegłego liczba zapisanych i wyruszających na trasę biegaczy była rekordowa i wyniosła 
blisko 10,5 tys.

** Maraton Poznań w 2014 r. odbył się 12 października, stąd brak danych za ten rok.
Rys. 1. Liczba biegaczy, którzy ukończyli maraton (lata 2002–2014)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.maratonypolskie.pl i http://pzu-

maratonwarszawski.com/ (29.09.2014). 

22 ARC Rynek i Opinia, Sponsoring Monitor 2012/2013, styczeń 2013, http://www.arc.com.
pl/ do_biegu_gotowi_start!-40999477-pl.html (15.09.2014).
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Podsumowanie

Moda na bieganie, silny wzrost liczby osób zainteresowanych bieganiem 
i biegających oraz w konsekwencji rozwój turystyki biegowej stawiają wyzwanie 
wielu podmiotom turystycznego rynku. Można zaryzykować przypuszczenie, iż 
jest to zyskująca sobie coraz większe znaczenie nisza rynkowa warta zdiagno-
zowania i zapełnienia. Szczególne możliwości rysują się przed organizatorami 
imprez biegowych. W Polsce, chociaż brak oficjalnych danych na ten temat, wciąż 
panuje przekonanie, że nie są to przedsięwzięcia dochodowe, po stronie uczest-
nika leży bowiem wyłącznie koszt opłaty startowej, która pokrywa (chociaż nie 
zawsze w pełni) bezpośredni koszt jego uczestnictwa w biegu. Nie obejmuje ona 
oczywiście wszystkich wydatków, które musi ponieść organizator (m.in. koszty 
organizacji imprezy, zatrudnienie obsługi i opieki medycznej, wynajęcie toalet, 
promocja w mediach i wydruk materiałów reklamowych, praca spikera, nagro-
dy i puchary), stąd rozpowszechnione jest twierdzenie, że wpływy z opłat nie 
gwarantują środków na sfinansowanie wszystkich potrzeb. Dlatego powszechną 
praktyką jest współpraca ze sponsorami imprezy, a także korzystanie z pomocy 
wolontariuszy23. W świecie istnieją oczywiście wydarzenia biegowe, które przy-
noszą zyski ich organizatorom. Jest nim z całą pewnością Maraton w Nowym 
Jorku z liczbą uczestników 50 tys. (w 2013 r.) i obrotami miasta szacowanymi 
na 250 mln dolarów24.

Impreza biegowa pociąga za sobą skutki również dla innych poza organi-
zatorami podmiotów lokalnego rynku. Zwiększone obroty w jej czasie notują 
obiekty noclegowe i gastronomiczne, miejsca okolicznych atrakcji turystycz-
nych, sklepy spożywcze, przewoźnicy. Jest to również okazja do autopromocji 
skrzętnie wykorzystywana przez producentów i sprzedawców akcesoriów dla 
biegaczy. Centralne miejsce imprezy (zwykle stadion lub reprezentacyjny punkt 
w mieście) jest miejscem ekspozycji stoisk, na których można nabyć odzież, 

23 Trudno oceniać prawdziwość tych poglądów bez znajomości ponoszonych kosztów. Można 
jednak oszacować wpływy organizatorów z samych wpłat. I tak np. Bieg Rzeźnika wymaga 
opłaty startowej w wysokości 500 zł, a liczba uczestniczących w biegu drużyn wyniosła 597, co 
daje łączną wartość wpływów w wysokości 298,5 tys. zł. Do Maratonu Warszawskiego zgłosiło 
się ok. 10,5 tys. osób, a wpisowe wahało się od 100 do 200 zł. Licząc nawet minimalną kwotę 
wpłaty, jest to wartość ponad 1 mln zł. 

24 http://masters.azs-awf.pl/2011/new-york-maraton-%E2%80%93-mity-i-rzeczywistosc 
(15.09.2014).
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obuwie, odżywki i inne produkty specjalistycznych firm reklamujących się przy 
tym i utrwalających swój wizerunek w świadomości uczestników. Podobny 
zabieg stosują sponsorzy imprezy, umieszczając swoją nazwę i logo na wszelkich 
materiałach wręczanych biegaczom, na rozstawionych przy trasie banerach, 
namiotach, balonach, bramach startu i finiszu, flagach z oznaczeniami kilome-
trów na trasie itd. Niebagatelne znaczenie ma oczywiście rodzaj sponsorowanej 
imprezy. Biegi uważane za wydarzenie dla całych rodzin, wielopokoleniowe 
i „wielozawodowe”, bo gromadzące również przedstawicieli różnych profesji25, 
propagujące zdrową rywalizację i zdrowy tryb życia, integrujące (biegaczy 
i kibiców), dostarczające pozytywnych emocji i niepowtarzalnych wrażeń, są dla 
sponsorów doskonałą okazją do kreowania pożądanego wizerunku, wpisując się 
przy tym w idee społecznej odpowiedzialności biznesu podejmującego działania 
na rzecz społeczności lokalnej. 

Imprezy biegowe to również wydarzenia promujące miejsce ich odbywa-
nia. Wiele miejscowości (a wraz z nimi lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy) 
upatruje w masowych imprezach biegowych (i słusznie) szansy na zbudowanie 
silnej marki regionu, a zatem: wypromowania się – upowszechnienia informacji 
o miejscu imprezy i jego walorach, zwiększenia ruchu turystycznego, wydłu-
żenia sezonu, wzrostu popytu na oferowane usługi, wypracowania wizerunku 
miejsca „z duszą”, „klimatem”, podniesienia poziomu życia swoich mieszkań-
ców, zintegrowania lokalnej społeczności, ożywienia gospodarczego regionu, 
czyli podsumowując – podniesienia swojej konkurencyjności i wypracowania 
silnej pozycji w otoczeniu26.

Mając na uwadze przedstawione powyżej atuty, turystyka biegowa jest 
dziedziną wartą bliższego zainteresowania. Stanowiąc jak dotąd obszar dzie-
wiczy, niezbadany, jest zarazem pasjonującym zagadnieniem, jak i wyzwaniem 
dla nauki w zgłębianiu uwarunkowań jej rozwoju, zasięgu zjawiska i społeczno-
-ekonomicznych konsekwencji jej istnienia.

25 Poza głównym rankingiem biegaczy, który obejmuje wszystkich uczestników, w zależności 
od biegu są też dodatkowe klasyfikacje, zwykle ze względu na wykonywaną przez nich profesję, 
np. bieg strażaków, policjantów, prawników, nauczycieli akademickich, studentów, pracowników 
oświaty itd.

26 Małe zachodniopomorskie Dębno, zapewne nieznane przeciętnemu mieszkańcowi Polski, 
słynie wśród biegaczy jako polska stolica maratonu, skrzętnie wykorzystując ten fakt w promocji 
miasta.
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ECONOMIC ASPECTS OF RUNNING TOURISM

Summary

The aim of the article is to discuss absence of ‘running tourism’ in scientific pub-
lications; attempt to define the concept, specify its characteristic, classify it in selected 
forms and categories of tourism and indicate tourists’ motivation for undertaking the 
activity. The authors discussed the type of supply and demand of running tourism 
market. The main suppliers of running tourism product, its components, as well as, 
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the main organizers of the events and the characteristic of the events were presented. 
The statistics of randomly selected marathons from over a long interval of period were 
included to point out rapid growth of interest in running and running tourism itself in 
recent years. A recapitulation of the dispute emphasizes importance of this particular 
type of tourism for organizers of the events, suppliers of goods, sponsors and places 
where the events take place.

Keywords: cross-country running tourism, touristic product, touristic supply, touristic 
demand 

Translated by Elżbieta Nazari
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W artykule dokonano próby adaptacji koncepcji współtworzenia wartości 
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Słowa kluczowe: współtworzenie wartości, prosument, turystyka wiejska, dialog

* Adres e-mail: wkuzniar@ur.edu.pl.
** Adres e-mail: tomasz.surmacz@gmail.com.

DOI:10.18276/ept.2015.2.30-02



26 Wiesława Kuźniar, Tomasz Surmacz

Wprowadzenie

Postawy i działania podmiotów rynkowych, w tym działających w branży 
turystycznej, w stosunku do klientów podlegają ciągłym modyfikacjom. Zmiana 
podejścia znajduje wyraz nie tylko we wzbogacaniu struktury produktu turystycz-
nego, uatrakcyjnianiu polityki cenowej i dystrybucyjnej oraz unowocześnianiu form 
komunikacji z klientami, ale przede wszystkim w zmianie podejścia do postrzegania 
oferowanej klientom wartości produktu. O ile wartość dla klienta rozumiana jako 
różnica pomiędzy sumą korzyści wynikających z nabycia danego produktu a jego 
kosztem postrzegana była wcześniej głównie przez pryzmat korzyści funkcjonalnych, 
to aktualnie coraz wyraźniej wzbogacana jest przez korzyści emocjonalne i duchowe.

Konieczność modyfikacji podejścia do klienta w turystyce akcentuje 
m.in. A. Panasiuk, podkreślając celowość uzupełnienia lub nawet zastąpienia 
dotychczasowej koncepcji marketingu mix poprzez rozwiązania skierowane 
bezpośrednio do klienta, zawarte w formule 4C (wartość dla klienta, koszt, 
wygoda nabycia, dialog)1.

Zmiana podejścia do procesu kreowania wartości produktu dla turystów 
powiązana z przechodzeniem do zindywidualizowanej, opartej na dialogu, za-
ufaniu i partnerstwie, sprzyja tworzeniu i umacnianiu tej relacji. Jest to szcze-
gólnie charakterystyczne w odniesieniu do turystyki wiejskiej, która prawie od 
zawsze identyfikowana była przez pryzmat przeżywania kontaktu z naturą, jak 
również bliskich relacji z kwaterodawcami. Poza wymienionymi elementami 
w ostatnich latach o satysfakcji turystów wypoczywających na wsi decyduje także 
możliwość ich włączania się w rytm życia wiejskiego czy też lokalną kulturę. 

W świetle zachodzących przeobrażeń coraz większego znaczenia nabiera 
koncepcja współtworzenia wartości zakładająca przede wszystkim współpracę 
z klientem, dialog z nim i jego współuczestniczenie w procesie kreowania 
wartości. Współczesny konsument staje się coraz częściej prosumentem, 
a wartość przesuwa się do sfery jego doświadczeń. 

Celem artykułu jest dokonanie próby adaptacji koncepcji współtworzenia 
wartości produktu przez klienta do specyfiki turystyki wiejskiej2. Na tle 

1 Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2013, s. 93.

2 Należy podkreślić, że o ile koncepcja współtworzenia wartości w ostatnich latach jest  
szeroko opisywana zarówno w zagranicznej, jak krajowej literaturze przedmiotu, to w odnie-
sieniu do turystyki problematyka ta jest podejmowana sporadycznie.
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głównych założeń koncepcji współtworzenia wartości oraz przekształcania się 
turysty w świadomego prosumenta przedstawiono przykłady współudziału 
turystów w procesie tworzenia produktu turystycznego z uwzględnieniem spe-
cyfiki wiejskiego obszaru recepcji. W artykule wykorzystano metodę krytycznej 
analizy literatury przedmiotu, dokonując przeglądu zagadnień teoretycznych 
związanych z koncepcją współtworzenia wartości produktu ze szczególnym 
uwzględnieniem jej zastosowania w turystyce wiejskiej. 

1. Główne założenia koncepcji współtworzenia wartości

U podstaw nowego podejścia do tworzenia wartości leży zaproponowana przez 
S.L. Vargo i R.F. Luscha koncepcja „logiki dominacji usług” zakładająca, że podstawę 
wymiany stanowią usługi rozumiane jako zastosowanie wyspecjalizowanych 
kompetencji, np. wiedzy i umiejętności, poprzez czyny, procesy i produkcję w celu 
osiągnięcia korzyści3. Według takiego podejścia wartość powstaje w wyniku procesu 
współtworzenia, w którym priorytetową rolę odgrywa konsument. Ponadto, w kon-
cepcji tej zakłada się występowanie symetrycznego dostępu do informacji, kulty-
wowanie dialogu, budowanie sieci tworzącej wartość, uczenie się przez wymianę 
oraz przyjęcie perspektywy relacyjnej4. Vargo i Lusch podkreślają przy tym, iż 
wartość nie istnieje, dopóki oferta przedsiębiorstwa nie jest używana/konsumowana, 
ponieważ doświadczenie/percepcja są kluczowe w tworzeniu wartości.

W wyniku współuczestniczenia klienta w procesie świadczenia usługi 
dochodzi do wzajemnych interakcji klient–przedsiębiorstwo, które od obu stron 
wymagają nie tylko zaangażowania, ale także zaufania czy wymiany informacji. 

Jak wskazują C.K. Prahalad i V. Ramaswamy, interakcje tworzone 
pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem w procesie współtworzenia wymagają 
respektowania czterech zasadniczych założeń (tzw. model DART)5:
1. Dialog (dialogue) – obejmuje nie tylko wymianę czy dzielenie się wiedzą, ale 

także zupełnie nową jakość we wzajemnych kontaktach (interaktywność, 

3 S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal  
of Marketing” 2004, no. 68, s. 2.

4 Ibidem, s. 7.
5 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The Future of Competition. Co-Creating Unique Value with 

Customers, Harvard Business School Press, Boston MA 2004, s. 23–31.
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głębokie zaangażowanie, zdolność do słuchania, empatyczne zrozumienie 
doznań konsumenta). Pozwala użytkownikom włączyć swoje widzenie 
wartości dla klienta w proces tworzenia wartości danej organizacji.

2. Dostęp (access) – zakłada możliwość skorzystania z określonych elementów 
oferty bez konieczności wchodzenia w ich posiadanie. Zatem nie tylko na 
ostatnim etapie procesu zakupu (sprzedaż i przeniesienie praw własności), 
ale także na etapie projektowania i przygotowania produktów klienci po-
winni mieć możliwość „doświadczenia wartości”. 

3. Ocena ryzyka (risk assessment) – odnosi się do prawdopodobieństwa 
wyrządzenia szkody konsumentowi. Konsumenci mają możliwość temu 
przeciwdziałać, przejmując część odpowiedzialności za zagrożenia mogące 
towarzyszyć zakupowi.

4. Transparentność (transparancy) – oznacza przejrzystość. Dotyczy przede 
wszystkim dostępu do informacji przez klientów, którzy uczestnicząc 
w tworzeniu produktów, są coraz bardziej świadomi, a co za tym idzie 
– mają coraz większe potrzeby informacyjne. Do zbudowania zaufania 
między klientami a producentami niezbędna jest zatem transparentność 
informacji (zanika asymetria).
Respektowanie wyodrębnionych zasad kreuje nową jakość relacji orga-

nizacji z klientem, powodując obustronne korzyści, np.6:
a) połączenie dostępu oraz transparentności stanowi podstawę dialogu 

między równoprawnymi partnerami, umożliwiając podejmowanie lep-
szych decyzji; 

b) dostęp i dialog umożliwiają rozwijanie i utrzymywanie społeczności 
tematycznych;

c) dialog i ocena ryzyka sprzyjają prowadzeniu debaty i wspólnemu opra-
cowaniu określonych rozwiązań;

d) transparentość i ocena ryzyka umożliwiają wspólne budowanie zaufania. 
Odzwierciedleniem nowej jakości relacji z klientami jest kategoria prosu-

menta, którego za A. Tofflerem należy rozumieć jako konsumenta biorącego 
udział w procesie współtworzenia produktu, tak aby zaspokajał on jak najlepiej 
jego własne potrzeby7. Prosumentami są zatem osoby z wyboru produkujące lub 

6 K. Dziewanowska, Wykorzystanie koncepcji współtworzenia w nowym podejściu marke-
tingowym, „Handel Wewnętrzny” 2013, maj–czerwiec, s. 46.

7 A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997, s. 426–427.
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współprodukujące niektóre dobra i usługi, których są konsumentami. Odnosząc 
się do kategorii prosumenta, C. Bywalec podkreśla, że współczesny konsument 
coraz częściej występuje w podwójnej roli: producenta i konsumenta, które 
odgrywa niemal jednocześnie8. 

Należy podkreślić, że coraz większa skala aktywności konsumentów 
powiązana jest w dużej mierze z rozwojem nowoczesnych form przekazu (sieci 
społecznościowe, platformy współpracy) pozwalających na kreowanie nowej 
jakości relacji z klientami. Budowa społeczności jest związana z koncepcją 
plemienności i zakłada, że konsumenci spontanicznie łączą się wokół określonych 
marek i produktów oraz wymieniają informacje i opinie. Te z kolei wykorzystywane 
są do poprawy jakości oferty poprzez różnego typu udogodnienia. Rozwiązania 
te znajdują swoje odzwierciedlenie także w turystyce, w tym turystyce wiejskiej. 

2. Specyfika produktu turystyki wiejskiej a możliwości zastosowania 
koncepcji współtworzenia wartości

Specyfika obszarów wiejskich umożliwia nie tylko realizowanie wielu ro-
dzajów i form turystyki, ale także, jak podkreśla J. Kosmaczewska, w zależności 
od wiejskiego charakteru otoczenia i powiązania z działalnością rolniczą oferuje 
bardzo zróżnicowane produkty turystyczne9.

Produktem turystyki wiejskiej za W. Kuźniar można określić złożony 
i spójny wewnętrznie zbiór walorów naturalnych i antropogenicznych oraz 
towarzyszących im usług, których zintegrowana całość dzięki unikatowym 
cechom oferty podkreślającym wiejski charakter tworzy niepowtarzalną wartość 
dla turystów10. Najbardziej charakterystyczną formą turystyki rozwijającą się na 
terenach wiejskich i stanowiącą jej integralną część jest agroturystyka określana 
przez J. Wojciechowską „trzonem” turystyki na terenach wiejskich11. 

8 C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010,  
s. 220.

9 J. Kosmaczewska, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 40.

10 W. Kuźniar, Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki 
wiejskiej, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 13. 

11 J. Wojciechowska, Agroturystyka – signum polskiej turystyki, „Acta Scientiarum 
Polonorum”, „Oeconomia” 2010, nr 9 (4), s. 605.
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Jednym z powodów wyboru wsi jako miejsca wypoczynku jest pragnienie 
przestrzeni, spokoju czy kontaktu z przyrodą. J. Majewski stwierdza wręcz, że 
cisza i spokój jako motywy wyjazdów turystycznych na wieś pojawiają się na tyle 
wyraziście i silnie, że należy przyjrzeć się dokładnie warunkom umożliwiającym 
ich realizację12. Podkreśla się, że przyjeżdżający na wieś turyści szukają czegoś 
odmiennego, co pozwoli im poczuć atmosferę wsi, umożliwi im ucieczkę od 
nowoczesności, spełnienie pragnienia wartościowej i autentycznej interakcji ze 
środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością. Wynika to z depersonifikacji oraz 
instrumentalizacji mieszkańców dużych miast, gdyż życie w dużej zbiorowości 
pociąga za sobą anonimowość, nierozpoznawalność. Wielu ludzi traktowanych 
jest zarówno przez bliskich, jak i przez pracodawców instrumentalnie, co może 
powodować frustrację, obniżenie samooceny, uczucie zbędności. Przebywanie 
w środowisku wiejskim połączone z możliwością współuczestniczenia w tworze-
niu wartości oferty turystycznej może spowodować istotne zmiany tego stanu. 
Osoba korzystająca z wypoczynku na wsi, w tym zwłaszcza w gospodarstwie 
agroturystycznym, staje się kimś ważnym, rozpoznawalnym, a poprzez swój 
współudział w świadczonej usłudze na swój sposób dowartościowuje się. 
Spotkanie się z życzliwością gospodarzy, rodzinną atmosferą, akceptacją oraz 
zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności sprawia, że wartość produktu 
dla turystów kreują w dużym stopniu oni sami, a dzięki nawiązanym relacjom 
ze społecznością lokalną otrzymują wartość dodaną, na którą nie mogliby liczyć 
w przypadku turystyki masowej. 

Odnosząc się do najważniejszych założeń koncepcji współtworzenia wa-
rtości, należy na podstawie założeń Prahalada i Ramaswamy13 wskazać kilka 
niezbędnych warunków jej realizacji w turystyce wiejskiej. Zdaniem autorów 
powinny one obejmować przede wszystkim: 

a) zerwanie z tradycyjnym oddzieleniem procesu tworzenia wartości od 
procesu jej doświadczania, co w niektórych formach turystyki wiejskiej 
o wysokim udziale elementów materialnych wciąż ma miejsce;

12 J. Majewski, Wiejskość jako rdzeń produktu turystycznego – użyteczność podejść geografi-
cznego i ekonomicznego, „Acta Scientiarum Polonorum”, „Oeconomia” nr 9 (4), s. 287–294.

13 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value 
Creation, „Journal of Interactive Marketing” 2004, no. 18 (3), s. 8.
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b) wspólne działania podmiotu turystycznego i turysty zmierzające do 
tworzenia wartości, która poza korzyściami funkcjonalnymi coraz moc-
niej eksponuje korzyści emocjonalne, społeczne i ekologiczne;

c) wspólne definiowanie problemów związanych z przygotowaniem 
oferty turystycznej, głównie poprzez kontakty bezpośrednie i portale 
społecznościowe, oraz określenie sposobów ich rozwiązywania;

d) pozostawienie turyście swobody kształtowania usługi turystycznej 
związanej z pobytem na wsi, aby pasowała do jego wymagań;

e) otwartość podmiotów turystycznych na wszelkie rozwiązania innowa-
cyjne, zwłaszcza w zakresie komunikacji, co umożliwia aktywny dialog 
oraz pozwala współtworzyć i przeżywać tworzenie oferty turystycznej;

f) zapewnienie różnorodności działań uwzględniającej coraz bardziej zin-
dywidualizowane potrzeby przyjeżdżających na wieś gości.

W odniesieniu do nowych oczekiwań turystów B.H. Smith stwierdza, że 
doświadczenia zastępują wartość czysto funkcjonalną wartością o charakterze 
sensorycznym, behawioralnym, kognitywnym i afektywnym14. Można zatem 
za K. Zapędowską stwierdzić, że współtworząc wartość produktu w turystyce, 
należy łączyć potrzebę statycznego wypoczynku z aktywnym zaangażowaniem 
i interakcjami z otoczeniem, aby zachować kondycję psychiczną i fizyczną15. 
Odzwierciedleniem tych stosunków są proaktywne postawy przyjeżdżających 
na wieś turystów, których można określić mianem prosumentów.

3. Prosument jako współtwórca wartości w turystyce wiejskiej – przykłady

Próbę identyfikacji cech prosumenta w turystyce podjęła A. Niezgoda16, 
wskazując, że charakteryzuje go przede wszystkim większa aktywność w po-
szukiwaniu oferty, korzystanie z internetu, oficjalnych stron usługodawców oraz 

14 B.H. Smith, Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act  
and Relate to Your Company and Brands, Free Press, New york 2000, s. 25–31.

15 K. Zapędowska, Pogodna starość – czy to możliwe? Działania podejmowane na rzecz 
aktywizacji osób starszych, w: Pozytywna starość, red. K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska,  
WN Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 61.

16 A. Niezgoda, Prosument na rynku turystycznym – próba zdefiniowania, w: Gospodarka tury-
styczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, 
red. A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 216.
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portali rezerwacyjnych i społecznościowych. Prosumenci zdaniem cytowanej 
autorki domagają się coraz wygodniejszych warunków transakcji, co dotyczy 
zarówno możliwości anulowania, zamiany ofert, jak i dogodnych warunków 
technicznych, tj. rezerwacji przez internet, telefon, e-mail. Niezgoda na podsta-
wie przeprowadzonych badań podkreśla, że coraz częściej aktywność i wiedza 
konsumentów nie przekładają się na współpracę z usługodawcą, co powoduje, 
że klient zamiast dzielić się swoimi doświadczeniami z usługodawcą, przekazuje 
swoje odczucia, wykorzystując platformy internetu, innym konsumentom.

Zdaniem autorów prosumenta w turystyce można zdefiniować jako 
konsumenta aktywnego, świadomego i zaangażowanego w proces tworzenia 
wartości produktu turystycznego, który w zamian za swe sugestie, działania czy 
też opinie oczekuje korzyści ekonomicznych, ekologicznych bądź społecznych. 

Odnosząc się do charakterystyki prosumentów dokonanej przez 
Tofflera, uwzględniającej charakter oczekiwanych korzyści wynikających ze 
współuczestniczenia w procesie kreowania produktu, w turystyce wiejskiej 
można wyróżnić zarówno prosumentów oczekujących głównie na korzyści 
ekonomiczne płynące z czynności prosumpcyjnych, jak i prosumentów 
zaangażowanych w czynności prosumpcji trzeciej fali, akcentujących korzyści 
społeczne i ekologiczne17. 

Pierwsza kategoria prosumentów to osoby wybierające wieś jako tańszą, 
alternatywną formę turystyki. Jest to stosunkowo liczna grupa turystów o nis-
kich dochodach, reprezentowanych najczęściej przez rodziny z małymi dziećmi, 
które nie stać na droższe formy wypoczynku. Ci turyści zainteresowani są zatem 
możliwościami obniżania ceny pobytu w zamian za pomoc w pracach gospo-
darskich czy przygotowaniu posiłków, bezpłatne korzystanie z owoców i wa-
rzyw uprawianych w gospodarstwie, które turyści sami sobie zrywają. Należy 
podkreślić, że czynności te poza korzyściami ekonomicznymi mogą stanowić 
poprzez możliwość włączenia się w rytm życia wiejskiego dużą atrakcję. Mogą 
one również pełnić funkcję edukacyjną (np. nabycie umiejętności dojenia kozy, 
robienia wiejskiego sera czy masła, pieczenia chleba, wykonywanie robótek 
ręcznych itp.).

W ostatnich latach wskutek kryzysu można zaobserwować także wiele 
innych przejawów poszukiwania w turystyce korzyści ekonomicznych, czego 

17 A. Toffler, op.cit., s. 43–45.
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przykładem może być tzw. konsumpcja kolaboratywna (ekonomia dzielona)18 
polegająca na wypożyczaniu, wymianie, barterze lub płatnym udostępnianiu 
swoich dóbr innym osobom. Konsumpcja kolaboratywna opiera się na idei 
współdzielenia (product service approach), czyli skupieniu się na funkcji 
produktu bez konieczności posiadania go na własność. Jej przykładem w tu-
rystyce może być couchsurfing (czyli tzw. poszukiwanie kanapy). Osoby, które są 
zainteresowane użyczeniem mieszkania turystom z innych regionów, informują 
o tym na specjalnie przygotowanych do tego celu witrynach, w zamian oczekując 
podobnych propozycji. W odniesieniu do turystyki wiejskiej couchsurfing 
występuje np. w formie wymiany na okres wypoczynku swych domów zloka-
lizowanych nad morzem na kwatery zlokalizowane w górach.

Prosumenci zaangażowani w czynności prosumpcji trzeciej fali to za-
zwyczaj turyści wyedukowani, świadomi unikalności wiejskiego krajobrazu, 
oczekujący od pobytu na wsi korzyści społecznych czy ekologicznych. Ich 
aktywność jest często powiązana z rozwojem turystyki zrównoważonej  
(np. korzystanie z energii z mikro i małych źródeł odnawialnych).

Innym przejawem postaw prosumpcyjnych może być aktywne współuczest-
nictwo turystów w doborze indywidualnych cech produktu. Dotyczy to zindy-
widualizowanych form turystyki wiejskiej (turystyka kulinarna, ekoturystyka, 
turystyka etniczna, turystyka kwalifikowana). Do form charakteryzujących się 
szczególnie wysokim poziomem zindywidualizowania, gdzie to turyści precy-
zyjnie określają swoje preferencje czy oczekiwania, tworząc niepowtarzalny 
produkt turystyczny, należy zaliczyć m.in. turystykę eventową, tanatoturystykę 
czy też stosunkowo nowe formy turystyki, jak questing, storytelling czy back-
packing („podróżowanie z plecakiem”). Chociaż formy te z założenia nie są 
przypisane do turystyki wiejskiej, to jednak część z nich wykorzystuje specyfikę 
wsi jako podstawę oferowanych atrakcji, których pomysłodawcą i projektantem 
szczegółowego programu są często sami turyści. 

W świetle rozwoju koncepcji współtworzenia wartości w przyszłości w tu-
rystce wiejskiej powinny następować zmiany w kierunku dywersyfikacji oferty 
prowadzącej do tworzenia produktów specjalistycznych, wysoce zindywiduali-
zowanych. Warunkiem powodzenia wspólnie tworzonych ofert turystycznych 

18 T. Zalega, Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach 
domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, „Problemy Zarządzania” 2013, 
vol. 11, nr 1, s. 88–103.
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na wsi jest jednak respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, odkrywanie nowych nisz, docieranie do nowych, potencjalnych grup 
odbiorców. 

Podsumowanie

Problematyka współuczestniczenia konsumentów w procesie opracowywa-
nia i kształtowania wartości produktów w ostatnich latach zyskuje coraz większe 
zainteresowanie zarówno w teorii, jak i w praktyce. W odniesieniu do turystyki 
zagadnienie to jest dopiero w początkowej fazie rozwoju, co potwierdzają nie-
liczne próby identyfikacji cech prosumenta na rynku turystycznym. 

Kreowanie długotrwałych relacji z klientem zmieniło podejście do tworze-
nia wartości – z perspektywy krótkoterminowej, ukierunkowanej na wyniki 
finansowe, ku perspektywie długookresowej, akcentującej kontekst społeczny 
i ekologiczny. Jak wynika z zaprezentowanych tez, wartość dla turystów kształtuje 
się w wyniku ich doświadczeń (value-in-use), a zarządzanie doświadczeniami 
stanowi wiodące wyzwanie dla usługodawców działających w branży turystycz-
nej. Przyjeżdżający na wieś turysta ma zatem nie tyle korzystać, co przeżywać 
i doświadczać wiejskości (nie mieć, a być). Można zatem stwierdzić, że postawy 
prosumpcyjne w turystyce stanowią swoisty wyraz sprzeciwu ze strony turystów 
wobec wysoce wystandaryzowanej, anonimowej turystyki masowej. 

Przedstawione przykłady współtworzenia wartości w turystyce wiejskiej 
wyrażające się w przyjęciu określonego układu wartości konsumpcyjnych 
w sposób zasadniczy wpływają na rozwój atrakcyjności produktu turystycznego 
na wsi, nadając mu zindywidualizowany, unikatowy charakter. Ważną rolę we 
wspólnym kreowaniu wartości dla turysty poza tradycyjnymi formami komu-
nikacji opartymi na dialogu odgrywają nowoczesne sposoby komunikowania, 
wśród których szczególnie istotną rolę należy przypisać mediom społecznościo-
wym. Podmioty turystyczne powinny pomagać w organizacji tych społeczności, 
a także współpracować z zaangażowanymi grupami, czerpiąc cenne informacje 
pozwalające wzbogacić ofertę usługową. Koncepcja współtworzenia wartości 
w turystyce wymaga zatem wzbogacenia komunikacji wertykalnej o komu-
nikację horyzontalną między turystami zainteresowanymi konkretną ofertą 
turystyczną. 
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THE USAGE OF PRODUCT VALUE CO-CREATION CONCEPT  
IN RURAL TOURISM – SELECTED ASPECT

Summary

The article attempts to adapt the concept of value co-creation by a customer to 
the specifics of rural tourism. On the background of the main objectives of the concept 
of value co-creation examples are presented of tourists’ participation in the process 
of tourism product creation of rural reception area. It has been shown that for rural 
tourism one can talk about prosumer category motivated by both economic benefits 
(eg. agri-tourism, couchsurfing), as well as social and environmental ones (eg. susta-
inable tourism, backpacking). A particular manifestation of prosumer attitudes can be 
active participation of tourists in selection of individual characteristics of a product. 
An important role in a joint creation of value for a tourist, apart from traditional forms 
of communication based on a dialogue, play modern means of communication, among 
which a special role is played by social media.

Keywords: value co-creation, prosumer, rural tourism, dialogue

Translated by Tomasz Surmacz
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WYBRANE PROBLEMY  
POMIARU REGULACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO

Streszczenie

Do głównych celów regulacji należy ograniczenie szeroko rozumianej zawodności 
rynku. Na rynku turystycznym regulacja ma znaczenie szczególne, głównie ze względu 
na fakt, iż przewaga konkurencyjna w turystyce ma miejsce na poziomie destynacji 
turystycznych. Pomimo powszechnej akceptacji istoty regulacji, w literaturze brakuje 
narzędzi pomiaru skali regulacji rynku turystycznego.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów teoretycznych związa-
nych z pomiarem regulacji, w szczególności wynikających z cech rynku turystycznego. 

Słowa kluczowe: rynek turystyczny, regulacja, pomiar regulacji

Wprowadzenie

Rynek turystyczny podobnie jak inne rynki usługowe należy do stosunkowo 
silnie regulowanych przez podmioty publiczne. Celem interwencji na rynku jest 
zmniejszenie asymetrii informacji, ograniczenie kosztów transakcyjnych, interna-
lizacja efektów zewnętrznych, występowanie monopoli lub wsparcie konsumpcji 
dóbr merytorycznych. Niezależnie od celu regulacji z punktu widzenia regulatora 
istotne jest porównanie efektów regulacji do zakresu wykorzystanych narzędzi 
regulacyjnych. Często przed podjęciem decyzji o interwencji na rynku regulator 
dokonuje oceny rozwiązań w innych regionach turystycznych o podobnej struktu-

* Adres e-mail: adam.pawlicz@wzieu.pl.

DOI:10.18276/ept.2015.2.30-03



38 Adam Pawlicz

rze rynku turystycznego. Pomiar zakresu regulacji rynku w obszarze kilku państw 
mógłby być również przydatny dla potencjalnych inwestorów z branży turystycznej. 

Artykuł jest wynikiem analizy literatury, kwerendy dokumentów admini-
stracji centralnej i obserwacji własnych.

1. Istota regulacji rynku

Terminy „rola (funkcje, udział, aktywność) państwa” w gospodarce według 
A. Lipowskiego1 traktuje się zamiennie, a praktycznym wyrazem tej interwencji 
jest polityka gospodarcza. Termin „regulacja rynku” nie jest jednak jedno-
znacznie związany z interwencją państwa. Należy podkreślić, że w ekonomii 
brak jest jednoznacznej definicji pojęcia „regulacja”2. W Wielkiej encyklopedii 
PWN3 zwraca się nawet uwagę na to, że „regulacja (z perspektywy ekonomii) to 
niejednoznaczny termin niemający powszechnie akceptowanej definicji ani jako 
zjawisko instytucjonalne, ani jako dziedzina wiedzy ekonomicznej”. 

S. Laskowski4 definiuje regulację (w kontekście rynku energetycznego) 
jako „wpływanie państwa na zachowania przedsiębiorców, którego celem jest 
osiągnięcie przez nie większego poziomu efektywności, a tym samym ochrona 
odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen”. Przytacza on również definicję 
z ustawy o prawie energetycznym: „stosowanie określonych ustawą środków 
prawnych, włącznie z koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz 
ochrony interesów odbiorców”. Bardziej operacyjną definicję regulacji można 
znaleźć w dokumentach rządu australijskiego, w którym regulacja określana jest 
jako „każde działanie, które w bezpośredni sposób dotyczy przedsiębiorstw i ma 
znaczący efekt na poziom konkurencji na rynku”5.

1 A. Lipowski, O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, „Ekonomista” 2001, 
nr 3, s. 303–322.

2 Z. Szalbierz, Wprowadzenie do regulacji działalności gospodarczej, w: Teoria i praktyka re-
gulacji gospodarczych, cz. I, red. Z. Szalbierz, J. Rudek, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009.

3 Wielka encyklopedia PWN, t. XXIII, s. 211, za: Z. Szalbierz, op.cit.
4 S. Laskowski, Regulacja rynku energii elektrycznej, „Acta Energetica” 2009, nr 2, s. 61–68.
5 Regulatory Performance Indicators. A Guide for Departments and Agencies, Australian 

Government, Department of Industry, Tourism and Resources, www.brad.ac.uk/irq/documents/archive/
Regulatory_Performance_Indicators_Australian_guide_Department_of_Industry.pdf (18.01.2015).
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T. Nieborak6 wskazuje na dwa elementy, na bazie których konstruowane są 
definicje regulacji: pierwszy – istnienie podmiotu (państwa, regulatora, wyspe-
cjalizowanej agencji) kontrolującego i niejednokrotnie ingerującego w działal-
ność istotną z punktu widzenia danej grupy społecznej (szerzej społeczeństwa) 
oraz drugi – normy prawne (niekiedy nazywane regułami, zasadami) tworzone 
lub wykorzystywane przez ten podmiot, stanowiące zarazem (w założeniu) 
efektywne narzędzie regulacyjne.

G. Nicoletti, S. Scarpetta i O. Boylaud7 definiują regulację jako „ustalenie 
takich tzw. reguł gry obejmujących zasady konkurencji, rynek pracy, ochronę 
konsumenta, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, 
które zwiększą efektywność rynku”. W opracowanym dokumencie wydanym 
przez OECD autorzy wskazują również na możliwości kwantyfikacji stopnia 
regulacji w celu porównań międzynarodowych. Ci sami autorzy rozróżniają 
ponadto regulacje ogólne, administracyjne oraz regulacje rynku pracy, podczas 
gdy w Polsce często terminy „regulacja” i „regulacja administracyjnoprawna” 
są często używane zamiennie8.

Najbardziej kompleksową definicję regulacji przedstawia Z. Szalbierz9, 
który określa ją jako „proces polegający na wykorzystaniu w praktyce gospo-
darczej określonych instrumentów polityki gospodarczej państwa lub władz 
lokalnych dla stymulowania pożądanych zachowań podmiotów gospodarczych 
lub/i kontroli tych zachowań”. 

Podobnie jak w przypadku definicji również cele regulacji definiowane są 
bardzo różnie. P.L. Joskow i R.C. Noll10 podkreślają, że efektywna regulacja 
powinna zmniejszać ilość wiedzy, jaką musi posiąść konsument w celu oceny 
jakości produktu w trakcie jego pierwszych lat na rynku. Nacisk położony jest 
zatem na redukcję asymetrii informacji. Poza asymetrią informacji lub szerzej 
zawodnością rynku regulacja uzasadniana jest w literaturze przedmiotu m.in. 

6 T. Nieborak, Podstawowe funkcje rynków finansowych. Konwergencja rynków finanso-
wych, www.prawo.uni.opole.pl (5.08.2014).

7 G. Nicoletti, S. Scarpetta, O. Boylaud, Summary Indicators of Product Market Regulation 
with an Extension to Employment Protection Legislation, „Economics Department Working 
Papers” 1999, OECD, no. 18 (99), s. 226.

8 Z. Szalbierz, op.cit.
9 Ibidem.
10 P.L. Joskow, R.C. Noll, Regulation in Theory and Practice: An Overview, w: Studies  

in Public Regulation, red. G. Fromm, MIT Press, Cambridge 1981, s. 28.
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próbą osiągnięcia celów społecznych, której emanacją jest teoria dóbr meryto-
rycznych Musgrave’a11. 

Regulacja ma miejsce w układzie regulacji, na który składają się układ 
regulujący, instrumenty regulacji oraz układ regulowany12. Regulator (układ 
regulujący) rozumiany jest jako „zbiór podmiotów podejmujących decyzje 
dotyczące regulacji i/lub wpływających na układ regulowany”. Są to najczęściej 
organy państwa lub organizacje branżowe. Instrumenty regulacji określane 
są jako „środki oddziaływania na układ regulowany przez układ regulujący”, 
a układ regulowany to podmioty, na które regulacje oddziałują13. 

Z punktu widzenia polityki gospodarczej zarówno w przypadku całej 
gospodarki, jak i jej części istotne jest badanie efektywności wprowadzanych 
regulacji w celu osiągnięcia większej efektywności rynku i realizacji założonych 
celów społecznych. 

2. Metody pomiaru regulacji rynku

Pojęcie „pomiar” implikuje konieczność wypracowania ilościowego wskaź-
nika odzwierciedlającego zakres działania określonego instrumentu. Odnośnie 
do problemu regulacji rynku pojawiają się trzy podstawowe kwestie: cel pomiaru, 
instytucja odpowiedzialna za pomiar oraz sposób dokonania oceny. 

Jednym z niewielu państw na świecie, które zdecydowały się na ilościowy 
pomiar poziomu regulacji, jest Australia (w 1998 r.). Jako główną przyczynę 
wdrożenia programu pomiaru wskazywano dążenie do zmniejszenia ograniczeń 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie jakości samej regu-
lacji. Wprowadzenie indeksu regulacji miało pozwolić agencjom regulującym 
poszczególne rynki na osiągnięcie następujących szczegółowych celów14:

a) wprowadzanie nowych regulacji lub modyfikacja już istniejących przy-
czynia się do wzrostu dobrobytu netto społeczeństwa;

11 Por. W. Ver Eecke, Adam Smith and Musgrave’s Concept of Merit Good, „Journal of Socio-
-Economics” 2003, no. 31, s. 701–720.

12 Z. Szalbierz, op.cit.
13 Ibidem.
14 R. Deighton-Smith, H. Silver, C. Walker, Minding the Gap: Appraising the Promise  

and Performance of Regulatory Reform in Australia, ANU E Press, Canberra 2008, s. 34.
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b) osiągnięcie celu regulacji bez wprowadzenia niepotrzebnych ograniczeń 
prowadzenia działalności gospodarczej;

c) zapewnienie transparentności procesu wprowadzania regulacji;
d) zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy instytucją 

regulującą i przedsiębiorstwami;
e) osiągnięcie przewidywalnego otoczenia regulacyjnego;
f) zapewnienie dostępności procesu konsultacji przed wprowadzeniem 

nowych regulacji.
Powyższe cele są sformułowane w sposób na tyle ogólny, aby mogły być 

przeniesione do innych gospodarek rynkowych. Z drugiej strony można było do-
konać próby ich operacjonalizacji i pomiaru. Pomiar efektywności regulacji jest 
jednak bardzo kompleksowym zadaniem ze względu na wielowymiarowość na-
kładów i efektów regulacji oraz zmienność otoczenia zewnętrznego. Omówiona 
powyżej operacjonalizacja celów regulacji wprowadzona w Australii stała się 
również przedmiotem krytyki, która opierała się na czterech podstawowych 
płaszczyznach15:
1. Omówione cele nie uwzględniały kosztów adaptacji przedsiębiorstw do 

proponowanych regulacji, które w przypadku uwzględniania „korzyści net-
to dla społeczeństwa” (net benefits to society) powinny być uwzględnione.

2. Cele nie uwzględniały efektywności już istniejących regulacji rynkowych, 
ograniczając się jedynie do nowych i modyfikowanych regulacji. Było to 
celowe, niemniej jednak w znaczny sposób ograniczało możliwość podno-
szenia efektywności systemu jako całości.

3. Nie uwzględniono ponadto efektywności funkcjonowania administracji 
publicznej, a w szczególności agencji rządowych odpowiedzialnych za 
regulację niektórych branż (prowadziło to m.in. do wzrostu ich wydatków, 
które nie były odnoszone do wyników).

4. Nie uwzględniono elementów instytucjonalnych związanych z odpowie-
dzialnością za wdrożenie systemu.
Pomimo usunięcia części z krytykowanych założeń trudno jest znaleźć 

inne przykłady wdrażanych przez instytucje publiczne wskaźników regulacji 
w literaturze przedmiotu. Wskaźniki regulacji są najczęściej budowane przez 
organizacje międzyrządowe lub inne organizacje non profit. Najbardziej znane  
 

15 Ibidem, s. 34–40.
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wskaźniki regulacji tworzone są pod egidą OECD i dotyczą najczęściej wskaźni-
ków zagregowanych dla całych gospodarek krajów, a nie poszczególnych branż. 

W przypadku regulacji rynkowych można wyróżnić dwa podejścia do po-
miaru. Z jednej strony można dokonać pomiaru działań regulatora (dotyczących 
np. ochrony klienta na rynku lub restrykcji wejścia na rynek nowych przed-
siębiorstw), a z drugiej – pomiaru efektów regulacji (np. stopień koncentracji 
rynku, zmiany zachowań podmiotów rynku, wielkość rynku, poziom jakości 
oferowanych usług itp.). Należy podkreślić, że w badaniach naukowych i prak-
tyce gospodarczej stosowane są oba podejścia. 

Badania działań regulatorów dokonuje się albo za pośrednictwem an-
kiet wysyłanych do poszczególnych agencji regulacyjnych, albo za pomocą 
badań stosowanych regulacji. Przykładem badań ankietowych jest narzędzie 
skierowane do instytucji rządowych zaproponowane przez C.M. Radaelliego  
i F. De Francesco16. Ankieta obejmuje cztery obszary regulacji:

 – ocenę wpływu regulacji na rynek,
 – proces konsultacji regulacji,
 – prostotę regulacji,
 – transparentność regulacji.

Ankieta składa się zarówno z elementów jakościowych, jak i ilościowych, 
autorzy dokonują jednak oceny jedynie normatywnej, tj. nie wskazują, jaki 
poziom regulacji jest najbardziej efektywny oraz które z narzędzi regulacji 
powinny być stosowane.

Przykładem badań regulacji na podstawie analizy stanu faktycznego 
mogą być publikowane indeksy wolności gospodarczej. Najbardziej znanym 
indeksem jest Index of Economic Freedom publikowany przez The Heritage 
Foundation17. Według rankingu z 2014 r. najmniej regulowaną gospodarką świata 
jest Hongkong, a Polska znalazła się na 50 miejscu spośród 178 sklasyfikowanych 
krajów. Wolność gospodarcza mierzona jest za pomocą wskaźników jakościo-
wych oraz ilościowych i obejmuje cztery główne obszary:

a) państwo prawa (poziom korupcji, zachowania praw własności);
b) udział państwa w gospodarce (poziom wydatków publicznych);

16 C.M. Radaelli, F. De Francesco, Regulatory Quality in Europe: Concepts, Measures  
and Policy Processes, Manchester University Press, 2007, s. 197–201.

17 The Heritage Foundation, www.heritage.org/index/about (15.01.2015).
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c) efektywność regulacji (ograniczenia prowadzenia działalności gospo-
darczej, restrykcje na rynku pracy itp.);

d) otwarty rynek (restrykcje w zakresie wymiany handlowej, inwestycji 
itp.).

Należy podkreślić, że w przypadku indeksu wolności gospodarczej autorzy 
jednoznacznie wskazują na zależność między wolnością gospodarczą a pozio-
mem dobrobytu. 

Jeśli chodzi o badania efektów regulacji, w badaniach publikowanych przez 
OECD wyróżnia się dwa podstawowe podejścia18: wąskie i szerokie.

Podejście wąskie dotyczy pojedynczych regulacji (individual rules). 
Przykładem takiej regulacji jest np. wprowadzenie nowego ograniczenia prędko-
ści. Ewaluacja będzie dotyczyć zmian zachowań nabywców lub szerzej – stopnia, 
w jakim zmiana wpłynie na bezpieczeństwo.

W podejściu szerokim podmioty publiczne starają się wpłynąć na rynek za 
pomocą zestawu regulacji. W opisanym przypadku bezpieczeństwa drogowego 
ewaluacja dokonywana będzie nie tylko z punktu widzenia ograniczenia pręd-
kości, ale również regulacji rynku ubezpieczeniowego, ochrony środowiska itp.

Poza pomiarem zmian bezpośrednio wywołanych przez daną regulację  
(na rysunku 1 określonych jako „istotne”) oraz tych, które są wywołane jedynie 
pośrednio przez wprowadzenie regulacji, istotne jest również rozróżnienie dłu-
go- i krótkookresowego wpływu zmian na rynek. Proces wpływu regulacji na 
otoczenie rynkowe przedstawiony jest na rysunku 1.

Wydaje się, że jedną z najistotniejszych kwestii przy ocenie pomiaru zakre-
su i efektywności regulacji jest rozróżnienie regulacji specyficznych oraz pozo-
stałych. Często regulacje ogólne mogą dotyczyć w większym wymiarze jedynie 
niektórych przedsiębiorstw, przez co pomiar zakresu regulacji jest utrudniony.

18 C. Coglianese, Measuring Regulatory Performance. Evaluating the Impact of Regulation 
and Regulatory Policy, Expert Paper no. 1, August 2012, OECD, s. 9.
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3. Problemy pomiaru regulacji rynku w ujęciu branżowym  
na przykładzie turystyki

Omówione powyżej metody badania zakresu i ewentualnej efektywności 
regulacji dotyczą najczęściej całej gospodarki. W przypadku, gdy celem badania 
jest ocena pomiaru regulacji w odniesieniu do poszczególnych branż (gałęzi, 
działów) gospodarki, kluczowe jest zidentyfikowanie regulacji specyficznych 
(dotyczących jedynie danej grupy przedsiębiorstw) oraz pozostałych regulacji. 

Głównym celem regulacji specyficznych w ujęciu branżowym jest redukcja 
niedoskonałości rynku19, w szczególności asymetrii informacji prowadzącej do 
nieoptymalnej alokacji zasobów, na co jako pierwszy wskazał G. Akerlof20. 
Regulacje specyficzne dotyczą zatem najczęściej ochrony klienta (np. poprzez 
określenie standardów jakości) oraz kosztów transakcyjnych na rynku. 

M. Clements21 wskazuje na fakt, że problemy związane z jakością usług 
dotyczą nie tylko przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach monopolu lub na 
rynkach z cenami maksymalnymi, ale również na rynkach konkurencyjnych, 
gdzie przedsiębiorstwo posiada więcej informacji na temat produktu niż kon-
sument (na których występuje asymetria informacji). Według Clementsa w tym 
przypadku specyficzne regulacje mogą zmniejszyć niedoskonałości rynku 
i zwiększyć jego efektywność społeczną.

Wzrost regulacji rynku en block z reguły traktowany jest najczęściej jako 
czynnik ograniczający zachowania rynkowe przedsiębiorstw, chociaż badania 
cytowane w pracy A. Wojtyny22 wskazują, że pomiędzy jakością rządzenia 
a postępem w transformacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej występuje 
U-kształtna zależność. Najwyższy stopień interwencji państwa występował 
w krajach najbardziej zaawansowanych w transformacji (Węgry, Słowacja, 
Słowenia) oraz w najmniej zaawansowanych, takich jak Białoruś, Ukraina 

19 U. Kalina-Prasznic, Sektor publiczny w gospodarce, w: Regulowana gospodarka rynko-
wa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 25–46.

20 G. Akerlof, The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 
„Quarterly Journal of Economics” 1970, no. 3 (84), s. 488–500.

21 M. Clements, Quality-of-Service and Market Implications of Asymmetric Standards,  
The National Regulatory Research Institute, Ohio 1998, s. 15–20.

22 A. Wojtyna, Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, „Ekonomista” 2001,  
nr 1, s. 9–40.
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i Uzbekistan. Kraje, które wprowadziły częściowe reformy, rozpoczęły proces 
eliminowania kontroli państwa nad gospodarką, ale nie rozwinęły instytucji mo-
gących stanowić podstawę rynkowego sposobu rządzenia. Kraje zaawansowane 
w transformacji dokonały już znaczącego postępu w dostosowywaniu zdolności 
państwa do nowych potrzeb. 

Podobne wnioski mogą dotyczyć również ujęcia branżowego. Badania 
relacji wskaźnika wolności gospodarczej oraz zaangażowania podmiotów 
publicznych w proces kategoryzacyjny wykazały, że podobna U-kształtna 
zależność występuje na rynku hotelarskim23. Nieco inne wyniki wykazały ba-
dania przeprowadzone w Chinach24 w 2003 r., według których poziom regulacji 
ogólnych miał negatywny wpływ na orientację marketingową przedsiębiorstw 
hotelarskich, podczas gdy poziom regulacji specyficznych – pozytywną. 

Pomiar regulacji na rynku turystycznym może mieć charakter dynamicz-
ny, dotyczyć wdrażania poszczególnych regulacji i oceny ich efektywności. 
Przykładem tego typu pomiaru może być deregulacja dostępu do niektórych za-
wodów związanych z obsługą ruchu turystycznego w Polsce po 1 stycznia 2014 r.  
W ujęciu statycznym celem pomiaru jest porównanie stanu regulacji w kilku 
obszarach (np. regulacji zakresu ochrony konsumenta na rynku biur podróży na 
terenie kilku państw). 

Ze względu na popytowy charakter definicji rynku turystycznego pomiar 
regulacji zarówno w ujęciu dynamicznym, jak i statycznym największe zastoso-
wanie będzie miał w odniesieniu do rynku hotelarskiego i touroperatorskiego, 
które posiadają relatywnie homogeniczny charakter25. Regulacje mogą również 
dotyczyć jedynie wybranych form turystyki26, niemniej jednak trudno jest sobie 
wyobrazić wskaźnik regulacji dla rynku turystycznego jako całości. 

23 A. Pawlicz, Determinanty systemu kategoryzacji przedsiębiorstw hotelarskich w krajach 
Unii Europejskiej, w: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, pro-
gramowanie, red. A. Niezgoda, G. Gołembski, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2014, s. 312–325.

24 R. Qu, C. Ennew, M. Sinclair, The Impact of Regulation and Ownership Structure on 
Market Orientation in the Tourism Industry in China, „Tourism Management” 2005, no. 26 (6), 
s. 939–950.

25 Więcej na temat specyfiki regulacji rynku turystycznego por. A. Panasiuk, Rynek turystycz-
ny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014; M. Kachniewska, Liberalizacja rynku turystycz-
nego w kontekście przystąpienia Polski do OECD, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki 
Światowej SGH” 2008, nr 5, s. 60–83.

26 Por. J. Borzyszkowski, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seks turystyki, „Turystyka 
Kulturowa” 2011, nr 1, s. 19–31.
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Przedmiotem regulacji może być szereg restrykcji i pozwoleń, takich jak: 
obowiązkowe ubezpieczenia, standard jakości w zakresie personelu, bezpieczeń-
stwa, inwestycji, ograniczeń wizowych, dostępu do rynku27 itp.

Natura rynku turystycznego wskazuje również na trudność porównań 
regulacji np. rynku touroperatorskiego w krajach recepcji i emisji turystycz-
nej. Regulacje rynku touroperatorskiego w Polsce i większości krajów Europy 
Północnej mają na celu ochronę klienta na rynku, tymczasem regulacje w krajach 
rozwijających się oraz krajach recepcji turystycznej dotyczą raczej ograniczenia 
działań touroperatorów mających szkodliwy wpływ na atrakcje turystyczne kraju 
np. w zakresie ochrony środowiska naturalnego lub kontaktów ze społecznością 
lokalną. Dotychczasowe badania regulacji rynku turystycznego miały jednak 
głównie charakter jakościowy. 

Według raportu FIAS28 regulacja branży turystycznej wymaga poprawy, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się. Pomimo istotnego znaczenia dla bilansu 
handlowego oraz zatrudnienia w krajach rozwijających się regulacje dotyczące 
turystyki pochodzą często jeszcze z czasów kolonialnych (np. w Lesotho brytyj-
ska ustawa z 1919 r.). Wynika to z faktu, że turystyka traktowana jest raczej jako 
źródło dodatkowych dochodów, a nie długookresowa inwestycja, która wymaga 
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego29. Dodatkową 
trudnością przy pomiarze poziomu regulacji jest fakt, iż branża w zależności od 
natury produktu turystycznego oraz ogólnego charakteru polityki gospodarczej 
regulowana jest zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, co utrudnia 

27 Na temat związku regulacji i inwestycji w turystyce por. G. Gołembski, Ł. Nawrot,  
M. Olszewski, P. Zmyślony, Investment Decisions in the Early Stages of the Tourism Area Life 
Cycle, „Turizam: znanstveno-stručni časopis” 2010, vol. 58, s. 361–377; R. Dimitrova, Assessment 
of the Competitive Position of the Southwest Planning Region of Bulgaria as a Tourist Destination, 
„Szczecin University Scientific Journal” 2013, no. 817, „Service Management” no. 13, s. 29–38.

28 Licensing Case Studies. Tourism Sector, FIAS 2009, www.wbginvestmentclimate.org 
(10.10.2014).

29 Ochrona środowiska naturalnego powinna tymczasem być priorytetem w krajach rozwija-
jących się, na co wskazują badania M. Grosspietsch, z których wynika, że środowisko naturalne 
jest zdecydowanie bardziej istotne przy wyborze Rwandy jako destynacji turystycznej zarówno 
w opinii turystów, jak i touroperatorów. M. Grosspietsch, Perceived and Projected Images of 
Rwanda: Visitor and International Tour Operator Perspectives, „Tourism Management” 2006, 
no. 27 (2), s. 225–234. Por. A. Pawlicz, Rola zasobów ludzkich w rozwoju zrównoważonym tu-
rystyki w krajach rozwijających się, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008,  
nr 496, „Ekonomiczne Problem Turystyki” nr 4 (24), s. 149–158; B. Meyer, Turystyka jako eko-
nomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wyd. US, Szczecin 2004.
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np. porównanie poziomu regulacji w kilku państwach. Istotnym problemem jest 
również coraz większa rola samoregulacji oraz postępu technicznego, która pole-
ga na przejmowaniu przez organizacje non profit zadań podmiotów publicznych 
w zakresie regulacji. Dotyczy to przede wszystkim krajów rozwiniętych30.

Regulacje rynku turystycznego mogą stanowić ograniczenie, ale też szansę 
rozwoju przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Pomiar regulacji specyficz-
nych i ogólnych może przyczynić się do zwiększenia ich celowości, transparent-
ności, przejrzystości, przewidywalności, spójności i możliwości egzekucji.
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SELECTED PROBLEMS  
OF MEASURING TOURISM MARKET REGULATIONS

Summary

Effective government regulation may be necessary to address a range of issues 
including: identified market failures, achieving specific public interest objectives, ad-
dress externalities, contribution to public goods and reduce the power of monopolies. On 
the tourism market regulation is of special importance as the competitive advantage is 
achieved at the destination level. Although tourism economics literature provides a vast 
contribution to tourism policy issues, it does not provide any significant tools to measure 
tourism regulations.

The aim of this paper it to provide a theoretical discussion of measuring tourism 
regulation, especially those related to tourism market features.

Keywords: tourism market, regulation, regulation measurement, tourism

Translated by Adam Pawlicz
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JAKOŚCI USŁUG TURYSTYCZNYCH W POLSCE

Streszczenie

Kategoryzacja stanowi dla właścicieli wiejskich obiektów turystycznych gwarant 
dobrze postrzeganej jakości i swoistego rodzaju promocję. Pomimo takiego przeko-
nania cały czas jest elementem usługi, z którego organizatorzy wypoczynku rzadko 
korzystają. W Polsce poddało się tej procedurze zaledwie 15,5% (220) kwater, z tego 
najwięcej w województwie małopolskim (78). Główną przyznaną kategorią sprawdzo-
nej jakości była II (2 słoneczka – 78) oraz kategoria „Standard” (59). Najwyższa III 
nadawana była nieczęsto. Otrzymało ją 14,5% ogółu skategoryzowanych podmiotów 
działających na wsi. Stosunkowo niewielka liczba właścicieli obiektów skategoryzowa-
nych (85) przybliżyła na portalu internetowym szczegółowy opis swojej usługi. Brak 
podstawowych wiadomości o bazie noclegowej, żywieniowej czy dostępnych atrakcjach 
u 61,4% badanych w istotny sposób (pomimo nadanej kategoryzacji) osłabia auten-
tyczność produktu. Badania ujawniły, że spośród 23 regionów turystycznych Polski 
to Małopolska, Mazowsze i Pomorze wyróżniają się najbardziej pod względem liczby 
skategoryzowanych obiektów, z tym że Małopolska dodatkowo zdecydowaną przewagą 
usług świadczonych w czynnym gospodarstwie rolnym, czyli tzw. u rolnika. 

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, wiejska baza noclegowa, 
kategoryzacja
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Wprowadzenie

Wypoczynek na wsi jest pożądaną i chętnie wybieraną formą spędzenia 
czasu wolnego w naszym kraju. Turystyka wiejska, w tym szczególnie agro-
turystyka, zyskała w ostatnich latach szerokie grono odbiorców. Podyktowane 
jest to przede wszystkim podniesieniem poziomu jakości usług w zagrodzie 
wiejskiej. Obok noclegu i wyżywienia gospodarze coraz częściej przygotowują 
dla gości szeroki wachlarz rozmaitych aktywności rekreacyjnych, i to zarówno 
na terenie gospodarstwa, jak i poza nim. Tego typu działania wymusza z jednej 
strony istniejąca konkurencja na rynku, a z drugiej sam klient, który ma obecnie 
dokładnie sprecyzowane potrzeby w zakresie odpoczynku. Usługodawcy, obser-
wując zmieniające się trendy, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnego 
turysty poprzez ciągłe doskonalenie produktu i podnoszenie jego jakości. 

Uwzględniając fakt, że wypoczynek w kwaterach agroturystycznych jest 
alternatywą dla hoteli i pensjonatów, a zakwaterowanie i nocleg są jednym z pod-
stawowych składników oferty agroturystycznej, istnieje potrzeba szczegółowej 
kontroli i standaryzacji oferowanych w nich usług1. Działaniem podejmowanym 
w tym względzie jest kategoryzacja. Z uwagi na to, iż jest ona jednym z ele-
mentów wartości produktu turystycznego na wsi, głównym celem opracowania 
będzie przeanalizowanie, ile obiektów wiejskiej bazy noclegowej zdecydowało 
się poddać takiej procedurze w Polsce. Ponadto, przebadano przynależność 
usługodawców do organizacji, które wspierają i promują ich produkt turystyczny 
oraz mają duży udział w podnoszeniu jego jakości.

Dane dotyczące stanu liczebnego bazy agroturystycznej i innych usług tury-
stycznych na wsi można pozyskać m.in. z ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) 
zlokalizowanych na terenie całego kraju, GUS czy też z ewidencji prowadzonej przez 
urzędy gminy. Informacje takie odnajdujemy również w zbiorach statystycznych 
Instytutu Turystyki w Warszawie oraz na stronach internetowych stowarzyszeń 
i organizacji działających na rzecz kwaterodawców. Na potrzeby niniejszego arty-
kułu ograniczono się do zebrania materiału statystycznego z portalu internetowego 
rekomendowanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 
Gościnne” (PFTW „GG”). Federacja jest na rynku monopolistą w zakresie nada-
wania wiejskim obiektom turystycznym odpowiedniej kategoryzacji. 

1 Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, CDR w Brwinowie. Oddział w Krakowie, 
Kraków 2013, s. 68.
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1. Metoda badań

W celu wyłonienia liczby kwater skategoryzowanych na wiejskim rynku 
turystycznym w Polsce posłużono się danymi zamieszczonymi na oficjalnej 
stronie internetowej serwisu „agroturystyka”2. Zanim oszacowano ich całkowitą 
liczbę, policzono je w ujęciu województw. Obliczono, że ogółem zarejestrowa-
nych zostało 1417 obiektów świadczących usługi noclegowe. Z uwagi na to, że 
ogólny wykaz ofert turystycznych podawanych przez administratora portalu 
(Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych – 1427) nie zgadzał się 
z sumą tych prezentowanych w podziale na województwa (różnica wynosiła 10), 
przyjęto, że analizy będą odnosiły się tylko do jednostek ujętych w administra-
cyjnym podziale terytorialnym. Następnie zestawiono tabelarycznie informacje 
o tym, jaki jest ich status zgodnie z obowiązującą kategoryzacją (3 słoneczka,  
2 słoneczka, 1 słoneczko, standard). Kwatery podzielano na te, które zamieściły 
na portalu szczegółowy opis swojej usługi, jak również nieczyniące takowych 
działań. Uwzględniono też miejsca wypoczynkowe nieskategoryzowane. Tę 
samą klasyfikację tabelaryczną zastosowano do przeprowadzenia analizy 
kwater w ujęciu regionalnym. Sprawdzono, jak wygląda sytuacja kategoryzacji 
usług turystycznych w 23 regionach turystycznych kraju3. Ponadto, z opisów 
zamieszczonych w internetowej bazie danych pozyskano wiadomości na temat 
przynależności osób prowadzących działalność turystyczną do organizacji 
działających na terenie ich miejsca zamieszkania. Założono bowiem, że mogą 
one mieć wpływ przy podejmowaniu przez usługodawców decyzji o kategory-
zacji prowadzonej działalności. Zgodnie z wprowadzoną przez PFTW „GG” 
klasyfikacją kwatery skategoryzowane przyporządkowano do dwóch rodzajów 
wypoczynku: „u rolnika” i „na wsi”4. Zebrany materiał statystyczny poszerzono 
o metody analizy i opisu.

2 www.agroturystyka.pl (13.09.2014).
3 W analizach uwzględniono podział na regiony turystyczne kraju zastosowany na portalu 

internetowym: agroturystyka.pl.
4 http://pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja (20.09.2014).
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2. Wyniki badań i ich dyskusja

Przeprowadzone badania ujawniły, że spośród 1417 kwater świadczących 
usługi turystyczne zaledwie 15,5% (220) to obiekty skategoryzowane (tabela 1). 
Z tej grupy tylko w 85 można dowiedzieć się więcej informacji na temat pro-
wadzonej usługi, ponieważ ich właściciele szczegółowo podali dane odnoszące 
się do prowadzonej działalności. Przede wszystkim umiejscawiali obiekty na 
mapie z dokładnym podaniem ich współrzędnych geograficznych, a także doko-
nywali krótkiej charakterystyki swojej działalności z uwzględnieniem informacji 
odnoszących się do bazy noclegowej i żywieniowej. Dodatkowo zamieszczali 
wiadomości na temat imprez i atrakcji dostępnych w okolicy, podawali odległości 
od miejsc istotnych z punktu widzenia turysty (np. wypożyczalni rowerów, jazdy 
konnej, rzeki, jeziora czy restauracji) oraz promowali swoje obiekty za pomocą 
fotografii. Bardzo istotną zamieszczoną wzmianką w formie graficznego znaku5 
była ta, do jakiej grupy obiektów kwalifikuje się dana usługa. W 52 przypad-
kach okazało się, że do tej związanej z czynnymi gospodarstwami rolnymi, 
czyli zgodnie z wytycznymi PFTW „GG” rekomendowanej do „wypoczynku 
u rolnika”. Pozostałe kwatery (33) nie posiadały takiego oznakowania, więc 
sklasyfikowano je jako do „wypoczynku na wsi”. Jeśli chodzi o grupę kwater 
nieskategoryzowanych, to tu również niewiele osób skorzystało z możliwości 
bliższego (opisowego, fotograficznego, filmowego) zaprezentowania swojej 
kwatery potencjalnym gościom. Z ogólnej ich liczby (1197) uczyniło to zaledwie 
19% (tabela 1). 

Przyglądając się bliżej obiektom skategoryzowanym, zauważamy, że 
najwięcej z nich (78) uzyskało 2 słoneczka, czyli II kategorię sprawdzonej 
jakości kwater nadaną przez PFTW „GG”6. Trzeba podkreślić, że poddanie się 
takiemu systemowi oceny jest aktem dobrowolnym i odpłatnym, w którym brane 
są pod uwagę m.in. takie aspekty, jak: wielkość użytkowa pomieszczeń oraz 
ich wyposażenie, liczba osób przypadających na węzeł higieniczno-sanitarny, 
zagospodarowanie terenu, w którym turysta będzie przebywał, a także świad-
czone dla gości usługi. Trzecią, najwyższą kategorię 3 słoneczka otrzymały 

5  – czynne gospodarstwo rolne.
6 Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania kategoryzacji i tego, co podlega 

w obiekcie szczegółowej ocenie, by otrzymać odpowiednią liczbę słoneczek lub kategorię „stan-
dard”, można odnaleźć na stronie internetowej PFTW „GG” (www.pftw.pl).
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jednostki zlokalizowane prawie we wszystkich województwach (32, tj. 14,5% 
ogółu skategoryzowanych), oprócz łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskie-
go i wielkopolskiego. Ich udział w stosunku do ogółu kwater zarejestrowanych 
na portalu wynosi zaledwie 2,2%. Wymagania na kategorię „standard” spełniło  
59 badanych (26,8%), a na 1 słoneczko – 23,2% (51). Najwięcej kwater skatego-
ryzowanych odnotowano w województwach: małopolskim (78), podlaskim (28), 
lubelskim (24) i pomorskim (23), natomiast najmniej w łódzkim (1), lubuskim 
(3) oraz kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim (po 4). Duża liczba właścicieli 
posiadających obiekty wypoczynkowe zarówno skategoryzowane, jak i nieska-
tegoryzowane występowała w województwach: małopolskim (291), lubelskim 
(237), pomorskim (224) i warmińsko-mazurskim (121), niższa zaś w łódzkim 
(4), opolskim (8) i świętokrzyskim (10). Z województwa śląskiego natomiast 
nikt na portalu agroturystycznym nie promował swojej działalności turystycznej 
(rysunek 1).

0

50

100

150

200

250

300

350

Dolno
ślą

sk
ie

Kuja
wsk

o-po
morsk

ie

Lu
be

lsk
ie

Lu
bu

sk
ie

Łó
dz

kie

Maz
ow

iec
kie

Mało
po

lsk
ie

Opo
lsk

ie

Pod
ka

rpac
kie

Pod
las

kie

Pom
ors

kie

Śląs
kie

Święt
ok

rzy
sk

ie

Warm
ińs

ko
-M

az
urs

kie

Wiel
ko

po
lsk

ie

Zac
ho

dn
iop

om
ors

kie

lic
zb

a 
kw

at
er

 o
gó

łe
m

skategoryzowane nieskategoryzowane

Rys. 1. Stosunek kwater skategoryzowanych do nieskategoryzowanych w ujęciu woje-
wództw

Źródło: badania własne.
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Nie sposób tu pominąć kwestii tego, jak wygląda kategoryzacja obiektów 
wiejskiej bazy noclegowej w podziale na „wypoczynek na wsi” i „wypoczynek 
u rolnika”. Czynne gospodarstwa rolne posiadały głównie kategorię 2 słoneczka 
(23) oraz 1 słoneczko (13). Najwyższą III kategorię miało 10 kwater, a najniższą 
(standard) zaledwie 6. W przypadku drugiej grupy obiektów (zakwalifikowanych 
do „wypoczynku na wsi”) najczęściej przyznawanymi kategoriami prowa-
dzonych w nich usług były: II (12), III (8) i standard (7). Pierwszą kategorię  
(1 słoneczko) otrzymało tylko 6 kwaterodawców. Ogółem najwięcej kwater 
z obu grup (wypoczynku „u rolnika” i „na wsi”) odnotowano w województwach: 
małopolskim (odpowiednio: 11 i 8) oraz pomorskim (odpowiednio: 9 i 7). 

Rozpatrując położenie kwater w ujęciu 23 regionów turystycznych kraju, 
zauważa się ich dominację w Małopolsce (134) i na Pomorzu (128) (tabela 2). 
Jak podkreśla J. Lichacy, Wybrzeże to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie 
regionów Polski. Jest tu wiele wiejskich obiektów turystycznych, w tym agro-
turystycznych. Bliskość morza, piaszczystych plaż, przymorskich jezior, lasów 
oraz duża liczba gospodarstw powodują, że warunki do rozwoju turystyki są 
tu wręcz podręcznikowe7. Niemniej jednak to w Małopolsce liczba kwater 
skategoryzowanych i nieskategoryzowanych jest jednak największa (rysu-  
nek 2). Zdaniem T. Mikulskiej powodem tego jest umiejętne połączenie dwóch 
czynników, a mianowicie walorów przyrodniczych i kulturowych, z wysokim 
standardem bazy turystycznej tam występującej8. Ta mieszanka elementów po-
zwala Małopolsce w dużym stopniu konkurować z pozostałymi obszarami kraju. 
Spory udział kwater odnotowano też na Wyżynie Lubelskiej (95), Mazurach 
(93), Wielkopolsce (91) oraz na Roztoczu (84). W przypadku ściany Polski 
Wschodniej M.W. Kozak zauważa, że walory przyrodnicze są czynnikiem naj-
słabiej odróżniającym ją od reszty kraju. Podkreśla, że budowanie tam polityki 
rozwoju turystyki powinno odbywać się na fundamencie nowego paradygmatu 
dostosowanego do rzeczywistego charakteru współczesnej turystyki. Przyjęcia 
do wiadomości tego, że turystyka nie jest synonimem rekreacji i wypoczynku na 
wsi i łonie przyrody. Że konkurencja w turystyce ma dziś charakter w rosnącym 

7 J. Lichacy, Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekono-
mii społecznej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis” 2011, „Oeconomica”  
vol. 288 (64), s. 219.

8 T. Mikulska, Korzyści i bariery rozwoju agroturystyki w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem województwa małopolskiego, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki 
wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s. 171.
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stopniu globalny, a co najmniej europejski. Że o wyborze destynacji decyduje 
charakter i jakość produktu, nie zaś zasoby. Że współcześni turyści dysponują 
coraz większymi środkami, mają też sporą wiedzę, doświadczenie i rosnące 
wymagania jakościowe. Mają też coraz bardziej zróżnicowane zainteresowania 
i coraz większy wybór ofert9.

Przeciwieństwem wyżej opisanych regionów są Jura Krakowsko- 
-Częstochowska i Tatry, gdzie liczba wiejskich obiektów noclegowych promu-
jących swoje usługi na portalu internetowym była najniższa (odpowiednio: 2 
i 1) (tabela 2). Zdecydowanie najwięcej obiektów skategoryzowanych posiadała 
Małopolska (36) oraz Mazowsze (17). Stosunek kwater skategoryzowanych 
w regionach turystycznych kraju, do tych, które nie poddały się tej procedurze, 
zobrazowano na rysunku 2. 
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Rys. 2. Stosunek kwater skategoryzowanych do nieskategoryzowanych w ujęciu regio-
nów turystycznych kraju

Źródło: badania własne.

9 M.W. Kozak, Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej, ekspertyza 
wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, s. 66, 75.
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Badania ujawniły, że region Małopolski jest tym, który na tle pozostałych 
22 regionów turystycznych kraju odznacza się nie tylko największą liczbą ofert 
promujących swoją działalność w środowisku wiejskim, ale przede wszystkim 
tych skategoryzowanych. W zdecydowany sposób Małopolskę odróżnia od 
innych obszarów dużo większa też liczba możliwości wypoczynku w czynnym 
gospodarstwie rolnym. Prawdopodobnie na taki stan rzeczy miały wpływ 
prowadzone we wcześniejszych latach (np. w 2009 r.) działania Departamentu 
Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 
który współfinansował projekt „Małopolska Agroturystyka”. Ówczesna dyrektor  
E. Kantor podkreślała w wywiadzie dla „Dziennika Turystycznego”, że coraz 
więcej gospodarzy zdaje sobie sprawę z nieodzowności kategoryzacji. Jeśli 
obiekt posiada kategorię odpowiadającą jego standardowi, turysta wie od razu, 
czego może się spodziewać i chętniej podejmuje decyzję o noclegu w danym 
miejscu. Proces kategoryzacji przyczynia się znacząco do podwyższenia jakości 
usług oferowanych w wiejskich obiektach noclegowych i m.in. właśnie z tego 
powodu jest współfinansowany przez Województwo Małopolskie10. Zatem 
zauważamy, iż przede wszystkim zwracano szczególną uwagę na promocję 
ofert sprawdzonych. Tę sugestię w zdecydowany sposób wzmacniają słowa 
E. Kantor, że znak „Małopolska Agroturystyka” ma być synonimem jakości, 
dzięki któremu identyfikowane będą obiekty, które zostały zweryfikowane 
i poddane kategoryzacji. Podobne działania kładące nacisk na kategoryzację 
wiejskich obiektów turystycznych odnajdujemy na Mazowszu. Tam w 2013 r. 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie realizował projekt 
pt. „Podwyższenie jakości usług turystyki wiejskiej ważnym czynnikiem roz-
woju turystyki na Mazowszu”, w ramach którego przeprowadzał szkolenia dla 
kwaterodawców oraz przewidywał kategoryzację 30 nowych obiektów w ścisłej 
współpracy z PFTW „GG”11. Przedsięwzięć z tego zakresu podejmowanych 
w Polsce jest bardzo dużo, niemniej jednak nie przekładają się one na liczby, 
gdyż 220 skategoryzowanych obiektów w porównaniu z ogółem działających 
na rynku wiejskim to wciąż mało. Być może usługodawców odstraszają koszty 
kategoryzacji albo kampania reklamowa z tego zakresu jest niewystarczająca. 

10 http://dziennikturystyczny.pl/2009/09/malopolska-agroturystyka-czy-jak-sie-kategory-
zowac/1346409432000/ (3.10.2014).

11 www.ppr.pl/artykul-z-mysla-o-rozwoju-agroturystyki-na-mazowszu-178312-dzial-1.php 
(3.10.2014). 
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Warto w tym miejscu nadmienić, iż odpłatność pełnej kategoryzacji (do 5 pokoi 
i 2 samodzielnych jednostek mieszkalnych – SJM) dla osób zrzeszonych w sto-
warzyszeniach działających pod patronatem PFTW „GG” jest o połowę niższa 
niż w przypadku osób niezrzeszonych i wynosi 350 zł. Dodatkowe wydatki 
kategoryzacyjne kształtują się zarówno dla jednych i drugich usługodawców na 
tym samym poziomie. Za każdy kolejny pokój (powyżej 5 pokoi) należy zapłacić  
20 zł, a za każdą następną jednostkę mieszkaniową (powyżej 2 SJM) trzeba uiścić 
opłatę w wysokości 50 zł. Kategoryzacja jest tym czynnikiem, który sprzyja 
budowaniu lepszego wizerunku polskiej wsi nie tylko na rynku krajowym, ale 
i europejskim. Jednak zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez zespół 
pracowników Wydziału Analiz i Strategii w Departamencie Programowania 
i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
60,3% kwaterodawców nie posiada wciąż kategoryzacji dla swoich obiektów 
i wynajmowanych pomieszczeń na wsi12. 

Potencjał turystyczny polskiej wsi jest tak duży, że stwarza szanse rozwoju 
jej mieszkańcom jeszcze przez wiele lat. Sama atrakcyjność wsi jednak nie wy-
starczy. Nieodzownym warunkiem jest odpowiednia polityka wobec turystyki 
wiejskiej, a ponadto ważne są mechanizmy poprawy jej konkurencyjności13. 
Dlaczego zatem kategoryzacja tak słabo wpisuje się w ten system? M. Drzewiecki 
podkreśla, że dla klienta oznacza przecież gwarancję określonego standardu. 
Z drugiej strony zauważa, iż koncepcja kategoryzacji nie jest przyjmowana bez-
krytycznie przez zainteresowane strony. Kwaterodawcy sądzą, że nie zwiększa 
ona w istotny sposób dochodów z tytułu wynajmu pokoi o wyższym standardzie, 
zaś turyści uważają, że nie jest dostatecznie miarodajnym kryterium jakości 
wypoczynku, jeżeli nie towarzyszą jej inne cechy, jak np. gościnność czy dobre 
wyżywienie14. Co ciekawe, spostrzeżenie wysnute przez badacza 12 lat temu 
można odnieść do czasów współczesnych, ponieważ problem kategoryzacji jest 
tematem, do którego ciągle się wraca.

W lepszym wykreowaniu wizerunku kwater mogą pomóc działające na 
obszarze wsi różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia i towarzystwa. Ich 

12 Wyniki badania „Wsparcie Agroturystyki/Turystyki Wiejskiej przez ARiMR”, ARiMR, 
Warszawa 2012, s. 16.

13 J. Lichacy, op.cit., s. 220.
14 M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu 

Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002, s. 191. 
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wspólnym mianownikiem jest nie tylko promocja obiektów, ale stworzenie od-
powiednich warunków do ściślejszej kooperacji pomiędzy nimi, szukania źródeł 
dofinansowania rozwoju wspólnych inwestycji, jak również ciągłe doskonalenie 
usług poprzez udział w szkoleniach oraz spotkaniach doradczych. Łącznie od-
notowano 36 takich organizacji, z czego najwięcej funkcjonujących na terenie 
województw: lubelskiego (8), pomorskiego (6), warmińsko-mazurskiego (6) 
i małopolskiego (5). Przynależność do stowarzyszeń deklarowało 239 właścicieli 
wiejskich obiektów, zarówno skategoryzowanych, jak i nieskategoryzowanych. 
Brak podania danych w tym względzie odnotowano w 16 przypadkach, na-
tomiast 65 osób w opisie umieściło konkretną adnotację, że należą do kwater 
niezrzeszonych15. Najwięcej członków posiadało Lubelskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne (32), Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy 
Zwierzyniec (19) oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu Bytowskiego 
AGRO-KASZUBy (10). Rola stowarzyszeń agroturystycznych stale wzrasta. Ich 
skuteczność związana ze zdobywanym przez lata doświadczeniem także jest 
znacznie lepsza niż w pierwszej fazie ich rozwoju, na początku lat 90. ubiegłego 
wieku. Wzrasta również świadomość i przekonanie właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych zrzeszonych w stowarzyszeniach, że współpraca oparta na 
sprawdzonych zasadach przynosi większe korzyści niż rywalizacja między 
poszczególnymi podmiotami16. Przynależność do stowarzyszeń sprzyja też 
podejmowaniu decyzji o kategoryzacji obiektów i budowaniu wspólnej strategii 
promocji produktów turystycznych na rynku lokalnym i krajowym. Ważną rolę 
w tej materii powinny odegrać też ODR-y. Jak wynika z wcześniejszych badań 
autorki17, zajęły one zdecydowanie najkorzystniejszą pozycję wśród podmiotów 
wspierających działalność turystyczną na wsi. Grupa 87,1% kwaterodawców 
przypisała im dominującą rolę w tym względzie.

15 Przy określeniu przynależności kwater do organizacji działających na ich terenie anali-
zowano informacje tych usługodawców, którzy zamieścili szczegółowy opis swojej oferty na 
portalu www.agroturystyka.pl. Stowarzyszeń i ich członków może być na terenach badanych 
województw o wiele więcej.

16 A. Turbak, B. Hanas, A. Bankierska, M. Polińska-Tkaczuk, S. Wręga, W. Konkol,  
A. Greś-Szypka, P. Trębowicz, Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia, WUP 
w Białymstoku, Białystok 2011, s.35.

17 J. Cichowska, Ocena uwarunkowań i problemów rozwoju usług agroturystycznych na ob-
szarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego, „Ekologia 
i Technika” 2009, nr 6 (103), s. 298. 



65Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej...

Reasumując, należy podkreślić, że pomimo pełnej świadomości, że 
kategoryzacja obiektów stanowi kluczowy element podnoszenia jakości usług 
w Polsce, zainteresowanie nią wśród osób prowadzących usługi turystyczne jest 
ciągle niewielkie. Proces braku podejmowania decyzji o kategoryzacji może być 
blokowany wieloma czynnikami o charakterze finansowym, materialnym czy 
wręcz mentalnym, które wymagają ciągłego monitorowania w tym zakresie.

Wnioski

1. Obiekty wiejskiej bazy turystycznej mają duży potencjał rynkowy, niemniej 
jednak zdecydowanie przeważają te (84,4%), które nie chcą podnosić swojej 
jakości poprzez wprowadzony w Polsce system kategoryzacji nadzorowany 
przez PFTW „GG”. 

2. Przyszłość kategoryzacji będzie w dużym stopniu zależała od właścicieli 
prowadzących działalność turystyczną. Muszą oni bowiem sami zadecydo-
wać, czy ich usługa ma iść w kierunku bardziej profesjonalnej, nastawionej 
na jakość, czy stać się mniej wyrazistą na konkurencyjnym rynku.

3. Szczególna rola w zachęcaniu do kategoryzowania obiektów winna leżeć 
cały czas po stronie PFTW „GG”. Niezbędna jest w tym zakresie być może 
poprawa komunikacji na linii kwaterodawcy–Federacja pozwalająca mniej 
sceptycznie odnosić się do procedury ponoszenia jakości usług. Dobrym 
łącznikiem w pokonaniu tej bariery mogą stać się instytucje (organizacje, 
stowarzyszenia, towarzystwa) zrzeszające usługodawców albo ODR-y, któ-
re odgrywają znaczącą rolę przy organizowaniu działalności turystycznej 
na wsi.

4. Silnym narzędziem, które zachęciłoby do poddania się kategoryzacji, za-
pewne byłaby manipulacja obecną ceną, jaką trzeba ponieść, aby uzyskać 
odpowiedni poziom jakości obiektu. Być może koszty są za wysokie (700 zł 
dla osób niezrzeszonych i 350 zł dla osób zrzeszonych w stowarzyszeniach 
pod patronatem PFTW „GG”) i przez to stanowią barierę utrudniającą 
podejmowanie wyzwań związanych z tą procedurą.
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CATEGORISATION OF RURAL TOURIST ACCOMMODATION  
AS A KEY ELEMENT RAISING THE LEVEL OF qUALITY  

OF TOURISM SERVICES IN POLAND

Summary

Categorization is for owners of rural tourism facilities guarantor of well-perceived 
quality and a kind of promotion. Despite this belief all the time is underrated part of the 
services. This procedure was carried out only in 15.5% (220) lodging, the most – In the 
Małopolska province (78). The main category of proven quality was “II” (2 suns – 78) 
and the category “Standard” (59). Highest III was seldom broadcast. It received 14.5% of 
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the total categorized entities operating in the countryside. A relatively small number of 
owners of objects categorized (85) described their services on the website. Lack of basic 
information about accommodation, nutritional and attractions available in 61.4% of the 
respondents in a significant way (despite vested categorization) weakens the authenticity 
of the product. The study revealed that of the 23 Polish tourist regions, Małopolska, 
Mazowsze and Pomorze have the most numbers of categorized objects; additionally 
Małopolska offers the most of services provided in an active farm, i.e. “at farmer’s”.

Keywords: rural tourism, agrotourism, rural accommodation, categorization

Translated by Jolanta Cichowska
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TURYSTYKA SEKSUALNA  
W OPINIACH MŁODYCH POLAKóW

Streszczenie

Turystyka seksualna stanowi znaczący segment współczesnego rynku podróży. 
Choć w Polsce mało jeszcze rozpoznany, to jednak jest on zapewne rozwojowy, głównie 
za sprawą zachodzących przemian społecznych mających źródło m.in. w międzynaro-
dowej mobilności ludzi, przenikaniu kultur i ewolucji przyzwyczajeń oraz wzorców 
konsumpcyjnych. Jest to tematyka inspirująca do twórczych poszukiwań naukowych, 
także na polu ekonomicznym. 

W artykule została podjęta próba analizy i interpretacji wybranych zagadnień 
ekonomicznych w turystyce seksualnej w odniesieniu do rynku młodych polskich kon-
sumentów, którzy mogą stanowić jeden z kluczowych jego segmentów w przyszłości. 
Pilotażowymi badaniami, które przeprowadzono w marcu i kwietniu 2014 r., objęto 
311-osobową grupę dorosłych mieszkańców Polski pochodzących przede wszystkim 
z ośrodków miejskich. Uzyskane wyniki wydają się potwierdzać fakt wysokiej konku-
rencyjności oferty seksturystycznej na rynku wyjazdowym, a wyciągnięte wnioski koń-
cowe warto weryfikować w dalszym, pogłębionym tematycznie procesie badawczym.
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ekonomiczne
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Wprowadzenie

Ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej społeczeństw sta-
nowią jeden z najistotniejszych problemów badawczych w branży turystycznej. 
Liczni autorzy podejmują się naukowej dyskusji nad skalą wydatków przezna-
czanych na konsumpcję turystyczną1, motywacjami towarzyszącymi podróż-
nym2, elementami składowymi oferty rynkowej w turystyce, marketingiem3 czy 
rodzajowością turystyki. Ta ostatnia zmienna często i szybko ewoluuje, zarówno 
w ujęciu teoretycznym, jak i w praktyce.

Rozliczne motywacje wyjazdowe traktować należy jako kluczowy czynnik 
powodujący istotną dywersyfikację rynku. Najnowsze opracowania szczegółowo 
opisują kilkadziesiąt rodzajów turystyki, wskazując m.in. na niedefiniowane pre-
cyzyjnie: turystykę zabawy (party tourism, stag tourism), fanoturystykę, turystykę 
śmierci (dark tourism), obejmujące zachowania związane z przestępczością, biedą, 
korzystaniem z niedozwolonych prawnie środków odurzających4. Każdy z wyżej 
wskazanych segmentów może stać się przyczynkiem do rozwoju seksturystyki5.

Komparatywne podejście do problematyki turystyki seksualnej w skali 
świata jest trudne ze względu na różnice kulturowe, ekonomiczne i polityczne6. 

1 Na przykład w zależności od wieku konsumentów: A. Niezgoda, E. Jerzyk, Seniorzy w przy-
szłości na przykładzie rynku turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
2013, nr 777, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 32, s. 475–489; K. Orzeł, 
Zachowania zakupowe turystów zagranicznych na przykładzie Krakowa (wyniki badań ankieto-
wych), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 594, „Ekonomiczne Problemy 
Usług” nr 54, s. 91–100.

2 Zob. np. C. Moller, K. Weiermair, E. Wintersberger, The Changing Travel Behavior of Austria’s 
Ageing Population and Its Impact of Tourism, „Tourism Review” 2007, vol. 62, no. 3–4, s. 15–20.

3 A. Rapacz, I. Michalska-Dudek, Banner, mailing, newsletter jako narzędzia reklamy inter-
netowej wykorzystywane przez biura podróży, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
2009, nr 559, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 42, s. 589–595.

4 R. Bird, R. Donaldson, Sex, Sun, Soccer: Stakeholder-Opinions on the Sex Industry  
in Cape Town in Anticipation of the 2010 FIFA Soccer World Cup, „Urban Forum” 2009, no. 20,  
s. 33–46; C.M. Matheson, R. Finkel, Sex Trafficking and the Vancouver Winter Olympic Games: 
Perceptions and Preventative Measures, „Tourism Management” 2013, no. 36, s. 613–628.

5 B.M. Josiam, J.S.P. Hobson, U.C. Dietrich, G. Smeaton, An Analysis of the Sexual, Alcohol, 
and Drug-related Behavioral Patterns of Students on Spring Break, „Tourism Management” 
1998, vol. 19 (6), s. 501–513.

6 J. Mackay, Global Sex: Sexuality and Sexual Practices around the World, „Sexual  
and Relationship Therapy” 2001, vol. 16 (1), s. 71; J.J. Pettman, Body Politics: International Sex 
Tourism, „Third World Quarterly” 1997, vol. 18, no. 1, s. 96.
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Nawiązywanie relacji seksualnych stało się silnym bodźcem tworzącym popyt, 
szczególnie dla obywateli państw wysoko rozwiniętych7. Do elementów uła-
twiających ich wyjazdy należą przede wszystkim niezobowiązujący stosunek 
do kwestii religijnych i rozwinięty fundusz konsumpcji swobodnej. W krajach 
recepcyjnych duży odsetek ludności żyje w ubóstwie, panuje tam wysokie bezro-
bocie i brakuje systemu opieki społecznej, aby wspierać wykluczonych z formal-
nej gospodarki8. Można powiedzieć, że erupcja prostytucji w Azji Południowej 
i Wschodniej jest konsekwencją zachodnioeuropejskiej seksturystyki9.

A.L. Cabezas swoją książkę dotyczącą związków seksu z turystyką, opartą 
na seksturystycznym sektorze ekonomii na Kubie i w Republice Dominikany, 
tytułuje nawet przewrotnie: Ekonomia pożądania10 (Podaż i pożądanie tytułuje 
zaś swój tekst w „Polityce” E. Bendyk11). W tym przypadku krok przed ludźmi 
nauki zdają się stawiać artyści. Film Raj: Miłość (2012) U. Seidla ukazuje, jak 
seks z turystami bywa dla autochtonów ucieczką z biedy. Austriacki reżyser 
skupia się na psychice i motywach europejskiej pięćdziesięciolatki Teresy, która 
przybywa z koleżankami do Kenii, jednak wyjazd bynajmniej nie zapełnia 
duchowej pustki, przeciwnie, potęguje ją. Austriak zdaje się apelować o namysł 
nad wykluczeniem, podatnością na różne formy niebezpieczeństwa (społecznego 
ostracyzmu, molestowania, gwałtu czy mordu12), a także nad prawami człowieka, 
w tym w sposób szczególny – nad prawami kobiet, oraz akcentuje, że na różne 
formy przemocy są narażone nie tylko osoby świadczące usługi seksualne, ale 
także turyści.

Temat seksturystyki, jej patologii oraz rządzących nią popędu i pieniądza 
podejmują również, choćby przyczynkowo, reporterzy, wśród nich Francuz,  
J. Rolin. O Lumphini Park w Tajlandii pisze: „Z wyjątkiem mnie wszyscy klienci 
tego hotelu byli, przynajmniej w zasadzie, seksturystami. Co chwila w windzie albo 

7 D. Garrick, Excuses, Excuses: Rationalizations of Western Sex Tourists in Thailand, 
„Current Issues in Tourism” 2005, vol. 8, no. 6, s. 497–509.

8 The Global Economy, National States and the Regulation of Labour, red. P. Edwards,  
T. Elger, Routledge Taylor & Francis Group, London–New york 1999, s. 202–119.

9 J. Arramberi, Modern Mass Tourism, „Tourism Social Science Series”, vol. 14, Emerald 
Group Publishing Limited, Bingley 2010, s. 241.

10 Zob. A.L. Cabezas, Economies of Desire. Sex and Tourism in Cuba and the Dominican 
Republic, Temple University Press, Philadelphia 2009.

11 E. Bendyk, Podaż i pożądanie, „Polityka” 2014, nr 39.
12 Por. ibidem, s. 143.
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w holu spotykałem ich pod rękę z uśmiechniętymi prostytutkami, w większości 
spędzanymi z Nana Plazza, zaułka, przy którym stały nieomal wyłącznie burdele”13.

Z. Lew-Starowicz14 korzeni tego segmentu turystycznego doszukuje się 
w XVII w., w – co istotne z perspektywy niniejszego artykułu – zachowaniach 
zamożnych Anglików. Do motywacji ich współczesnych następców badacz zali-
cza: zainteresowanie kulturową innością (Senegal, Kuba), zaciekawienie innością 
rasową, uprawianie pedofilii (Tajlandia), zaspokojenie potrzeb niezaspokajanych 
przez partnera (Ibiza). Innym tematem – koniecznym do podjęcia w osobnym 
artykule – jest kolonialne spojrzenie turysty i traktowanie ciała jako przedmiotu 
konsumpcji i dominacji zapewnianej przez środki pieniężne15.

Należy także pamiętać o niejednorodnym definiowaniu turystyki seksualnej, 
o czym piszą szeroko m.in. M. Opperman16, B. Mullings17 czy J. Borzyszkowski18. 
Ten ostatni podkreśla, że „główny motyw podróży, jakim jest korzystanie 
z usług seksualnych, nie zawsze musi być związany z ich «kupowaniem» przez 
turystów. Na rynku turystycznym pojawiają się także wyspecjalizowane biura 
podróży, które oferują pobyt w zamkniętych ośrodkach wypoczynkowych oso-
bom pragnącym nawiązać przygodne kontakty seksualne niemające charakteru 
komercyjnego, np. między turystami a mieszkańcami bądź w grupie turystów”19. 
To znacząco komplikuje problem uzyskiwania rzetelnych danych empirycznych 
w sferze ekonomicznej. Nie zmienia to jednak faktu konieczności prowadzenia 
badań i próby zminimalizowania np. tzw. współczynnika wstydu, który pojawia 
się przy rozmowach czy wypełnianiu kwestionariuszy ankiet odnoszących się 
do wyjazdów o charakterze seksturystycznym. Nacechowanie zagadnienia 

13 J. Rolin, I ktoś rzucił za nim zdechłego psa, Czarne, Wołowiec 2011, s. 27.
14 Wykład plenarny wygłoszony podczas konferencji „Turystyka kontrowersyjna na współ-

czesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki”, Biała Podlaska, 19 września 2014 r.
15 Na ten temat zob. M. Bobako, Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy, 

„Nowa Krytyka” 2011, nr 26–27.
16 M. Opperman, Sex Tourism, „Annals of Tourism Research” 1999, vol. 26, issue 2,  

s. 251–266.
17 B. Mullings, Fantasy Tours: Exploring the Global Consumption of Caribbean Sex Tourisms, 

w: New Forms of Consumption. Consumers, Culture and Commodification, red. M. Gottdiener, 
Rowman & Littlefield Publishers, Boston Way, Lanham, Maryland 2000.

18 J. Borzyszkowski, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, „Turystyka 
Kulturowa” 2011, nr 1, s. 19–23.

19 Ibidem, s. 20, za: Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 255.
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niniejszego artykułu licznymi kontrowersjami przez wiele lat powodowało 
swoisty ostracyzm naukowy dotykający badaczy zajmujących się ową dziedziną. 
W Polsce w ostatnich latach pojawiają się co prawda nieliczne studia obejmujące 
swoim zasięgiem wybrane aspekty tego segmentu podróży, jednak precyzyjne 
jego zdiagnozowanie należy do zadań wymagających.

Celem prowadzonych badań stała się próba interpretacji wybranych ekono-
micznych zagadnień dotyczących turystyki seksualnej w odniesieniu do rynku 
młodych polskich konsumentów, z których część potencjalnie może stanowić 
jeden z kluczowych jego segmentów w przyszłości. Zmiany zachodzące wśród 
współczesnych społeczeństw, postępująca laicyzacja i wywierająca silną presję 
kwestia przesuwania granicy zachowań traktowanych jako moralne i społecznie 
akceptowalne czynią perspektywę seksturystyki rozwojową.

1. Materiał i metoda

Diagnozie społeczno-ekonomicznej posłużył sondaż. Pilotażowymi 
badaniami przeprowadzonymi w marcu i kwietniu 2014 r. objęto 311-osobową 
grupę dorosłych mieszkańców Polski pochodzących przede wszystkim z ośrod-
ków miejskich (Biała Podlaska, Łomża, Gdańsk, Poznań, Siedlce, Warszawa, 
Wrocław, Zamość), zaś w mniejszym odsetku ze wsi. Przygotowany kwestiona-
riusz ankiety liczącej 44 pytania pomógł w ocenie zjawiska turystyki seksualnej 
w perspektywie wyobrażeń i ewentualnych doświadczeń respondentów, a część 
pytań odniesiono do problematyki będącej przedmiotem rozważań w przedło-
żonym tu opracowaniu.

Charakterystyka metryczkowa próby badawczej przedstawia się następująco:
a) analizom poddano odpowiedzi 50% mężczyzn i 48% kobiet (2% odpo-

wiadających nie określiło tej kwestii);
b) najliczniejsze grupy respondentów pod względem wieku stanowiły prze-

działy do 20. roku życia (23%), od 21. do 25. roku życia (47%) i od 26. 
do 30. roku życia (10%), (8% ankietowanych nie wskazało odpowiedzi);

c) 29% badanych pochodzi ze wsi, 25% – z miast do 50 tys. mieszkańców, 
28% – z miast o populacji od 51 do 100 tys. osób; pozostali odpowiada-
jący reprezentują duże aglomeracje miejskie – od 101 do 500 tys. (7%) 
i ponad 500 tys. (10%);
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d) zdecydowana większość respondentów to osoby o orientacji heterosek-
sualnej (91%), 4% – homoseksualnej, zaś 3% – biseksualnej (5 osób nie 
odniosło się do tego pytania – 2%);

e) 85% badanych stanowią osoby zdeklarowane jako wierzące, 13% repre-
zentuje opcję przeciwną (niewierzący), zaś 2% nie udzieliło odpowiedzi 
na to pytanie.

2. Analiza wyników badań

Stworzenie realnej diagnozy w zakresie zagadnienia turystyki seksualnej 
wymaga precyzyjnego określania wybranych kwestii, szczególnie w sferze 
definicyjnej. Teoretyczne wyobrażenia o fakcie bycia seksturystą nie muszą się 
potwierdzać w praktyce wyjazdowej. Respondenci zapytani o rodzaje podróży, 
które skłonni byliby określić jako elementy rynku seksturystycznego, wyraźnie 
wskazali na cztery opcje (rysunek 1). 

Rys. 1. Elementy rynku seksturystycznego według respondentów
Źródło: badania własne.
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Z ich perspektywy kluczowe są rejsy wycieczkowe singli (38%) oraz podró-
że poślubne (30%), zaś, co ciekawe, na dalszym miejscu znalazły się komercyjne 
podróże seksturystyczne (14%), które jak się wydaje, powinny przewodzić innym 
odpowiedziom, choć każda z nich zgodnie z ujęciem T. Bauera i B. McKerchera20 
jest składową omawianego rynku.

Ciekawej próby dookreślania seksualnego segmentu sektora podróży doko-
nali Z. Kruczek i M. Banaszkiewicz21, tworząc przejrzystą macierz (rysunek 2),  
trudno jednak oczekiwać, aby zawarte w niej niuanse mogli odróżnić badani, 
stąd w ich odpowiedziach turystyka erotyczna przenika się z seksualną, a oba 
pojęcia tracą na ostrości.

Legenda:
1. Turystyka romansowa – podróże w celu nawiązania romansu pomiędzy turystami 

(głównie kobietami) a przedstawicielami kultury miejscowej, którzy angażują 
się w relację, licząc zazwyczaj na gratyfikację finansową ze strony partnerów 
(partnerek).

2. Turystyka seksualna – podróże w celu nawiązania kontaktów seksualnych, zwykle 
świadczonych w formie usług prostytucyjnych.

20 Sex and Tourism. Journeys of Romance, Love, and Lust, red. T.G. Bauer, B. McKercher, 
Reutledge Taylor & Francis Group, London–New york 2003, s. 6.

21 Materiał niebawem ukaże się w monografii Turystyka kontrowersyjna na współ czesnym 
rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki (pod red. G. Godlewskiego, M. Zalecha  
i M. Skiert) będącej pokłosiem konferencji zorganizowanej 19 września 2014 r. w WWFiS 
w Białej Podlaskiej.
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3. Turystyka erotyczna – podróże w celu poznania kultury erotycznej danego miejsca, 
głównie poprzez zwiedzanie obiektów prezentujących historię i obyczaje związane 
z seksualnością.

4. Podróże, które przyjmują formę romansu, ale turyści/turystki deklarują głównie 
zainteresowanie stosunkiem seksualnym z lokalnym partnerem.

5. Podróże, które pod pretekstem poznania regionalnej kultury są motywowane 
nawiązaniem komercyjnych kontaktów seksualnych.

6. Podróże, które poprzez nawiązanie romansu pomiędzy turystą/turystką a przedsta-
wicielem lokalnej kultury pozwalają poznać obyczaje erotyczne regionu.

Rys. 2. Zakresy definiowania turystyki seksualnej
Źródło: badania własne.

Na każdy produkt turystyczny musi się składać wykorzystanie przez odbior-
cę bazy noclegowej, usług żywieniowych czy transportu (umożliwiającego dojazd 
do miejsca docelowego i przemieszczanie się w nim, tzw. dostępność komuni-
kacyjna zewnętrzna i wewnętrzna). Pozostałe rodzaje usług traktuje się zwykle 
jako komplementarne. W przypadku omawianego rodzaju turystyki istotne jest 
umiejscowienie usługi seksualnej w całokształcie produktu, co może być trudne 
do realizacji (czasem nawet niemożliwe) z dwóch powodów. Po pierwsze, doty-
czy norm społeczno-kulturowych, które w wielu państwach konserwatywnych 
o religijnych tradycjach spowodowałyby społeczne wykluczenie przedsiębiorcy 
podejmującego próbę zorganizowania takiego wyjazdu, po drugie zaś opiera 
się na możliwościach prawnych regulacji problemu potraktowania podmiotów 
tworzących podażową stronę rynku jako czerpiących korzyści z nierządu.

Produkt jako kluczowy element podaży turystycznej powinien spełniać 
jeden podstawowy warunek, tj. odpowiadać pojęciu turystyki, które klasyfikuje 
każdego odwiedzającego jako turystę. W zestawieniu kompilacyjnym musi za-
wierać zatem usługę transportową (pozwalającą przemieszczać się poza miejsce 
stałego zamieszkania), usługę noclegową (zapewniającą pobyt dłuższy niż 24 
godziny), a także wyżywienie. Tak też ten produkt oceniają respondenci (rysu - 
nek 3). Analizując ten wykres pod kątem omawianej tematyki, należy zasygna-
lizować, że na kolejnym, czwartym i piątym miejscu znalazły się właśnie usługi 
seksualne – odpowiednio: przygotowane za pośrednictwem organizatora (10%) 
oraz nawiązywane przygodnie przez klienta (6%).
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Rys. 3. Elementy składowe produktu seksturystycznego według respondentów
Źródło: badania własne.

Nie wyklucza to oczywiście innych motywów migracji (zawodowych, 
krajoznawczych, edukacyjnych, medycznych itp.), choć ich znaczenie, podobnie 
jak usług przewodnickich i pilotażowych, osoby wypełniające kwestionariusz 
określiły jako niewielkie.

Według badanych mających świadomość różnorodności rodzajów turystyki 
turystyka seksualna nie jest traktowana marginalnie (rysunek 4). 19% responden-
tów wskazuje na jej 1–5-procentowy udział w światowym rynku turystycznym, 
a według niektórych sięga on 60% (2% wskazań). Nawet jeśli te wyobrażenia są 
mocno przesadzone, to i tak dane zagraniczne ukazują, iż seksturystyka przynosi 
ogromne, skumulowane dochody w miejscach recepcji. Szacuje się, że ten rynek 
w skali świata osiąga wartość 20 mld dolarów22.

22 B.M. Willis, B. Levy, Child Prostitution: Global Health Burden, Research Needs,  
and Interventions, „The Lancet” 2002, no. 359, s. 1417–1422.
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Rys. 4. Miejsce turystyki seksualnej w całokształcie ruchu turystycznego na świecie
Źródło: badania własne.

Ocena średnich kosztów uczestnictwa w jednorazowym wyjeździe seks-
turystycznym jawi się jako mocno zróżnicowana, lecz w 81% przypadków 
wskazano na kwotę przekraczają 500 euro. Najwięcej wskazań dotyczy prze-
działów od 501 do 1000 euro (31%) i od 1001 do 1500 euro (21%) (rysunek 5). 
Analizując dane w odniesieniu do rozpoznawalnych w skali świata destynacji 
seksturystycznych, nie wydaje się to wysoką kwotą, tym bardziej że większość 
z krajów recepcyjnych znajduje się w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. 
Bardziej realne zatem są kwoty powyżej 2000 euro, zwykle nieosiągalne dla 
większości młodych polskich konsumentów.

Badani podkreślają, że w ww. stawkach usługi seksualne uwzględniane 
przez organizatora w produkcie turystycznym stanowią 23% całości kwoty, 
a nawiązywane przygodnie przez klienta – 14%. W tym pierwszym przypadku 
wyprzedzają podstawowe usługi turystyczne, o których już wcześniej wspomi-
nano w niniejszym opracowaniu (rysunek 6).

Pojawia się również pytanie o to, gdzie przebiega granica swoistej przewagi 
pomiędzy poszczególnymi składowymi podróży. To, czy odwiedzenie pięciu obiek-
tów krajoznawczych ma większą wartość niż nawiązanie i „seksualna konsumpcja” 
znajomości, zależy od indywidualnego podejścia uczestnika ruchu turystycznego, 
ale z perspektywy naukowej komplikuje dokładne rozpoznanie problemu.
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Rys. 5.  Koszty uczestnictwa w jednorazowym wyjeździe seksturystycznym
Źródło: badania własne.

Rys. 6. Składowe produktu seksturystycznego generujące największe wydatki odwie-
dzających

Źródło: badania własne.
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Środki finansowe na konsumpcję turystyczną zawierają się najczęściej 
w budżecie konsumpcji swobodnej jednostki, jednak ze względu na „współ-
czynnik wstydu” towarzyszący wyjazdom o tym charakterze mogą pojawiać się 
inne rozwiązania odnośnie do finansowania podróży. Młodzi Polacy dokonują 
następującej ich dywersyfikacji:

a) 70% – własne oszczędności;
b) 15% – kredyty i pożyczki;
c) 13% – wyjazdy finansowane przez pracodawców (za którym to wska-

zaniem kryją się zapewne podróże biznesowe i motywacyjne, które być 
może w pierwszych doświadczeniach zawodowych respondentów mają 
wymiar hedonistyczny z włączeniem swobodnych relacji seksualnych 
w grupie zarówno współpracowników, jak i komercyjnych pracowni-
ków sektora erotycznego; silny związek biznesu i seksu podczas wy-
jazdów potwierdzają także w publikacji International Cases in Tourism 
Management S. Horner i J. Swarbrooke23).

Motywacja zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka często determi-
nuje ludzkie zachowania w stosunku do pojawiających się na rynku produktów. 
I choć dla młodych ludzi komercyjne zaspokajanie potrzeb seksualnych ma raczej 
wymiar luksusowy, to i tak w ich rozumieniu wzrost cen produktów turystyki 
seksualnej nie powinien spowodować spadku zainteresowania nimi (rysunek 7).

Rys. 7. Relacja pomiędzy ceną produktu seksturystycznego a popytem według badanych
Źródło: badania własne.

23 S. Horner, J. Swarbrooke, International Cases in Tourism Management, Elsevier 
Butterworth-Heinemann, Oxford 2004, s. 314.
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Istotnym wsparciem dla rynku podróży (również w zakresie turystyki 
seksualnej) jest działalność marketingowa podmiotów na nim funkcjonujących. 
W tym konkretnym przypadku obok aktywności promocyjnej w internecie 
(51%) pojawiają się dwa równorzędne nośniki komunikacji – marketing szeptany 
(14%) oraz imprezy branżowe, tj. targi turystyczne i erotyczne (14%) (największa 
impreza targowa branży erotycznej w Europie odbywa się w Berlinie – Venus 
Erotic Entertainment und Lifestyle Fachmesse, podobnie zresztą jak berlińskie 
ITB Internationale Tourismus-Börse24). Według respondentów wyżej wskazane 
formy są najbardziej akceptowalne w przypadku produktów kontrowersyjnych. 
Pozostałe narzędzia (reklama TV i radiowa, ulotki, foldery, wizytówki czy bane-
ry) nie powinny zdaniem przeważającej części badanych znaleźć wykorzystania 
w aktywizacji sprzedaży oferty seksturystycznej (rysunek 8). 

Rys. 8. Dopuszczalne narzędzia promocji oferty seksturystycznej według badanych
Źródło: badania własne.

Marketingową analizę zagadnienia doskonale oddaje cytat z wywiadu prze-
prowadzonego z jednym z właścicieli biur podróży kierujących ofertę wyłącznie 

24 Podczas imprez targowych trudno dostrzec typowe produkty turystyki seksualnej, niemniej 
jednak liczba organizatorów podróży i ich elastyczność w zakresie kreowania asortymentu po-
zwala przypuszczać, że zaproponowanie zainteresowanym oferty zawierającej typowo hedoni-
styczny pierwiastek mogłoby spotkać się z akceptacją.
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do tego segmentu odwiedzających25: „klienci znajdują nas na dwa sposoby: przez 
stronę internetową oraz działania poczty pantoflowej, od znajomych. Nie prowa-
dzimy masowych kampanii reklamowych. Głównie reputacja i rekomendacje 
klientów budują naszą markę. Jeden z naszych klientów chciał kiedyś poruszyć 
temat tego typu wyjazdów na internetowym forum turystycznym, co spotkało 
się z napastliwymi opiniami innych”.

Zatem zasadność promowania produktów turystyki seksualnej budzi wąt-
pliwości zarówno potencjalnych odbiorców, jak i oferentów. Aspekt społeczny 
i ekonomiczny nie powinien być według 53% respondentów żadnym usprawie-
dliwieniem dla aktywizacji sprzedaży produktów tego typu, choć aż 43% bada-
nych nie dostrzega nic nieprzyzwoitego w działaniu podmiotów posiadających 
w swoim asortymencie ofertę seksturystyczną i stosowaniu przez nie narzędzi 
przyciągających odbiorców.

Podsumowanie

Turystyka seksualna łączy w sobie wiele funkcji, z których znaczna 
część ma charakter destruktywny i sprzeczny z płaszczyzną etyczną, prawną 
i zdrowotną. W przypadku efektów ekonomicznych jej dysfunktywność nie jest 
już tak uderzająca, a stosowne regulacje prawne mogą choć w pewnej części 
ucywilizować ów specyficzny segment rynku podróży.

Przeprowadzone badania i szczegółowa analiza ich wyników pozwalają na 
dokonanie stosownych ocen i wyciągnięcie wniosków, które mogą w pewnym 
zakresie wskazać kierunki aktywności naukowej i podejścia do zjawiska seks-
turystyki, także w perspektywie ekonomicznej.
1. Turystykę seksualną należy rozpatrywać bardzo szeroko, przy uwzględnie-

niu wielu zmiennych, które dałyby względnie niezakłócony obraz społecz-
nej rzeczywistości. Uwarunkowania ekonomiczne nie zawsze współgrają 
z negatywnym wizerunkiem przypisywanym zwykle seksturystyce.

25 Wywiad przeprowadzono podczas przygotowywania pracy magisterskiej studentki  
M. Wereszczuk pisanej pod kierunkiem autora artykułu w 2009 r. Interlokutorem był właściciel 
internetowego biura podróży (www.garotas.pl). Oferta jest już nieaktualna, a co bardziej praw-
dopodobne, firma zniknęła z tego specyficznego rynku, gdyż jakiekolwiek ponowne próby jej 
odnalezienia w internecie nie dają rezultatu.
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2. Potrzeby seksualne człowieka stanowią silną motywację znajdującą ujście 
także na rynku turystycznym. Efekty mnożnikowe generowane przez wydat-
ki odwiedzających (w destynacjach o reputacji przyjaznych seks turystom, 
np. Tajlandia, Brazylia, Dominikana, Kenia) w makro- i mikroskali budują 
podstawy dla funkcjonowania tego sektora i mogą być wykorzystane w go-
spodarce narodowej jako znaczące źródło jej przychodów.

3. Branżę turystyczną cechuje duża elastyczność w tworzeniu i dostosowy-
waniu asortymentu produktowego do zmieniającej się sytuacji rynkowej. 
Młodzi konsumenci jawią się jako segment perspektywiczny, choć oferta 
swoim zasięgiem obejmuje także ludzi starszych z państw wysoko roz-
winiętych, dysponujących znaczącym funduszem konsumpcji swobodnej 
(kierunkiem ich wyjazdów są często Azja, Ameryka Południowa czy 
w przypadku kobiet – Afryka).

4. Aktywizacja sprzedaży oferty seksturystycznej nie budzi obecnie tak wielu 
wątpliwości jak niegdyś. Kierunek zachodzących zmian wskazuje na eko-
nomiczną progresję, którą w racjonalny sposób warto wykorzystać, także 
do walki z licznymi towarzyszącymi turystyce seksualnej patologiami.
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SEX TOURISM ACCORDING TO YOUNG POLES 

Summary

Sex tourism has developed into a substantial segment of contemporary travel indu-
stry. Though it has been hardly studied in Poland yet it has a strong developmental po-
tential mainly due to current changes in polish society caused by increased international 
mobility, permeation of cultures as well as evolution of lifestyle habits and consumption 
models. Economical aspect of sex tourism requires scientific research as well.

We aimed to analyze and interpret selected economic issues of sex tourism in 
young polish consumers because they can potentially become key consumers of sex 
travel industry in the future. In our pilot experiment we surveyed 311 young polish adults 
residing in urban areas mainly. Our research results prove high competitiveness in sex 
tourism offer on travel market. The research conclusions prove the necessity of further 
substantial scientific research in the domain. 

Keywords: sex tourism, young consumers market, economic conditions

Translated by Jarosław Sołtan
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Streszczenie

W artykule przedstawiono etapy rozwoju turystyki wiejskiej oraz przepisy prawne 
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest określenie tendencji rozwoju i charakterystyka zmian 
funkcji turystycznych na obszarach wiejskich w warunkach przejścia do reguł 
gospodarki rynkowej oraz analiza jakościowa i ilościowa czynników wpływa-
jących na proces kształtowania sektora usług agroturystycznych na Białorusi. 
Agroturystyka występuje tam na obszarach wiejskich jako rodzaj usług ściśle 
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powiązanych z pobytem turystów w pomocniczym lub farmerskim gospodar-
stwie rolnym.

Metodologiczną podstawą niniejszego opracowania jest koncepcja ewo-
lucyjnego rozwoju przestrzeni turystycznej, co uwarunkowane jest walorami 
i atrakcjami środowiska przyrodniczego i kulturowego, dostępnością komunika-
cyjną, stanem zagospodarowania turystycznego i wieloma innymi czynnikami 
(sieć i cechy morfologiczne osadnictwa wiejskiego), które mogą być wykorzy-
stane do wyjaśnienia etapów rozwoju przestrzeni agroturystycznej. Przestrzeń 
turystyczna w badaniach geograficznych jest określana jako część przestrzeni 
geograficznej, w której występuje zjawisko ruchu turystycznego1. 

Podstawowym warunkiem do zaklasyfikowania części przestrzeni geogra-
ficznej jako przestrzeni turystycznej jest ruch turystyczny niezależnie od jego 
wielkości i charakteru. Warunkiem dodatkowym umożliwiającym jej delimitację 
jest występowanie zagospodarowania turystycznego, którego wielkość i charak-
ter pozwalają określić poziom rozwoju funkcji turystycznej oraz typ przestrzeni 
turystycznej2. 

Podstawą napisania artykułu była literatura przedmiotu, materiały 
statystyczne i kartograficzne w zakresie dynamiki i lokalizacji gospodarstw 
agroturystycznych (GA) w układzie regionów administracyjnych Białorusi. Dla 
analizy rozmieszczenia GA zostały zastosowane metody analizy koncentracji 
przestrzennej. Ponadto, na podstawie przeprowadzonej analizy zmian morfolo-
gicznych w wiejskiej przestrzeni turystycznej odbywających się stopniowo na 
skutek działalności tak organizatorów agroturystyki, jak i aktywności turystów 
w nawiązaniu do ogólnej koncepcji rozwoju przestrzeni turystycznej, zostały 
określone podstawowe etapy kształtowania się przestrzeni agroturystycznej 
Białorusi. Przy analizie czynników rozwoju rynku usług agroturystycznych 
(z wykorzystaniem metody SWOT) dokonano oceny ilościowej prawdopodobień-
stwa sukcesu strategicznego tego segmentu na rynku turystycznym Białorusi.

Obszary wiejskie Białorusi po okresie intensywnej urbanizacji w II poł. 
XX w. posiadają wyjątkowe i atrakcyjne elementy przyrodnicze i historyczno-
-kulturowe, stanowiąc istotną część przestrzeni turystycznej kraju. Przy analizie 
tendencji jej kształtowania trzeba rozróżniać pojęcia turystyki wiejskiej i agro-

1 S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 1995, vol. 5, z. 2, s. 94.
2 B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju,  

Wyd. UŁ, Łódź 2009, s. 74.
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turystyki. Tym bardziej że w wielu wypadkach te pojęcia stosuje się zamiennie, 
co powoduje pewne komplikacje tak w praktyce zarządzania, jak i w analizach 
naukowych oraz ekspertyzach branżowych. Turystyka wiejska to każda forma 
turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory3. 
Agroturystyka natomiast obejmuje różne formy turystyki związane z funkcjonują-
cym gospodarstwem rolnym (osobowym pomocniczym lub farmerskim). Obecnie 
termin „agroturyzm” częściej jest zastępowany pojęciem „agroturystyka”, które 
oznacza wynajmowanie pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaż posiłków 
domowych lub świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów 
w gospodarstwie rolnym. Przez agroturystykę rozumiemy także zorganizowanie 
przez rodzinę rolniczą na wsi wypoczynku we własnym czynnym gospodarstwie 
rolnym4. Turystyka na obszarach wiejskich dotyczy zatem wszystkich form 
turystyki i sposobów zagospodarowania turystycznego występujących poza 
obszarami zainwestowania miejskiego. Obejmuje zarówno turystykę związaną 
z czуnnymi formami wypoczynku, krajoznawstwa i turystykę specjalistyczną 
korzystającą często z obiektów położonych poza jednostkami osadnictwa wiej-
skiego, jak i w pensjonatach lub gospodarstwach agroturystycznych położonych 
w zabudowie wiejskiej. A zatem turystyka wiejska oznacza wszystkie formy 
turystyki, które są bardzo silnie związane z życiem wsi i odbywają się w wiejskiej 
przestrzeni rekreacyjnej. W krajach europejskich nie jest jednak niezbędne, by 
organizatorem wypoczynku był rolnik lub stały mieszkaniec wsi.

Do najbardziej istotnych problemów, a jednocześnie wyróżników agrotury-
styki podnoszonych w literaturze międzynarodowej należą5:

a) agroturystyki nie należy utożsamiać z turystyką wiejską, ponieważ sta-
nowi ona jedynie jej odrębną część;

b) organizatorami agroturystyki są osoby stale zamieszkujące na tere-
nach wiejskich, prowadzące gospodarstwo rolne (osobowe pomocni-
cze, farmerskie) posiadające obiekty nieruchomości mieszkaniowej 
i gospodarczej; 

3 J. Sikora, Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi 
i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego 2014, nr 807, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 3 (27), s. 113–126.

4 D. Knecht, Agroturystyka w agrobiznesie, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 107–119.
5 J. Siekierski, L. Popławski, Usługi turystyczne jako nowa forma przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 
2009, nr 3 (14), s. 153–164.
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c) w agroturystyce zawsze występuje jej bezpośredni związek z funkcjo-
nującym gospodarstwem rolnym polegający na wykorzystaniu czynnych 
jego zasobów w procesach zaspokajania potrzeb turystów;

d) agroturystyka nie ogranicza się do zakwaterowania turystów, lecz ofe-
ruje im cały pakiet usług, w tym różnorodne formy aktywności rekre-
acyjnej i spędzania wolnego czasu. 

Jak wynika z wyżej wymienionych cech, agroturystyka polega na świad-
czeniu usług w zakresie wynajmowania przez rolników osobom przebywającym 
na wypoczynku pokoi w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym oraz na sprzedaży posiłków domowych 
i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług rekreacyjno-krajoznaw-
czych związanych z pobytem turystów, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie 
przekracza określonej liczby.

Zakres usług agroturystycznych zgodnie z przepisami ustawodawstwa 
turystycznego Białorusi6 obejmuje wynajmowanie pokoi (a zatem nie odrębnych 
miejsc noclegowych czy domków turystycznych, przyczep mieszkalnych itp.), 
sprzedaż posiłków domowych (nie zaś prowadzenie innych ogólnodostępnych 
usług gastronomicznych, w tym także tzw. małej gastronomii) i wreszcie świad-
czenie innych usług krajoznawczo-kulturowych i rekreacyjnych związanych 
z pobytem turystów. Wynajmujący powinien prowadzić osobowe pomocnicze lub 
farmerskie gospodarstwo rolne na obszarach wiejskich, a budynki, w których wy-
najmowane są pokoje, należą do jego gospodarstwa. Wynajmowane pokoje znaj-
dują się w budynkach mieszkalnych, a ich liczba nie przekracza 5 (od 2011 r. – 10),  
przy czym do tej liczby wlicza się jedynie pokoje oddawane do wyłącznej 
dyspozycji gości (bez jadalni, bawialni, werandy, innych pomieszczeń ogólnie 
dostępnych). Podstawowym elementem rynku turystycznego w takim rozumie-
niu jest obiekt agroturystyczny – zagroda wiejska (dom lub część budynku), 
która jest własnością i miejscem stałego zamieszkania subiekta agroturystyki 
– osoby fizycznej lub założyciela obiektu (członek rolniczego gospodarstwa 
farmerskiego), położona na terenach wiejskich lub małych osiedlach miejskich 
(do 20 tys. mieszkańców) z wyjątkiem obszarów miejscowości uzdrowiskowych, 
odpowiada ustalonym normom technicznym oraz sanitarnym i ma poziom zago-
spodarowania infrastrukturalnego odpowiadający danemu typowi miejscowości. 

6 Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus „O merach po razwitiju agroekoturizma w Respublike 
Belarus” (2.06.2006 r.), http://www.mst.by/ru/tourists-belarus (22.09.2014).
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1. Dynamika rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ich udział w rynku 
usług turystycznych

Wykorzystanie obszarów wiejskich dla zorganizowanego i masowego wy-
poczynku przeszło w ostatnim okresie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
kilka etapów7. Po okresie odbudowy powojennych zniszczeń infrastruktury 
mieszkaniowej i komunikacyjnej w pierwszej fazie zagospodarowania turystycz-
nego na obszarach wiejskich Białorusi głównym kierunkiem działania było or-
ganizowanie bazy sanatoryjno-wypoczynkowej w dawnych pałacach i dworkach 
oraz budowa domów wczasowych przez duże zakłady przemysłowe. Rozwój 
procesów uprzemysłowienia i urbanizacji w latach 1960–1970 spowodował 
wzrost ludności miejskiej. Podstawową formą wypoczynku krótkookresowego 
i urlopowego był wypoczynek w gospodarstwach rodzinnych na wsi. W latach 
1980–1990 w strefach podmiejskich dużych miast w sposób znaczny rozwinęło 
się budownictwo domków letniskowych i tworzenie spółdzielni ogrodniczo-
-działkowych8, co podniosło poziom rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych 
obszarów podmiejskich oraz zwiększyło napływ ludności na te tereny. W okresie 
transformacji układu społeczno-ekonomicznego i urynkowienia gospodarki 
od II poł. lat 90. rozwój turystyki na obszarach wiejskich został potraktowany 
jako instrument rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, dodatkowy rynek 
zatrudnienia i zwiększenia dochodów ludności na stałe zamieszkującej obszary 
wiejskie. Spowodowało to po 2005 r. przyśpieszony rozwój gospodarstw agro-
turystycznych na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo (nad rzekami, jeziorami 
i zbiornikami wodnymi), w strefach podmiejskich dużych miast, regionach 
przygranicznych. Wprowadzenie niektórych ulg podatkowych i uproszczonych 
form księgowości (dla gospodarstw posiadających do 10 pokoi) oraz możliwości 
uzyskania kredytów na dogodnych warunkach wywołały ożywienie aktywności 
wiejskich społeczeństw lokalnych. Agroturystyka staje się czynnikiem stymulu-
jącym działalność usługowo-gospodarczą, rozwój handlu, gastronomii, drobnych 
usług i rzemiosła związanych z wypoczynkiem na obszarach wiejskich.

7 B. Górz, Funkcje turystyki na obszarach wiejskich, w: Studia nad turystyką. Tradycje, 
stan obecny i perspektywy badawcze, red. W. Kurek, M. Mika, Wyd. IGiGP UJ, Kraków 2007,  
s. 223–235.

8 I. Pirozhnik, Rozwój funkcji uzdrowiskowych na obszarach wiejskich w podmiejskiej strefie 
Mińska, w: Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, red. Z.J. Kaminski, Politechnika 
Śląska–UŚ, Katowice 1995, s. 187–193.
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Rynek usług agroturystycznych na Białorusi kształtuje się aktywnie od 
połowy pierwszej dekady bieżącego stulecia9, co było stymulowane przyjęciem 
specjalnej normy prawnej10. Przed przyjęciem ustawy z nowymi normami 
prawnej i podatkowej regulacji sektora agroturystycznego liczba gospodarstw 
agroturystycznych nie przekraczała 100, a roczny ruch wypoczywających w nich 
osób wyniósł 10 tys. (tabela 1). W okresie następnych 5 lat liczba gospodarstw 
agroturystycznych przekroczyła 1,5 tys., a w 2013 r. wyniosła ok. 1,9 tys. Ruch 
turystyczny w gospodarstwach agroturystycznych też cechowały wysokie 
wskaźniki wzrostu, a roczny poziom liczby korzystających z ich usług przekro-
czył 270 tys. osób.

Tabela 1

Rozwój sektora agroturystycznego Białorusi

Wyszczególnienie 2006 2008 2010 2011 2012 2013 Indeks 
2013/2006

Liczba gospodarstw 
agroturystycznych 34 474 1247 1516 1775 1881 55,3 razy

Korzystający 
z usług gospodarstw 
agroturystycznych 
(tys. osób)

10,0 39,0 119,2 145,0 222,6 272,0 27,2 razy

Źródło:  opracowane własne na podstawie: Turizm i turisticheskie resursy v Respublike 
Belarus: Statysticheskij sbornik, red. W.I. Zinowskij, Natsionalny statisticheskij 
komitet Respubliki Belarus, Minsk 2014, s. 67.

Tak intensywny wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych przybliżył 
pojemność tego rynku na Białorusi (ok. 2 gospodarstw na 10 tys. ludności) 
do warunków polskich, gdzie ten wskaźnik wynosi ponad 2,5 gospodarstwa  
na 10 tys. ludności (usługi agroturystyczne świadczy ok. 0,5% gospodarstw 
rolnych z ogólnej liczby ok. 2 mln)11. Dynamiczny rozwój sektora usług agro-
turystycznych Białorusi spowodował zmiany strukturalne na ogólnokrajowym 
rynku turystyki (tabela 2). 

9 Selskij turizm w Belarusi: sowremennoje sostojanie i perspektiwy, red. V.A. Klicunowa, 
Czetyre czetwerti, Minsk  2011, s. 27–28.

10 Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus „O merach po razwitiju agroekoturizma w Respublike 
Belarus” (2.06.2006 r.), http://www.mst.by/ru/tourists-belarus (22.09.2014).

11 J. Sikora, op.cit., s. 113–126.
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Tabela 2

Główne segmenty rynku turystycznego Białorusi w 2013 r.

Segmenty rynku

Turystów Udzielonych noclegów Średni 
okres 

pobytu, 
dni

tys. osób % tys. 
osobonoclegów %

Hotele i inne obiekty hotelowe 1805,1 62,0 4517,8 30,1 2,5
Obiekty sanatoryjno- 
-wypoczynkowe 833,4 28,7 9140,4 60,9 11,0

Gospodarstwa agroturystyczne 272,0 9,3 1360,0 9,0 5,0
Razem 2910,5 100,0 15 018,2 100,0 5,1

Źródło:  opracowane własne na podstawie: Turizm i turisticheskie resursy v Respublike 
Belarus: Statysticheskij sbornik, red. W.I. Zinowskij, Natsionalny statisticheskij 
komitet Respubliki Belarus, Minsk 2014, s. 37, 67–68.

Ogólna liczba obsługiwanych w obiektach turystycznych Białorusi wynio-
sła w 2013 r. ok. 3 mln osób, w tym na obiekty hotelowe przypada 62%, sanato-
ryjno-wypoczynkowe – 29% i agroturystyczne – 9% (tabela 2). Pod względem 
liczby udzielonych noclegów obiekty sanatoryjno-wypoczynkowe cechujące 
się najdłuższym okresem pobytu dwukrotnie przewyższają udział obiektów 
hotelowych, a udział gospodarstw agroturystycznych nie przekracza 10%.

2. Układ regionalny gospodarstw agroturystycznych i zmiany morfologiczne 
przestrzeni wiejskiej

Układ regionalny przestrzennej lokalizacji gospodarstw agroturystycz-
nych znajduje się w fazie aktywnego kształtowania, niemniej niektóre ogólne 
cechy mają tendencję pewnej stabilizacji. Dla analizy układu przestrzennego 
została uwzględniona sieć gospodarstw o ukształtowanej funkcji turystycznej, 
z pewnym zapleczem infrastruktury podstawowej i uzupełniającej, rozmiesz-
czeniem swojej oferty w katalogach specjalistycznych i internecie. W układzie 
makroregionalnym, w przekroju 6 obwodów Białorusi12, największa liczba 
ujętych w katalogach (zidentyfikowanych gospodarstw agroturystycznych 
– ZGA) jest zlokalizowana w stołecznym obwodzie mińskim – ponad 30%. 
Niewątpliwie głównymi czynnikami lokalizacji ZGA w obwodzie mińskim są: 

12 Belarusian Farmsteads. A Belter Way to Stay. Map 1:800 000, red. J.M. Nesterovskaya, 
Belkartographiya, Minsk 2012.
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występowanie chłonnego rynku stołecznej aglomeracji (ok. 2 mln mieszkańców), 
położenie komunikacyjne w strefie transeuropejskiego korytarza transportowe-
go Berlin–Warszawa–Mińsk–Moskwa oraz atrakcyjne przyrodniczo obszary 
w strefie pojezierzy (region Parku Narodowego „Naroczanskij”), rezerwatów 
chronionych („Berezinski rezerwat biosfery”, „Puszcza Nalibocka”), gęsta sieć 
zbiorników wodnych i rzek. Znacznym poziomem koncentracji ZGA cechuje się 
obwód witebski (ok. 20%), zwłaszcza jego część zachodnia w strefie pojezierzy 
brasławskiego i połockiego z dominowaniem drobnego osadnictwa wiejskiego 
w leśno-jeziornych rejonach (rossoński, miorski). W obwodach zachodniej 
części kraju, zajmujących przygraniczne położenie (grodzieński, brzeski), 
przy dynamicznym wzroście liczby ZGA w latach 2008–2013 skoncentrowano  
ok. 13–15% gospodarstw w każdym, z wysokim poziomem koncentracji w strefie 
podmiejskiej miast obwodowych i Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”. 
W ostatnim okresie był obserwowany znaczny wzrost liczby gospodarstw agro-
turystycznych w obwodzie mohylewskim (zlokalizowano 16% gospodarstw), 
przede wszystkim w rejonach nadrzecznych z dużymi zbiornikami wodnymi 
(osipowicki, bychowski). Na ostatniej pozycji pozostaje obwód homelski (6% 
gospodarstw), gdzie większa liczba gospodarstw agroturystycznych występuje 
w zachodniej części, w strefie Parku Narodowego „Prypjacki” oraz rejonach 
nadrzecznych (rohaczowski, swietłohorski).

W układzie mikroregionalnym, gdzie analiza przestrzennej lokalizacji 
przeprowadzona zastała na szczeblu 20 mikoregionów społeczno-ekonomicz-
nych, wyraźna przewaga rejonu stołecznego (miński) oraz północno-zachodnich 
(głębocki, mołodeczański) i zachodnich (grodzieński, lidzki, brzeski) odzwier-
ciedla oddziaływanie czynników popytowego, przyrodniczego i komunikacyj-
nego. Niewątpliwie w regionach przygranicznych (z Polską, Litwą) oddziałuje 
w pewnym stopniu czynnik naśladownictwa w rozwoju peryferyjnych obszarów 
wiejskich oraz wyższy poziom indywidualnej przedsiębiorczości ludności (ry-
sunek 1). 
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Objaśnienia: mikroregiony ekonomiczne: 1) brzeski, 2) baranowicki, 3) piński, 4) wi-
tebski, 5) głębocki, 6) orszański, 7) połocki, 8) homelski, 9) żytkowicki, 10) żłobiński,  
11) mozyrski, 12) grodzieński, 13) lidzki, 14) miński, 15) borysowski, 16) mołodeczański,  
17) słucki, 18) mohylewski, 19) bobrujski, 20) kryczewski.

Rys. 1. Udział mikroregionów w liczbie gospodarstw agroturystycznych (w %, 2013 r.)
Źródło: opracowane własne.

Objaśnienia: mikroregiony ekonomiczne: 1) brzeski, 2) baranowicki, 3) piński, 4) wi-
tebski, 5) głębocki, 6) orszański, 7) połocki, 8) homelski, 9) żytkowicki, 10) żłobiński,  
11) mozyrski, 12) grodzieński, 13) lidzki, 14) miński, 15) borysowski, 16) mołodeczański,  
17) słucki, 18) mohylewski, 19) bobrujski, 20) kryczewski.

Rys. 2. Kwantyle koncentrascji lokalizowanej gospodarstw agroturystycznych w 2013 r. 
Źródło: opracowane własne.
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Wskaźnik koncentracji zlokalizowanej w stosunku do ogólnej liczby 
ludności (rysunek 2) nieco utrwala układ z dominacją regionów centralnego, 
północno-zachodnich i zachodnich, jednak oddziaływanie czynnika przyrod-
niczego i znaczna aktywność rozwoju gospodarstw agroturystycznych w strefie 
pojezierno-leśnej, z dużymi rzekami, zbiornikami wodnymi i obszarami chro-
nionymi niewątpliwie występuje w rejonach pasma centralnego kraju (połocki, 
bobrujski, żytkowicki). 

Rys. 3. Stopnień koncentracji gospodarstw agroturystycznych na Białorusi (2013 r.)
Źródło: opracowane własne.

Niewysoki poziom koncentracji ZGA obserwowany w rejonach wschodnich 
(witebski, mohylewski) wyjaśnia znaczny poziom koncentracji ludności w du-
żych miastach obwodowych (ponad 300 tys.), a w większości rejonów obwodu 
homelskiego – oddziaływanie czynnika ekologicznego (po awarii czarnobylskiej 
elektrowni atomowej w 1986 r.). Zastosowanie do analizy ogólnego poziomu 
koncentracji przestrzennej GA krzywej Lorenza (rysunek 3) wykazuje niewielki 
poziom polaryzacji w lokalizacji GA w stosunku do ogólnej liczby ludności 
w mikroregionach Białorusi. Odchylenie krzywej od przekątnej równomiernej 
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lokalizacji GA w stosunku do liczby ludności jest niewielkie (współczynnik 
koncentracji GA nie przekracza 0,25). Ogólną tendencją lokalizacji gospodarstw 
agroturystycznych w najbliższym okresie niewątpliwie pozostaną czynniki spo-
łeczno-ekonomiczne (układ osadnictwa wiejskiego, poziom przedsiębiorczości 
lokalnej, system podatkowy w sektorze agroturystyki) oraz wkroczenie na rynek 
dużych ośrodków agroturystycznych powstających z wykorzystaniem inwestycji 
prywatnych oraz środków dużych przedsiębiorstw rolnych (agrokompleksów).

Zmiany morfologiczne w wiejskiej przestrzeni turystycznej odbywają 
się stopniowo na skutek działalności tak organizatorów GA, jak i aktywności 
turystów. W nawiązaniu do ogólnej koncepcji rozwoju i cech przestrzeni 
agroturystycznej w rozwoju i kształtowaniu typów przestrzeni turystycznej 
Białorusi można w przybliżeniu określić, że większość rejonów znajduje się 
na początkowym etapie rozwoju w fazie ekstensywnych procesów penetracji 
i asymilacji przestrzeni turystycznej (tabela 3). W pojedynczych rejonach strefy 
pojezierzy są zauważalne tendencje kolonizacji, a w strefie stołecznej mińskiej 
aglomeracji – urbanizacji wiejskich obszarów turystycznych.

Tabela 3

Agroturystyka w wiejskiej przestrzeni turystycznej Białorusi

Przestrzeń 
turystyczna Działania organizatorów Aktywność 

turystów

Liczba 
gospodarstw 

agroturystycznych 
w rejonie

Typ przestrzeni 
i intensywność 

ruchu 
turystycznego

1 2 3 4 5

Eksploracji 

Wprowadzenie GA, 
przestrzeń z pojedynczymi 

GA, słabo rozwinięta 
infrastruktura 

wypoczynkowo- 
-rekreacyjna i usługowo- 

-bytowa

Pojedyncze 
kontakty turystów 

z lokalną 
społecznością, 

penetracja 
środowiska 

przyrodniczego

1–5 (nowogród-
ski)

Eksploracja 
liczebnie 

jednostkowa

Penetracji 

Powstanie kilka dalszych 
GA, agroturystyka jest 

powoli adaptowana przez 
małą grupę organizatorów-
-naśladowców, niewysoki 

stopień rozwoju 
uzupełniających obiektów 

zagospodarowania 
turystycznego (placówki 

do zabaw, boiska sportowe, 
parkingi)

Częściej 
stosowane 
kontakty 

z miejscową 
ludnością, 
penetracja 
środowiska 

przyrodniczego 
i kulturowego

5–10 (kobryński, 
wilejski, miorski)

Penetracja 
sezonowa, 
liczebnie 
niewielka
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1 2 3 4 5

Asymilacji 

Rozpowszechnienie 
większej liczby 

GA, dostosowanie 
infrastruktury i środowiska 

przyrodniczego  
do wymogów turystów, 
podniesienie ogólnego 
poziomu infrastruktury 

usługowej

Systematyczne 
kontakty turystów 

z ludnością 
miejscową, 

udział w animacji 
i wspólnych 
imprezach 

kulturowych

11–20 
(wołożyński, 
postawski, 
rossoński, 

bychowski)

Asymilacja 
przez średnio 
intensywny 

ruch 
turystyczny

Kolonizacji 

Zdominowanie przestrzeni 
przez działalność 
agroturystyczną 

i inwestycje 
wypoczynkowo- 

-rekreacyjne, rozwój 
trwałej infrastruktury 
społeczno-usługowej 

i komunikacyjnej

Całoroczny 
kalendarz imprez 

agroturystycz-
nych, tworzenie 
specjalnych szla-
ków i programów 

agroturystycz-
nych

21–40 
(brasławski, 
mjadzielski)

Kolonizacja 
turystyczna 

przez ekspansje 
GA, tworzenie 
ośrodków agro-
turystycznych, 
całoroczny in-
tensywny ruch 

turystyczny

Urbanizacji 

Wchodzenie 
w środowisko elementów 

architektonicznych 
infrastruktury kulturowej 
i techniczno-użytkowej 

redukujących cechy 
wiejskości i tradycji 
ludowej obszarów 

wiejskich, rozwój funkcji 
letniskowej („drugie 

domy”) i mieszkaniowej 
(osiedlenie się na stałe 
mieszkańców dużych 

miast), częściowa 
degradacja walorów 

przyrodniczych

Zmiany funkcji 
agroturystycznej 

na letniskową 
i mieszkaniową

Zmiana funkcji 
gospodarstw 

agroturystycznych

Przekształcenie 
układów 

przestrzennych 
zabudowy 

i infrastruktury 
turystycznej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Wojciechowska, Procesy i uwarunkowania 
rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź 2009, s. 136–138; J. Sikora, 
Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck, 
Warszawa 2012, s. 141–142 z uzupełnieniami.

3. Czynniki rozwoju i analiza SWOT sektora agroturystycznego Białorusi

Sektor agroturystyczny Białorusi funkcjonuje w warunkach oddziaływania 
zespołu czynników o charakterze przyrodniczym, kulturowym, społeczno-eko-
nomicznym i prawnym. Analiza SWOT stanowi jedną z najczęściej stosowa-
nych metod analitycznych w procesie strategicznego zarządzania jednostkami 
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terytorialnymi lub sektorami działalności i określenia możliwości sukcesu ich 
rozwoju13. Analiza ta opiera się na systemowej diagnozie i polega na zestawieniu 
mocnych oraz słabych stron zasobów, czyli potencjału (są to tzw. uwarunkowa-
nia wewnętrzne), a także określa szanse i zagrożenia dla rozwoju omawianego 
sektora w istniejącym otoczeniu (tzw. uwarunkowania zewnętrzne). Punktem 
wyjścia w niniejszej analizie było precyzyjne określenie zarówno uwarunkowań 
wewnętrznych, jak i czynników zewnętrznych wpływających na rozwój14 sektora 
agroturystycznego Białorusi15. 

Potencjał ten, jak już wcześniej wspomniano, rozumiany jest jako wszelakie 
zasoby strukturalne oraz funkcjonalne, które warunkują rozwój agroturystyki 
na obszarze kraju. W analizie za czynniki wewnętrzne uznano wszelkie zasoby, 
działania oraz zjawiska związane bezpośrednio z agroturystyką, występujące 
na omawianym obszarze. Kluczowe dla rozwoju turystyki na badanym obszarze 
czynniki wewnętrzne poddano ocenie pod kątem ich pozytywnego (mocne 
strony) bądź negatywnego (słabe strony) oddziaływania na rozwój i wykorzy-
stanie potencjału agroturystycznego. Do czynników tych zaliczyć należy przede 
wszystkim walory turystyczne (aktualnie istniejące oraz te, które potencjalnie 
mogłyby się nimi stać) oraz ich ocenę pod względem atrakcyjności w skali re-
gionalnej czy krajowej, a także zagospodarowanie turystyczne, sytuację społecz-
no-ekonomiczną i kulturową obszaru oraz szereg czynników organizacyjnych 
(m.in. polityka turystyczna i zainteresowanie władz lokalnych na rzecz rozwoju 
agroturystyki, aktywne działania pod kątem rozwoju promocji turystycznej 
obszaru itp.). Za czynniki zewnętrzne, które z kolei są źródłem szans bądź 
zagrożeń wykorzystania i rozwoju agroturystyki na danym obszarze, uważa się 
natomiast zasoby, zjawiska i działania nieskładające się na potencjał turystyczny, 
lecz wynikające z otoczenia zewnętrznego. Uwarunkowania te w istotny sposób 
wpływają jednak na rozwój agroturystyki na badanym obszarze. Zaliczyć do 
nich należy czynniki ekonomiczne, polityczno-prawne, społeczne i kulturowe 
oraz otoczenie konkurencyjne. Na podstawie analizy potencjału rozwoju sektora 

13 J. Siekierski, L. Popławski, op.cit., s. 153–164.
14 E. Halavach, A. Rubakhau, Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Białorusi, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2012, nr 92,  
s. 51–66.

15 Biznes w agro- i ekoturizme, red. A.I. Tarasenok, Programma Rozwitija OON w Belarusi, 
Minsk 2014, s. 17–21.
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agroturystycznego Białorusi dokonanej metodą SWOT zidentyfikowano jego 
atuty oraz słabości, a także szanse i zagrożenia stwarzane przez jego otoczenie 
(tabela 4).

Tabela 4

Analiza SWOT potencjału sektora agroturystycznego Białorusi

MOCNE STRONY

Ranga 
czynnika 

(Rij) 
skala 
1–3

Ocena 
punktowa 
(Pij) skala 

1–3

Ocena 
ważona 
Rij x Pij 

∑ Rij

Różnorodność obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego 
kraju jako regionów stykowych 3 3 0,30

Rdzenność lokalnych etniczno-kulturowych tradycji i folkloru 3 3 0,30
Aktywna działalność touroperatorów w zakresie promocji kraju 
na rynkach usług ekoturystyki, myślistwa, rybołówstwa, turystyki 
wiejskiej 

3 2 0,27

Położenie tranzytowe w transeuropejskich korytarzach 
transportowych 3 3 0,30

Wysoki stopień naturalności krajobrazów i unikatowość obszarów 
chronionych i rezerwatów biosfery 3 3 0,30

Wysoki stopień bezpieczeństwa w kraju, tolerancyjność 
społeczno-kulturowa i przyjazny stosunek do gości 3 3 0,30

Uznanie na szczeblu rządowym agroturystyki jako priorytetowego 
kierunku rozwoju sektora turystycznego, wprowadzenie ulgowego 
systemu podatkowego i kredytowego

3 3 0,30

Znaczna liczba ludności zamieszkującej obszary wiejskie (23%), 
wysoki poziom rozwoju wielokierunkowego rolnictwa 3 3 0,30

Ogólnonarodowa własność i możliwości nieodpłatnego 
korzystania z dostępnych obszarów leśnych, wodnych 
i rekreacyjnych

3 2 0,27

Aktywna działalność społecznych stowarzyszeń w zakresie 
wdrożenia norm i doświadczeń międzynarodowych, kształcenia 
kadr, opracowania regionalnych programów rozwoju 
agroturystyki

3 2 0,27

Wynik ∑ = 30 X 2,91
SŁABE STRONY

Niski poziom aktywności społecznej i przedsiębiorczości ludności 
wiejskiej 3 3 0,33

Niewystarczający poziom rozwoju sieci transportowej 
i infrastruktury turystycznej na obszarach wiejskich 3 2 0,22

Niedostateczny poziom infrastruktury bytowej i kulturowej, 
utracenie części tradycji kulturowych i rzemiosła przez ludność 
wiejską

3 2 0,22

Rozproszona lokalizacja, niezadowalający stan znacznej części 
obiektów zabytkowych (zamki, pałace, parki) 2 1 0,07
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Ograniczenia dostępu na rynek usług agroturystycznych osób 
niemieszkających na stałe na wsi oraz nieprowadzących osobowe 
pomocnicze gospodarstwa rolne

3 1 0,11

Niski poziom aktywności i koordynacji działalności 
marketingowej w promocji produktów agroturystycznych  
na rynkach krajowym i zagranicznych

3 2 0,22

Niewystarczający poziom rozwoju i wysoka cena usług 
telekomunikacyjnych i sieci internet 3 2 0,22

Nieodpowiedni poziom cen i jakości usług agroturystycznych, słaba 
znajomość języków obcych i tradycji kulturowych innych krajów 3 3 0,33

Nieprecyzyjny system podatkowy dla tworzenia kompleksowego 
produktu agroturystycznego, skomplikowany i rejestracyjny  
dla cudzoziemców reżim wizowy

2 2 0,15

Niesprzyjający wizerunek kraju po awarii czarnobylskiej 
elektrowni atomowej 2 2 0,15

WYNIK ∑ = 27 X 2,02
SZANSE

Poszerzenie lokalnych rynków pracy, możliwości dodatkowego 
zatrudnienia członków rodziny, obniżenie migracji ludności 
wiejskiej

3 2 0,21

Stymulowanie rozwoju drobnej przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich w sektorze usługowym i handlu detalicznym 3 3 0,32

Uzyskanie dodatkowych dochodów gospodarstw domowych  
od sprzedaży lokalnej produktów rolnych osobowych gospodarstw 
pomocniczych

2 1 0,11

Wzrost dochodów miejscowych budżetów od wpływów 
podatkowych z działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, 
dochodów osób fizycznych, podatków od nieruchomości

2 2 0,14

Rozwój współczesnych obiektów usługowych na obszarach 
wiejskich, podniesienie ogólnego poziomu infrastruktury 
mieszkaniowej i transportowej

3 3 0,32

Odrodzenie kultury ludowej, folkloru i utraconych rzemiosł, 
ochrona różnorodności kulturowej regionów 2 1 0,11

Rozwój edukacji i podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej 
oraz kulturowo-etnograficznej turystów, profilaktyki zdrowotnej 
i czynnych form wypoczynku z uwzględnieniem indywidualnych 
preferencji 

3 2 0,21

Stworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych  
do budowy wiosek agroturystycznych z elementami architektury 
ludowej, centrów (ośrodków) usług agroturystycznych w dużych 
agrokompleksach

2 2 0,14

Podniesienie poziomu stanu ekologicznego środowiska 
przyrodniczego, urozmaicenie form ochrony przyrody i regulacja 
chłonności turystycznej na obszarach unikatowych

2 2 0,14

Przedłużenie aktywnego sezonu turystycznego poprzez różnego 
rodzaju imprezy turystyczne na obszarach wiejskich 3 1 0,11

Zainteresowanie władz lokalnych rozwojem agroturystyki 3 2 0,21
WYNIK ∑ = 28 X 2,02
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ZAGROŻENIA
Niska jakość i standard świadczonych usług agroturystycznych 3 2 0,2
Niesprzyjająca sytuacja demograficzna i struktura wiekowa 
ludności wiejskiej, wyludnianie się wsi 3 3 0,36

Brak środków inwestycyjnych na podniesienie poziomu 
infrastruktury bytowej i rozwój sieci komunikacyjnej obszarów 
wiejskich

3 2 0,20

Niewystarczające nakłady inwestycyjne na rekonstrukcje 
i odnowienie obiektów zabytkowych, utrata pomników 
architektury ludowej na obszarze klęski ekologicznej po awarii 
czarnobylskiej elektrowni atomowej

2 3 0,20

Zagrożenie środowiska przyrodniczego i cennych obszarów 
chronionych intensywną działalnością gospodarczą 
i nieuregulowanym ruchem turystycznym

3 2 0,20

Obciążenie procesu produkcji usług agroturystycznych zbędnymi 
elementami regulacji administracyjnych, brak mechanizmów 
ubezpieczeń ryzyka finansowego

3 2 0,20

Konkurencja na rynku usług agroturystycznych sąsiednich krajów 
(Polska, Litwa) 2 2 0,16

Obniżenie poziomu popytu turystycznego w warunkach stagnacji 
gospodarczej i zmniejszenia się poziomu dochodów ludności 1 2 0,12

Nieodpowiednie wykorzystanie turystyczne rzek i jezior, brak 
sprzętu turystycznego i zagospodarowania akwenów wodnych 2 1 0,12

Częstsze anomalia pogodowe w warunkach zmian klimatu, 
które w znaczny sposób mogą utrudniać oraz ograniczać ruch 
turystyczny 

3 2 0,20

WYNIK ∑ = 25 X 1,96

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Selskij turizm w Belarusi: sowremennoje 
sostojanie i perspektiwy, red. V.A. Klicunowa, Czetyre czetwerti, Minsk 2011, 
s. 27–28 z uzupełnieniami.

W zależności od przewagi czynników pozytywnych lub negatywnych 
wewnątrz sektora agroturystycznego oraz w jego otoczeniu może on znaleźć się 
w jednej z czterech modelowych sytuacji determinującej wybór jednej z czterech 
modelowych strategii rozwoju16:
1. Sytuacja SO (strenghts-opportunities) – dotyczy sektora, wewnątrz którego 

przeważają mocne strony, a w otoczeniu – szanse. Jego atuty w wyznaczo-
nych sferach mogą być skutecznie wykorzystane, gdyż otoczenie stwarza 
sprzyjające warunki rozwoju agroturystyki. GA działają na chłonnym 
rynku, dysponują dużym potencjałem produkcyjnym i kadrowym przy 

16 A. Zajadacz, J. Śniadek, Ocena potencjału turystycznego, w: Uwarunkowania i plany roz-
woju turystyki, t. III, red. Z. Młynarczyk, A. Zjadacz, Wyd. UAM, Poznań 2009. 
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braku silnej konkurencji. Sytuacji takiej odpowiada strategia maxi-maxi: 
silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju.

2. Sytuacja WO (weaknesses-opportunities) – w tym przypadku sektor 
znajduje się w sytuacji dominacji słabości wewnętrznych nad atutami, ale 
otoczenie generuje pozytywny układ warunków dla rozwoju. Sytuacji takiej 
odpowiada strategia mini-maxi. Może ona być stosowana w sytuacji, kiedy 
mimo sprzyjającego układu warunków zewnętrznych sektor agroturystyki 
korzysta z nich w małym stopniu z powodu braku dostatecznych własnych 
możliwości czy też przeżywanych trudności wewnętrznych. Musi zatem 
zminimalizować swoje słabości, by móc chociaż częściowo wykorzystać 
okazje. Taka strategia polega na wykorzystywaniu okazji rynkowych 
(szans) przy jednoczesnym poprawianiu czy zmniejszaniu niedociągnięć 
i braków wewnętrznych.

3. Sytuacja ST (strenghts-threats) – źródłem trudności jest tutaj niekorzystna 
sytuacja otoczenia, w którym dominują czynniki negatywnie oddziałujące 
na sektor agroturystyki. Sytuacji takiej odpowiada strategia maxi-mini. 
Gospodarstwa agroturystyczne muszą nadal wzmacniać swoje atuty i mini-
malizować niekorzystny wpływ otoczenia rynkowego bądź też stymulować 
zmiany warunków zewnętrznych. Niekorzystnym czynnikom otoczenia 
należy przeciwstawić potencjał wewnętrzny agroturystyki, wykorzystując 
maksymalnie atuty rozwoju sektora.

4. Sytuacja WT (weaknesses-threats) – sektor w tych warunkach jest prak-
tycznie pozbawiony szans rozwojowych – funkcjonuje w nieprzychylnym 
otoczeniu, a jego niewielki potencjał jest niezdolny do przeciwstawienia 
się istniejącym zagrożeniom. Zagrożenia zewnętrzne stają się jakby 
wzmocnione przez słabości wewnętrzne. Sektor agroturystyczny w takiej 
sytuacji praktycznie nie ma szans rozwojowych, gdyż działa w nieprzy-
chylnym otoczeniu, a jego potencjał jest zbyt słaby, aby mógł skutecznie 
przeciwstawić się zagrożeniom i wyeliminować słabości. Sytuacji takiej 
odpowiada strategia mini-mini, która oznacza w praktyce albo likwidację, 
albo całkowitą zmianę profilu działalności.
Bilans mocnych oraz słabych stron potencjału sektora agroturystycznego 

Białorusi wskazuje, iż mocne strony dominują nad słabymi (+0,89). Natomiast 
rozpatrując szanse i zagrożenia dla rozwoju i wykorzystania tego potencjału, 
należy stwierdzić, iż nieznacznie przeważają szanse (+0,06). Interpretując po-
łożenie wyniku dokonanej analizy SWOT w modelowych sytuacjach rozwoju 
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strategii, punkt reprezentujący pozycję strategiczną Białorusi (+0,89; +0,06) 
zlokalizowany jest na obszarze, który w modelu jest uznawany za sytuację typu 
SO, czyli należy do wariantu strategicznego maxi-maxi. Jest to tzw. strategia eks-
pansywna. Pozycja ta dotyczy sytuacji, gdzie wewnątrz dominują mocne strony, 
z kolei w otoczeniu nieznacznie przeważają szanse. W sytuacji tej należy wziąć 
pod uwagę mocne strony przy wykorzystaniu szans płynących z otoczenia, a po-
przez silną ekspansję rynkową dążyć do zdywersyfikowania dalszego rozwoju. 

W dokonanej analizie istotne jest również określenie prawdopodobieństwa 
sukcesu strategicznego (PSS) zgodnie z algorytmem opracowania strategii 
rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych17. Prawdopodobieństwo strate-
gicznego sukcesu mieści się w przedziale od 0 do 1. Warunkiem osiągnięcia 
sukcesu, a co najmniej sprawnego funkcjonowania i rozwoju, jest otrzymanie 
wartości wskaźnika powyżej 0,518. Wartość obliczonego wskaźnika dla sektora 
agroturystycznego Białorusi wynosi PSS = 0,55, a więc prawdopodobieństwo 
strategicznego sukcesu niewiele przekracza wartość graniczną. Wnioskować 
z tego można, iż wszelkie działania strategiczne znajdują się na granicy osiąg-
nięcia strategicznego sukcesu i obarczone są znacznym ryzykiem. Ogólna 
strategia rozwoju sektora agroturystycznego Białorusi pod kątem posiadanego 
potencjału powinna być ukierunkowana na przezwyciężanie wewnętrznych 
słabości przy najpełniejszym wykorzystaniu szans oraz ograniczeniu wszelkich 
zagrożeń płynących z otoczenia. Strategie tę należy przeprowadzać niezwykle 
ostrożnie i rozsądnie, monitorując przy tym zmiany zachodzące w jego bliższym 
i dalszym otoczeniu, mając na uwadze fakt, iż prawdopodobieństwo osiągnięcia 
sukcesu strategicznego nie jest zbyt wysokie.

Podsumowanie

Dysponując znacznym przyrodniczo-ekologicznym i historyczno-kultu-
rowym potencjałem, na obszarach wiejskich na Białorusi kształtuje się nowy 
segment rynku – sektor agroturystyczny, który koncentruje do 1/10 konsumpcji 
usług krajowego rynku turystyki i wypoczynku. W okresie dynamicznego 

17 Ibidem, s. 35–60.
18 B. Goranczewski, D. Puciato, Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii roz-

woju turystyki na obszarach recepcyjnych, „Turyzm” 2010, vol. 20, z. 2, s. 47–55.
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rozwoju agroturystyki w ostatnim dziesięcioleciu liczba gospodarstw agrotury-
stycznych wzrosła niemal do 1,9 tys. przy ich wyższym poziomie koncentracji 
w strefie pojezierzy (obwód witebski) i centralnej części (miński), gdzie zlokali-
zowano połowę ogólnej liczby gospodarstw agroturystycznych, oraz zachodnich 
przygranicznych obwodach (brzeski, grodzieński – 1/4 gospodarstw). Rozwój 
infrastruktury sektora agroturystycznego opiera się w pierwszej kolejności na 
przedsiębiorczości lokalnych społeczeństw oraz zastosowaniu technologii siecio-
wych i produktów markowych, np. klaster „Wołożynskie gascincy” zbudowany 
według technologii „zielonych szlaków”, który zawiera w swojej ofercie 12 go-
spodarstw agroturystycznych, 4 centra rzemiosła, 9 muzeów krajoznawczych, 
4 muzea ekologiczne, 6 imprez festiwalowych19. Wywołuje to pewne zmiany 
morfologiczne w osadnictwie wiejskim, które w większości rejonów na razie 
nie przekraczają fazy asymilacji i kolonizacji wiejskiej przestrzeni turystycznej. 

Ocena czynników rozwoju sektora agroturystycznego w systemowym uję-
ciu analizy SWOT wykazuje, że przy znaczącym potencjale jego mocnych stron 
istnieje wiele zagrożeń w otoczeniu rynkowym (wskaźnik prawdopodobieństwa 
sukcesu strategicznego jest obecnie bliski krytycznego progu).

Ważnym elementem wsparcia rynku agroturystyki jest istniejący od 2007 r.  
system kredytowy „Belagroprombanku” na wsparcie rozwoju infrastruktury 
gospodarstw agroturystycznych. Kredyt ulgowy pod roczną stawkę 5% na 7 lat 
w latach 2007–2013 już otrzymało 439 (23%) GA20. Jednak gospodarstwa zloka-
lizowane w strefach uzdrowiskowych nie mają ulg podatkowych i kredytowych. 
W razie poszerzenia stref uzdrowiskowych w opracowywanym „Planie prze-
strzennego zagospodarowania kraju na rok 2030” już istniejące gospodarstwa 
utracą ulgi, ponieważ zostaną zlokalizowane w nowych granicach takich stref.

Badania agroturystyki w regionach przygranicznych obwodu brzeskiego 
(międzynarodowy projekt „Turystyka transgraniczna w regionach pogranicza 
Białorusi i Polski”) przeprowadzone w 2012 r.21 wykazały, że ponad połowa 
gospodarstw przyjmuje do 100 osób rocznie, a 17% – ponad 300. Właściciele 
GA w większości (62,5%) mają wiedzę dotyczącą wymaganych standardów 

19 Biznes w agro- i ekoturizme..., s. 79–84. 
20 Połowa gospodarstw agroturystycznych Białorusi może utracić ulgi podatkowe, http://fi-

nance.tut.by/news379897.html? (15.09.2014).
21 Co przeszkadza rozwoju agroturystyki na Białorusi, http://www.rest.ej.by/news/2012/03/05/

chto_meshaet_razvivat_sya_agroturizmu_v_belarusi_.html (15.09.2014).
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jakości obsługi turystów, jednak eksperci wskazali na konieczność podniesienia 
warunków zakwaterowania i stanu sanitarnego gospodarstw. Koszty pobytu 
w GA ponad 54% ekspertów określa jako odpowiadające jakości świadczonych 
usług, a niesłusznie wysokie – 24%. Jednak 78% turystów krajowych odwiedza-
jących GA określa cenę usług jako odpowiadającą ich jakości. Pewne trudności 
występują w komunikowaniu cudzoziemców i właścicieli GA wskutek słabej 
znajomości języków obcych wśród przyjmujących gości zagranicznych. Tylko 
27,5% gospodarzy deklaruje znajomość podstaw języka angielskiego, a 17,5% 
– niemieckiego. W podniesieniu poziomu kwalifikacji i wiedzy właścicieli GA, 
oponowaniu przez nich współczesnych metod zarządzania, wdrożeniu systemu 
standaryzacji usług tkwi znaczny potencjał dla podniesienia jakości usług sek-
tora agroturystyki i rozwoju jego nowych elementów.
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THE DEVELOPMENT OF AGROTOURISM SERVICES  
IN THE TOURISM MARKET IN BELARUS

Summary

Shows the stages of development of rural tourism and agrotourism regulations 
organizing and its basic elements. Shown dynamic development of agrotourism sector 
for 2006–2013 and its share among the major sectors of the tourism market. The system 
presents the trend of regional spatial concentration of tourist farms and characteristics of 
transformation of rural tourism space. With regard to the team of environmental factors, 
socio-economic and marketing analyzes SWOT agrotourism sector and determined the 
probability of strategic success in the tourism market in Belarus.
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gerontologicznymi1. Wśród nich coraz częściej podnoszony jest problem jakości 
życia osób starszych. To, co o nim w dużej mierze decyduje, to jakość usług 
medycznych, zwłaszcza skupionych wokół sfery lecznictwa uzdrowiskowego. 
Terapia oferowana w tego typu placówkach wskazywana jest jako istotny 
czynnik warunkujący zdrowie, tak psychiczne, jak i fizyczne2 każdego czło-
wieka, a zwłaszcza osób w starszym wieku. Niezwykle zatem ważne staje się 
holistyczne podejście do kwestii jakości usług zdrowotnych, których percepcja 
nie ogranicza się wyłącznie do sfery związanej z leczeniem na terenie szpitala 
czy sanatorium, ale wykracza szerzej, obejmując wszelkie obszary związane 
z pobytem w miejscowości uzdrowiskowej. Wydaje się, że dbałość o pozy-
tywne postrzeganie uzdrowiska przez odbiorców świadczonych tu usług jest 
jeszcze stosunkowo nowym doświadczeniem w polskich warunkach. Percepcja 
oferty nabiera jednak coraz większego znaczenia, gdy jak zauważa słusznie  
A.R. Szromek, „w polskich uzdrowiskach spotyka się więcej typowych turystów 
uzdrowiskowych przybywających na własny koszt niż kuracjuszy skierowanych 
na leczenie uzdrowiskowe przez fundusze ubezpieczeniowe”3. Wzrost świado-
mości rangi problemu wydaje się dotyczyć nie tylko sektora prywatnego, lecz 
również sektora państwowego i samorządowego, które coraz częściej aktywnie 
wpływają na kreowanie wizerunku całego uzdrowiska. 

W polskich realiach w przeważającej mierze seniorzy są odbiorcami usług 
świadczonych w uzdrowiskach. Z tego też względu badanie zogniskowano na oso-
bach starszych, które w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej, najczęściej korzystają z tej formy turystyki. Finansowane przez 
NFZd oraz prywatne fundusze pobyty w sanatoriach postrzegane są jako swoisty 
rodzaj wypoczynku na emeryturze. Z jednej strony rosnące zainteresowanie 

1 Tourism Trends for Europe, European Travel Commision 2006, http://hdl.handle.
net/123456789/862 (10.09.2014); S. Środa-Murawska, Miasta uzdrowiskowe w Polsce w uję-
ciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania, w: Ekonomiczne i orga-
nizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, red. E. Rydz, Wyd. Akademii Pomorskiej, 
Słupsk 2012; E. Grzelak-Kostulska, Wybrane problemy turystyki uzdrowiskowej w Polsce,  
w: Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej, red. J. Łuczak, M. Szczepańska,  
S. Bronowicki, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2012.

2 M. Sekine, A. Nasermoaddeli, H. Wang, H. Kanayama, S. Kagamimori, Spa Resort Use and 
Health-related Quality of Life, Sleep, Sickness Absence and Hospital Admission: The Japanese 
Civil Servants Study, „Complementary Therapies in Medicine” 2006, vol. 14 (2).

3 A.R. Szromek, Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk, Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej 2013, „Organizacja i Zarządzanie” z. 64, nr kol. 1894, s. 252.
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konsumentów tak sprofilowanymi usługami, z drugiej zaś walka konkurencyjna 
przedsiębiorstw uzdrowiskowych o uzyskanie przewagi i pozyskanie coraz 
szerszego segmentu rynku sprawiają, że zwiększa się zapotrzebowanie na 
wyniki badań marketingowych. Podobne problemy podejmowane są na całym 
świecie, stąd analizy nie tylko oczekiwań kuracjuszy4, lecz również jakości usług 
oferowanych w uzdrowiskach5. 

Niniejsze opracowanie wpisuje się w nurt badań nad jakością usług 
świadczonych w uzdrowiskach w kontekście ich całościowego postrzegania. 
Zamierzeniem autorek było włączenie się w dyskusję nad problemem percepcji 
uzdrowisk i wskazanie zakresów, które zdaniem badanych mają szczególne zna-
czenie w szerszym odbiorze tych szczególnych obszarów, decydują o wizerunku 
miejsca. Nowatorstwo podejścia polega na skonfrontowaniu ważności poszcze-
gólnych cech decydujących o jakości oferty uzdrowiska z ich subiektywną oceną 
wyrażoną przez respondentów. Celem niniejszego artykułu jest zatem wskazanie 
hierarchii elementów wpływających na postrzeganie uzdrowiska na przykładzie 
uzdrowiska Ciechocinek i określenie przy tym jakości usług oferowanych przez 
uzdrowisko rozumianej jako funkcja ważności (importance) i oceny stanu fak-
tycznego (performance). 

Uzyskane wyniki zestawiono z formą finansowania pobytu w uzdrowisku, 
co proponowali już wcześniej w swoich badaniach A.R. Szromek, A. Hadzik  
i J. Staszewska6. Podejście to miało na celu porównanie ważności badanych ele-
mentów dla trzech7 różnych grup odbiorców usług, bo jak założono, na ich ocenę 
może mieć wpływ fakt, czy finansowali pobyt we własnym zakresie, korzystali 
z formy nieodpłatnie czy też partycypowali w pewnym zakresie w ogólnych 

4 W. Foisner, Kurarzt und Kurgast – Erwartungen und Realität, Wiener Medizinische 
Wochenschrift, Wien 2007.

5 B. Snoj, D. Mumel, The Measurement of Perceived Differences in Service Quality 
– the Case of Health Spas in Slovenia, „Journal of Vacation Marketing” 2002, vol. 8 (4);  
M.E.A. González, L.R. J.A.F. Comesaña, Brea, Assessing Tourist Behavioral Intentions through 
Perceived Service Quality and Customer Satisfaction, „Journal of Business Research” 2007,  
vol. 60 (2).

6 A.R. Szromek, A. Hadzik, J. Staszewska, Charakterystyka cech odróżniających kura-
cjuszy kontraktowych i komercyjnych na przykładzie uzdrowiska Wysowa, „Acta Scientiarum 
Polonorum”, „Oeconomia” 2010, nr 9 (4).

7 W prezentowanym badaniu wyróżniono dodatkową kategorię kuracjuszy partycypujących 
częściowo w kosztach pobytu. Uznano bowiem, że istotne może okazać się subiektywne poczucie 
respondentów dotyczące poniesienia wydatków związanych z pobytem w uzdrowisku.



112 Stefania Środa-Murawska, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Jadwiga Biegańska

kosztach. Jak wynika z obserwacji, w spektrum uwagi znajdują się zazwyczaj 
opinie konsumentów należących do kategorii tzw. kuracjuszy komercyjnych, 
oni bowiem korzystają z odpłatnych pobytów, dysponują większymi fundu-
szami, oceniani są jako najbardziej pożądani klienci. Przyciągnięcie tej grupy 
odbiorców jest z pewnością uzasadnione ekonomicznie, należy jednak pamiętać 
również o zaspokajaniu potrzeb pozostałych kategorii kuracjuszy. 

1. Obszar badań i metodyka

Na terenie Polski zlokalizowanych jest 45 miejscowości, które posiadają 
status uzdrowiska, przy czym w środkowej Polsce oprócz analizowanego 
uzdrowiska Ciechocinek funkcjonują jeszcze dwa: Inowrocław i Wieniec-Zdrój. 
Położony w centrum tzw. Niziny Ciechocińskiej Ciechocinek status uzdrowiska 
otrzymał w 1922 r. 

Rozwój Ciechocinka jako uzdrowiska związany jest z występowaniem 
na jego terenie źródeł solankowych. Utracone po I rozbiorze Polski złoża soli 
w Bochni i Wieliczce przyczyniły się do poszukiwań nowych zasobów i w ten 
sposób zlokalizowane tu źródła solankowe zyskały na znaczeniu. Inwestycje 
w rozwój uzdrowiska zaowocowały wzniesieniem już w latach 1824–1825 ze-
społu unikatowych na skalę europejską tężni, które w powiązaniu z warzelnią 
soli utworzyły jeden ciąg technologiczny wykorzystywany do celów przemysło-
wych i leczniczych. Ponadto, korzystne warunki klimatyczne związane z małą 
liczbą dni deszczowych oraz niewielkimi wahaniami temperatury sprzyjały 
wykorzystaniu lokalnego mikroklimatu w leczeniu chorób narządów ruchu, 
reumatycznych oraz chorób układu krążenia. Rokrocznie tylko w sanatoriach 
uzdrowiskowych na terenie Ciechocinka przebywa na leczeniu ok. 50 tys. osób, 
co stanowi średnio ok. 10% ogółu osób korzystających z lecznictwa uzdrowisko-
wego w Polsce w ciągu roku8. 

Prezentowane dane zostały uzyskane w drodze bezpośrednich badań 
przeprowadzonych w maju i czerwcu 2013 r. na terenie uzdrowiska Ciechocinek 
(por. tabela 1).

8 Według danych BDL, www.stat.gov.pl (3.09.2014).
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Tabela 1

Charakterystyka badania

Charakterystyka próby kuracjusze uzdrowiska w wieku powyżej 60 lat
Miejsce Ciechocinek, Polska
Wielkość próby 333 osób
Metoda zebrania informacji bezpośrednie badania kwestionariuszowe
Data badania maj–czerwiec 2013 r.

Źródło: opracowanie własne.

Wywiady skierowano do 333 osób w wieku powyżej 60 lat, które deklaro-
wały, że ich pobyt w Ciechocinku wiązał się z chęcią poprawy stanu zdrowia. 
Zastosowano nielosową metodę doboru próby opartą na dostępności badanych. 
Pierwsza część skonstruowanego na potrzeby niniejszego badania kwestionariu-
sza dotyczyła cech społeczno-demograficznych respondentów, takich jak: płeć, 
wiek, poziom wykształcenia, średni miesięczny dochód, źródła finansowania 
pobytu w uzdrowisku (por. tabela 2). 

Tabela 2

Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów

Cecha Charakterystyka próby
Płeć mężczyźni kobiety

% 39,9 60,1
Wiek 60–69 70–79 > 80

% 49,3 40,2 10,5
Wykształcenie podstawowe zasadnicze średnie wyższe

% 7,8 16,6 45,5 30,1
Średni 
miesięczny 
dochód (zł)

< 1000 1000–2000 2001–3000 3001–4000 > 4000

% 15,2 46,9 24,0 11,5 2,4

Finansowanie środki 
własne KRUS NFZ zakład 

pracy
dopłata 
do NFZ ZUS inne

% 33,2 5,9 44,9 1,2 11,9 1,3 1,6

Źródło: opracowanie własne.

Przyjęte w badaniu rozróżnienie respondentów według kryterium sposobu 
finansowania pobytu w uzdrowisku wymaga krótkiego wyjaśnienia meto-
dycznego. W myśl ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
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uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych9 możliwość otrzymania świadczenia zdrowotnego w zakładach lecznictwa 
uzdrowiskowego można uzyskać na podstawie wystawionych przez lekarza skie-
rowania na leczenie uzdrowiskowe albo zaświadczenia o braku przeciwwskazań 
do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku. 

Finansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w Polsce może być 
realizowane przez NFZ, ZUS, KRUS oraz na koszt prywatny. W przypadku 
wyjazdu w ramach świadczenia z NFZ ubezpieczony ponosi koszty przejazdu 
z miejsca zamieszkania na leczenie i z powrotem oraz jest zobowiązany do 
poniesienia części kosztów wyżywienia, a także zakwaterowania w sanatorium 
uzdrowiskowym. Natomiast osoby skierowane na leczenie przez komórkę 
prewencji rentowej ZUS lub przez KRUS nie ponoszą żadnych dodatkowych 
kosztów: osoba kierowana na leczenie nie partycypuje w opłatach obejmujących 
zlecone zabiegi, zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty przejazdu z miejsca 
zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. 

Zasadnicza część kwestionariusza miała na celu określenie przez responden-
tów ważności zestawionych elementów związanych z pobytem w uzdrowisku oraz 
ustalenie oceny poziomu realizacji usług świadczonych w uzdrowisku Ciechocinek. 

Do oceny jakości badanych elementów posłużono się metodą IPA (skala 
ważności-realizacji) wykorzystywaną do badania jakości usług świadczonych 
w różnych sektorach: biznes, edukacja, turystyka, usługi publiczne, zdrowie i in.10 
Uzyskane wyniki badań prezentowane są na dwuwymiarowym wykresie nazywa-
nym siatką IPA, podzielonym na ćwiartki, których punkt przecięcia wyznaczają 
średnia z ocen oraz średnia z ocen ważności (por. rysunek 1). Interpretacja danych 
wynika z położenia danego atrybutu w odpowiedniej ćwiartce.

9 DzU z 1 września 2005 r.
10 J.A. Martilla, J.C. James, Importance-Performance Analysis, „Journal of Marketing” 

1977, vol. 41 (1); M. Cunningham, G. Gaeth, Using Importance-Performance Analysis to Assess 
Parents’ Decisions to Seek Care in a Dental School Clinic, „Journal of Dental Education” 1989, 
vol. 53 (10); A. Dolinsky, Considering the Competition in Strategy Development: An Extension 
of Importance-Performance Analysis, „Journal of Health Care Marketing” 1991, vol. 11 (1);  
D.J. Wade, P.F.J. Eagles, The Use of Importance-Performance Analysis and Market Segmentation 
for Tourism Management in Parks and Protected Areas: An Application to Tanzania’s National 
Parks, „Journal of Ecotourism” 2003, vol. 2 (3); S. Fátima, P.O. Fernandes, Importance-
-Performance Analysis as a Tool in Evaluating Higher Education Service Quality: The 
Empirical Results of ESTiG (IPB), 2011; M. Seng Wong, N. Hideki, P. George, The Use of 
Importance-Performance Analysis (IPA) in Evaluating Japan’s e-Government Services, „Journal  
of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” 2011, vol. 6 (2).
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ważność

ocena

I

II

III

IV
bardzo ważne 

i wysoko oceniane

bardzo ważne 
i nisko oceniane

mało ważne 
i wysoko oceniane

mało ważne 
i nisko oceniane

 

Rys. 1.  Siatka IPA
Źródło:  opracowanie własne.

W niniejszym opracowaniu do elementów determinujących postrzeganie 
jakości pobytu w uzdrowisku zaliczono: atmosferę pobytu, bezpieczeństwo, 
czystość, dogodny dojazd, możliwość poznania nowych ludzi, ofertę kulturalną, 
przyrodę, rozrywkę, system oznakowania atrakcji turystycznych, szeroką gamę 
zabiegów, wykwalifikowany personel, wysoką jakość usług leczniczych, wy-
żywienie oraz życzliwość obsługi. Doboru elementów dokonano na podstawie 
wyników przeprowadzonego wcześniej badania pilotażowego oraz doświadczeń 
innych badaczy opisanych w literaturze przedmiotu. Zadaniem respondentów 
była ocena punktowa w skali od 0 do 4 (gdzie 0 oznacza ocenę najniższą,  
a 4 – ocenę najwyższą) wybranych elementów. Zmierzono w ten sposób ja-
kość świadczonych usług w różnych aspektach, będącą zdaniem J.A. Martilla  
i J.C. Jamesa11 funkcją ważności pewnych atrybutów produktu oraz percepcji 
tych atrybutów.

11 J.A. Martilla, J.C. James, op.cit., s. 77–79.
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2. Rezultaty

Przed przystąpieniem do interpretacji otrzymanych wyników z pomocą 
programu IBM SPPS Statistics 21.0 przeprowadzono analizę rzetelności. Przyjęte 
skale uznano za wiarygodne, bowiem dla pomiaru ważności atrybutów wskaź-
nik rzetelności Alfa-Cronbacha wyniósł 0,874, a dla pomiaru oceny realizacji  
usług – 0,891. 

Niewątpliwie najważniejszą zmianą cechującą przeobrażenia zachodzące 
w polskich uzdrowiskach po 1989 r. obok przekształceń własnościowych jest 
wzrost świadomości osób przybywających na leczenie w kontekście zastanych 
warunków. Wydaje się, że w poprzednim systemie bardzo często akceptowano 
niską jakość infrastruktury uzdrowiskowej czy obsługi, uznając to za obowią-
zujące reguły. Wraz ze zmianą systemu powoli zmieniały się oczekiwania ku-
racjuszy. Wzrastająca świadomość prawa do oczekiwania usług na najwyższym 
poziomie zauważona została również przez zarządzających sanatoriami czy 
szpitalami uzdrowiskowymi. Zestawione odpowiedzi respondentów wskazują 
na ogólną prawidłowość świadczącą o tym, że elementami uznanymi przez 
respondentów za najważniejsze podczas pobytu w uzdrowisku i tym samym 
decydującymi o ogólnym postrzeganiu są kwestie związane bezpośrednio z lecz-
nictwem uzdrowiskowym, tj. wykwalifikowany personel, wysoka jakość usług 
leczniczych, szeroka gama zabiegów oraz życzliwy personel (por. tabela 3). 

Tabela 3

Średnie wartości ważności i ocen dotyczących jakości  
świadczonych w uzdrowisku usług

Cecha
I II III IV

Ważność Ocena Ważność Ocena Ważność Ocena Ważność Ocena
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 3,44 3,32 3,48 3,36 3,43 3,31 3,41 3,21
B 3,44 3,32 3,40 3,34 3,45 3,34 3,53 3,18
C 3,46 3,08 3,40 3,14 3,46 3,02 3,59 3,21
D 2,95 2,76 2,86 2,74 2,94 2,80 3,28 2,64
E 2,96 3,04 2,89 2,99 3,02 3,06 2,90 3,10
F 2,90 2,76 2,80 2,71 2,97 2,76 2,87 2,85
G 3,28 3,22 3,39 3,27 3,20 3,19 3,31 3,28
H 2,71 2,74 2,61 2,62 2,82 2,78 2,49 2,85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

I 2,68 2,63 2,60 2,57 2,71 2,69 2,77 2,54
J 3,46 3,29 3,40 3,27 3,48 3,32 3,51 3,23
K 3,49 3,39 3,38 3,33 3,52 3,41 3,67 3,46
L 3,56 3,29 3,47 3,26 3,58 3,33 3,69 3,18
M 3,34 3,12 3,47 3,24 3,26 3,03 3,38 3,15
N 3,58 3,43 3,58 3,46 3,56 3,40 3,67 3,47

Objaśnienia: I – łącznie, II – środki własne, III – NFZ/KRUS/ZUS/zakład pracy/środki gminy, 
IV – dopłata do NFZ, A – atmosfera pobytu, B – bezpieczeństwo, C – czystość, D – dogodny 
dojazd, E – możliwość poznania nowych ludzi, F – oferta kulturalna, G – przyroda, H – rozrywka, 
I – system oznakowania atrakcji turystycznych, J – szeroka gama zabiegów, K – wykwalifikowany 
personel, L – wysoka jakość usług leczniczych, M – wyżywienie, N – życzliwość obsługi.

Źródło: opracowanie własne.

W tych przypadkach wysokie oceny przyznane przez respondentów 
wskazują na korzystną relację ważność–realizacja (ocena stanu faktycznego). 
Warto podkreślić, że najwyższą wagę badani przypisali życzliwości obsługi. 
Potwierdza to fakt, że na pozytywny odbiór usług można wpływać nie tylko 
poprzez wysokie nakłady finansowe, ale także w bardzo prosty sposób. 
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Objaśnienia: I – łącznie, II – środki własne, III – NFZ/KRUS/ZUS/zakład pracy/środki gminy, 
IV – dopłata do NFZ, A – atmosfera pobytu, B – bezpieczeństwo, C – czystość, D – dogodny 
dojazd, E – możliwość poznania nowych ludzi, F – oferta kulturalna, G – przyroda, H – rozrywka, 
I – system oznakowania atrakcji turystycznych, J – szeroka gama zabiegów, K – wykwalifikowany 
personel, L – wysoka jakość usług leczniczych, M – wyżywienie, N – życzliwość obsługi.

Rys. 2 Ważność oraz ocena jakości świadczonych usług w uzdrowisku w opinii kura-
cjuszy.

Źródło: opracowanie własne.

W optymalnym obszarze siatki IPA znalazły się również uznane za dość 
istotne kwestie, takie jak atmosfera pobytu i bezpieczeństwo. Wysokie ogólne 
oceny zdają się potwierdzać ostrożną tezę postawioną przez Szromka12, że dobrze 
rozwinięta funkcja uzdrowiskowa (co ma miejsce w przypadku Ciechocinka13) 
wpływa na wyższe oceny uzdrowiska przez kuracjuszy.

12 A.R. Szromek, op.cit.
13 A. Hadzik, A.R. Szromek, D. Żylak, Konkurencyjność produktu turystyki uzdrowiska 

Kołobrzeg. Znaczenie innowacyjnych usług i infrastruktury, „Acta Scientiarum Polonorum”, 
„Oeconomia” 2010, nr 9 (4).
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Z analizy IPA wynika, że według przeciętnej oceny wszystkich badanych 
tylko jeden element o wysokim priorytecie został nisko oceny, tj. czystość. Ta 
istotna zdaniem respondentów kwestia stanowi pewien problem wymagający 
ingerencji. Dość niską ocenę ankietowani przyznali jakości wyżywienia, choć 
uznali ten aspekt za nieco mniej istotny.

Z kolei za kwestie najmniej istotne dla pobytu w uzdrowisku respondenci 
uznali: oznakowanie atrakcji turystycznych, rozrywkę, ofertę kulturalną, dogod-
ny dojazd i możliwość poznania nowych ludzi, a więc obszary, które uznać można 
za dodatkowe, kształtowane nie tylko w ramach obsługi bezpośredniej związanej 
z leczeniem, ale wkraczające w sferę postrzegania całej miejscowości. W ostatnim 
wymienionym przypadku element został wyjątkowo wysoko oceniony.

W myśl przyjętego założenia uzyskane wyniki zestawiono dla wyróżnio-
nych grup respondentów. Jak wskazano wyżej, kryterium ich podziału stanowił 
sposób finansowania pobytu na leczeniu uzdrowiskowym. Uzyskane odpowiedzi 
sugerują, że kuracjusze finansujący pobyt w całości ze środków własnych naj-
mniejszą wagę przypisują obszarom niezwiązanym bezpośrednio z leczeniem. 
W tych zakresach ich oceny są także nieco niższe niż pozostałych badanych. 
Większą wagę przykładają do życzliwości i kwalifikacji personelu, oceniając je 
nieco gorzej niż inni. Zbliżony rozkład odpowiedzi dotyczył osób nieodpłatnie 
korzystających z leczenia. W porównaniu z poprzednią kategorią gorzej oceniali 
oni jakość usług gastronomicznych i poziom czystości (te dwa aspekty weszły 
w zakres pola I siatki IPA, co sugeruje, że wymagają ingerencji). Główna różnica, 
jaka rysuje się między wskazanymi grupami, dotyczy wagi i oceny przypisywanej 
usługom towarzyszącym składającym się głównie na ofertę kulturalną i rozryw-
kową. Generalnie jednak respondenci skierowani na bezpłatne leczenie uzdrowi-
skowe przywiązywali zbliżoną wagę do większości elementów, choć oczekiwania 
tej grupy w niektórych zakresach były nieco wyższe. Oczekiwania trzeciej 
wyróżnionej kategorii respondentów, tj. kuracjuszy partycypujących w kosztach 
pobytu, wydają się także koncentrować wokół usług świadczonych przez zakład 
uzdrowiskowy. Grupa ta często gorzej odbiera postrzeganą jakość usług z tego 
zakresu, zaś znacznie lepiej niż pozostali – z obszaru oferty kulturalnej.

Interesujące jest, że odpowiednio dogodny dojazd został uznany za ważny 
przez osoby, które zadeklarowały dopłaty do pobytu finansowanego przez NFZ. 
W przypadku Ciechocinka dojazd ten został oceniony nisko przez omawianą 
grupę. Wydaje się, że dla osób w starszym wieku możliwość sprawnego i szyb-
kiego połączenia miejsca zamieszkania z miejscem pobytu w uzdrowisku jest 
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niezwykle ważna. Niestety, obecnie do Ciechocinka z innych miast można 
dojechać wyłącznie samochodem prywatnym lub autobusem, gdyż połączenie 
kolejowe nie jest udostępnione. 

Opisane wyniki wydają się zbieżne z rezultatami badań Szromka14, w któ-
rych wskazuje on na występowanie stosunkowo niewielkich różnic w ocenie 
atrakcyjności uzdrowiska przez osoby w odmienny sposób partycypujące w kosz-
tach pobytu. Atrakcyjność otoczenia umownie określona jako cecha „przyroda” 
oraz jakość wyżywienia najwyżej ocenione zostały przez respondentów, którzy 
finansowali pobyt ze środków własnych, gdyż jak słusznie zauważa Szromek, 
wybór miejsca pobytu był podyktowany procesem decyzyjnym uwzględniającym 
alternatywy, zatem potwierdzali tym samym jego słuszność. Nie stwierdzono 
jednak podobnej prawidłowości w przypadku oceny poziomu bezpieczeństwa 
czy atmosfery pobytu, gdzie różnice okazały się nieistotne.

Podsumowanie

W opinii seniorów najważniejsze elementy wpływające na postrzeganie jakości 
świadczonych w uzdrowisku usług mają: życzliwy personel, wysoka jakość usług 
leczniczych oraz wykwalifikowany personel. Najmniej zaś ważne są: oznakowanie 
atrakcji turystycznych, rozrywka i oferta kulturalna. Uzyskane wyniki mogą wyda-
wać się zastanawiające w porównaniu z rezultatami opisanymi w badaniu Szromka15, 
który wskazuje, że wpływ na ogólną ocenę atrakcyjności uzdrowiska mają: ocena 
dbałości o walory antropogeniczne, ocena czystości uzdrowiska i dbałości o park 
uzdrowiskowy oraz ocena bezpieczeństwa i ogólnej atmosfery w gminie. Ta pozorna 
rozbieżność wynika z faktu, że w porównywanym badaniu skupiono się na cechach 
atrakcyjności uzdrowiska, natomiast casus Ciechocinka wykorzystano do zbadania 
cech istotnych ze względu na świadczone w uzdrowisku usługi. Spowodowało to 
przesunięcie akcentu na sferę związaną z leczeniem: ofertą, kwalifikacjami perso-
nelu, stosunkiem do kuracjuszy. Jak ustalono w toku analizy, wymagania wobec 
tej grupy cech są wysokie (traktowane są one jako priorytetowe). Bardzo dobrze 
oceniono mniej ważne elementy, jak możliwości poznania nowych ludzi i sferę 
rozrywki. Cechy te, choć wymieniane jako mniej istotne, tworzą tzw. klimat miejsca, 

14 A.R. Szromek, op.cit.
15 Ibidem.
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ich pozytywny odbiór może zatem w dużym stopniu determinować ogólną ocenę 
atrakcyjności uzdrowiska. Sugeruje to, że z pozoru różne wyniki badań należy 
potraktować w sposób komplementarny, pamiętając o tym, że jeśli o ogólnej ocenie 
atrakcyjności decydują motywy emocjonalne dyktowane np. przez sferę wrażliwości 
estetycznej czy relacje społeczne, to wpływ na ocenę usług i ewentualne przyszłe 
decyzje konsumenckie mogą mieć motywy racjonalne (przypisane jakości oferty 
leczniczej). Wydaje się, że nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 
o to, co może mieć wpływ na ewentualną decyzję o wyborze miejsca leczenia – czy 
ogólna atrakcyjność miejsca, czy pozytywna opinia o świadczonych usługach są 
elementem ważniejszym. Z pewnością obszar ten wymaga podjęcia dalszych badań 
uwzględniających zmieniające się potrzeby konsumentów i ewolucję ich oczekiwań.
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THE qUALITY OF SERVICES PROVIDED BY THE SPA RESORT  
IN CIECHOCINEK IN THE OPINION OF SENIORS

Summary

In the study, for measuring the comprehensive evaluation of the quality of services 
provided by spa resorts one of the relative satisfaction scale, i.e. the importance-per-
formance analysis has been used. The research has been based on the questionnaires 
conducted among persons aged 60+ years and being during a health treatment in the 
spa resort in Ciechocinek. In the study, the hierarchy of needs affecting the general 
perception of the quality of services has been established. First of all, the subjective 
expectations of respondents have been compared, then, they have been confronted with 
the evaluation of selected aspects. The research results have been analyzed in three 
independent research groups divided due to the degree of participation in the costs of 
a health treatment.  

Keywords: health tourism, quality of services, IPA, seniors, marketing

Translated by Jadwiga Biegańska
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Wprowadzenie

Od najdawniejszych czasów istotnym elementem rozwoju społeczno-gospodar-
czego poszczególnych miejscowości czy całych państw były usługi handlowe, przy 
czym na terenie Europy, począwszy od średniowiecza, wymiana handlowa prowadzo-
na była przede wszystkim na odbywających się co tydzień targach i organizowanych 
raz do roku jarmarkach1, które dopiero w XIX w. zastąpione zostały sklepami czyn-
nymi codziennie2. Rodowód targów sięga odległej przeszłości, gdyż sama wymiana 
„towar za towar” towarzyszyła już ludziom pierwotnym3. Wagę znaczenia targów 
oraz jarmarków podkreślają np. zachowane do dziś nazwy miejscowości, w których 
odbywały się tego typu wydarzenia (Nowy Targ, Targowica), czy nazwy miejscowości 
nadane od nazwy dnia, w którym odbywały się targi (Piątek, Środa Śląska). W zasa-
dzie trudno też wskazać miasto, którego początki nie są związane z funkcjonowaniem 
jarmarku, skoro np. w Polsce już w XII w. każda osada, której nadano prawa miejskie, 
posiadała także swój własny unikatowy jarmark4. Dla ówczesnego społeczeństwa targi 
i jarmarki miały znaczenie nie tylko gospodarcze5, lecz również społeczne6. Co istotne, 
te pierwsze targi i jarmarki odbywały się w specyficznych miejscach7:

a) tam, gdzie obchodzono różnego rodzaju ważne święta religijne bądź 
świeckie, w których uczestniczyły osoby przybywające z różnych re-
gionów czy krajów; 

1 Słowo „jarmark” pochodzi z niemieckiego jahrmarkt i oznacza targ odbywający się co roku.
2 J. Maroszek, Jarmarki i targi na południowym Podlasiu w XV–XVIII wieku, w: Przemiany 

administracyjno-gospodarcze na Ziemi Łosickiej. XV–XXI wiek, red. A. Indraszczyk, Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Gdańsk 2002.

3 M. Gębarowski, Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, 
Regan Press, Gdańsk 2010.

4 J. Adamczyk, M. Gębarowski, Targi a rozwój miasta i regionu (na przykładzie Rzeszowa 
oraz województwa karpackiego), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania” 2008, z. 86.

5 Posiadanie praw handlowych zezwalających na organizację targów i jarmarków wiązało się 
z intensywnym rozwojem miejscowości (np. Jarmark Dominikański w Gdańsku) oraz pozwalało 
na wymianę handlową.

6 Targi odbywające się cotygodniowo skupiały lokalną ludność, natomiast jarmarki 
odbywające się najczęściej raz do roku pozwalały na kontakty z kupcami oraz klientami 
przybywającymi nie tylko z obszaru całego kraju, ale i z zagranicy. 

7 H. Wojciechowski, Targi i wystawy gospodarcze, PWN, Warszawa 1986; M. Kałduński, 
Targi i wystawy międzynarodowe. Studium prawne poprzedzone wstępem historycznym, Top 
Kurier, Toruń 2002, za: M. Gębarowski, op.cit.
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b) miejsca, w których krzyżowały się ważne szlaki drogowe, przy przepra-
wach rzecznych czy portach morskich; 

c) tam, gdzie funkcjonował dobrze wyspecjalizowany ośrodek produkcyjny; 
d) tam, gdzie dotarcie ludzi i towarów było prawnie i instytucjonalnie 

zabezpieczone; 
e) tam, gdzie przylegały do siebie obszary cechujące się odmiennymi 

gospodarkami.
Przede wszystkim stanowiły przez wiele stuleci istotny element życia 

społeczno-gospodarczego. Niemniej jednak rozpoczęte w XVIII w. przemiany 
związane z rozwojem przemysłu oraz intensywny rozwój nowoczesnego handlu, 
począwszy od XIX w., w zasadzie zniwelowały znaczenie targów i jarmarków, 
które z czasem zupełnie zniknęły z mapy Europy w dotychczasowym znaczeniu. 
Ewoluowały one natomiast w kierunku wydarzeń międzynarodowych – targów 
wzorów umożliwiających uczestnikom zaprezentowanie swoich wyrobów oraz 
dokonanie transakcji handlowych8. Obecnie zaś odgrywają ważną rolę, silnie 
oddziałując na rynek regionalny i podnosząc rangę miejsca, a odbywają się 
w wybranych ośrodkach miejskich posiadających odpowiednie zaplecze9.

We współczesnym świecie obserwujemy jednak, że tradycja organizowania 
jarmarków, a więc corocznych spotkań w wyznaczonym miejscu i czasie, po-
strzegana jest w ostatnich latach jako produkt turystyczny10 i tym samym nabrała 
zdecydowanie odmiennego charakteru niż w poprzednich stuleciach. Jak podaje 
T. Jędrysiak, turystyka kulturowa, która jest obecnie jednym z najważniejszych 
sektorów turystyki, określona może być jako „przemieszczanie się osób z miejsc 
ich stałego zamieszkania do miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdobycia nowych 
informacji i doświadczeń oraz zaspokojenia własnych potrzeb”11. Dodać należy, 

8 M. Gębarowski, op.cit.
9 A. Szromnik, Targi i rynek targowy a aktywizacja lokalnego środowiska gospodarczego, 

„Samorząd Terytorialny” 1999, nr 10 (106); J. Adamczyk, M. Gębarowski, op.cit.; A. Szromnik, 
K.P. Wojdacki, Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski – analiza 
wielowymiarowa, „Handel Wewnętrzny” nr 3 (344).

10 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo” 
2002, nr 1; Z. Kruczek, B. Walas, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów 
turystycznych, w: Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, red. A. Stasiak, Wyd. WSTiH, Łódź 
2009.

11 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 9.
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że wymieniony rodzaj turystyki, jak podaje A.M. Rohrscheidt12, należy do 
najstarszych na świecie i jak sugeruje S. Medlik13, obecnie turystyką kulturową 
możemy nazwać wszelkie działania turystyczne zawierające motywację kulturo-
wą, np. wycieczki do miejsc o wartości historycznej, odwiedziny teatrów, galerii, 
muzeów, branie udziału wydarzeniach kulturalnych sensu largo. Jest to także 
w szerszym zakresie odwiedzanie miejsc, które tworzą dziedzictwo kulturowe 
człowieka14.

Odbywające się corocznie jarmarki traktowane jako produkt turystyczny 
chętnie wykorzystywany w brandingu dla kreowania wizerunku miasta od-
radzają się w ostatnich latach w wielu miejscowościach w Polsce. Natomiast 
z punktu widzenia turystyki, jak wskazuje K. Buczkowska15, turystyka związana 
z jarmarkami to niewątpliwie turystyka imprez i wydarzeń, która z kolei stanowi 
jedną ze składowych turystyki kulturowej. 

Jarmarki to również przykład imprez folklorystycznych, o których znacze-
niu i wykorzystaniu dla rozwoju turystyki szeroko pisze Widawski16, wskazując 
jednak, że tego typu imprezy mogą w odpowiednich warunkach osiągnąć rangę 
międzynarodową i stać się głównym czynnikiem generującym ruch turystyczny 
w danej miejscowości, ale w większości przypadków stanowią one ofertę kom-
plementarną w regionie17. 

Organizowany w Toruniu od blisko dekady Jarmark Katarzyński powięk-
szył listę odbywających się na terenie Polski licznych jarmarków, które zlokali-
zowane są w miastach – zarówno największych (np. Wrocław), bardzo małych 
(np. Łobez) (por. rysunek 1 i tabela 1), jak i na obszarach wiejskich18. 

12 A.M. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa” 2008, nr 1.
13 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1995.
14 M. Marczak, Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, Politechnika 

Koszalińska, Koszalin 2000.
15 K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań 2008.
16 K. Widawski, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich 

wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Wyd. UWr, Wrocław 2011. 
17 Ibidem.
18 Por. ibidem.
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Rys. 1. Lokalizacja wybranych jarmarków w Polsce (objaśnienia w tab. 1)
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1

Charakterystyka wybranych jarmarków w Polsce

Nazwa Miejscowość
Początek 
tradycji 

jarmarków
Organizator Profil

1 2 3 4 5 6

A Jarmark  
św. Dominika Gdańsk 1260 r.

MTG 
Międzynarodowe 
Targi Gdańskie 

SA

starocie, antyki, wyroby 
artystyczne, rzemieślnicze 

i regionalne

B Jarmark 
Świętojański Poznań XVI/XVII 

w.
TARGOWISKA 

Sp. z o.o.
rękodzieło, artykuły 
spożywcze, antyki

C Jarmark 
Świętojański Wrocław – PIANOFORTE 

SA

produkty regionalne, 
biżuteria, ceramika 

artystyczna, bursztyny, 
wyroby drewniane 

i ekologiczne, artykuły 
florystyczne

D Jarmark 
Benedyktyński Jarosław –

klaster 
„Jarosławskie 

Opactwo”
rękodzieło
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1 2 3 4 5 6

E Jarmark 
Świętojański Kraków XVI w.

Krakowskie 
Biuro 

Festiwalowe

biżuteria, rękodzieło, 
potrawy regionalne

F Jarmark 
Gryfitów Słupsk –

Muzeum 
Pomorza 

Środkowego

starocie, numizmaty, 
biżuteria, wyroby bartnicze, 

rękodzieło artystyczne

G Jarmark Łobeski Łobez XVIII w. Samorząd 
lokalny

rękodzieło, produkty 
spożywcze

H
Tarnobrzeski 

Jarmark  
św. Dominika

Tarnobrzeg 1593 r. Prezydent Miasta 
Tarnobrzega

wyroby regionalne 
i rękodzieło

I Jarmark Tumski Płock XVI w. Samorząd 
lokalny

artykuły spożywcze, 
rękodzieło, rzemiosło

J Jarmark 
Katarzyński Toruń XVI w. Targi Toruńskie 

Sp. z o.o.

rękodzieło, malarstwo, 
rzeźba, artykuły spożywcze, 

antyki, monety, meble
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.jarmarkdominika.pl/category/aktu-

alnosci/; www.jarmarkswietojanski.poznan.pl/index.php/jarmark; http://www.
jarmarkswietojanski.com/; www.jarmarkswietojanski.com/jarmark; http://
opactwo.pl/jarmark-benedyktynski/; www.jarmarkswietojanski.eu/pl/3/0/13/
kontakt; www.muzeum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=564:jarmarki-gryfitow-2014&catid=23:aktualnoci&Itemid=41; http://
pl.wikipedia.org/wiki/Jarmark_%C5%81obeski; www.powiatlobeski.pl/92-
-lobeska-baba-wielkanocna.html; http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnobrzeski_
Jarmark_%C5%9Bw._Dominika; www.tarnobrzeg.it/index.php/content/jar-
mark-dominikanski-tarnobrzeg.html; www.jarmarktumski.pl/; www.targito-
runskie.pl/index.php?aid=1168077916459f745ce5d0a (5.06.2014).

Wspólną cechą wyróżniającą te wydarzenia jest przede wszystkim prezen-
tacja i handel wytworami rękodzielniczymi. Możliwość zakupu unikatowych, 
często niedostępnych na co dzień produktów, tak spożywczych, jak i wielu innych 
(antyki, wyroby artystyczne, rzemieślnicze, ręcznie wykonana biżuteria, wyroby 
drewniane itp.), połączona z potrzebą posiadania oryginalnych przedmiotów, 
stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych jarmarków. 

Uwzględniając powyższe, celem niniejszego opracowania jest wskazanie 
wielowymiarowego znaczenia jarmarków jako wydarzenia turystycznego. 
Przyjęto, że pomimo całkowitej utraty tradycyjnej roli jarmarków we współczes-
nych miastach nadal w istotny sposób mogą one kształtować życie społeczno-
-gospodarcze. Wpływ ten będzie się znacznie różnić od obserwowanego w prze-
szłości, jednak ukształtowane w minionych stuleciach kierunki oddziaływania  
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jarmarków, choć w przeobrażonej formie, w kontekście istoty turystyki kulturo-
wej nadal są dostrzegalne. Przyjmuje się więc, że współczesne jarmarki:

a) nadal stanowią miejsce wymiany handlowej raczej unikatowych i lokal-
nych wyrobów;

b) stanowią czasami jedyną możliwość zaprezentowania, promocji i sprze-
daży w kontakcie bezpośrednim swoich wyrobów przez producentów 
i rzemieślników;

c) wciąż wyraźnie wyodrębniają się w przestrzeni danej miejscowości 
i stają się na pewien czas kreatorami tej przestrzeni;

d) nadal mogą być unikatowym znakiem rozpoznawczym dla danej 
miejscowości; 

e) ze względu na swoją specyfikę generują ruch turystyczny i napływ tu-
rystów-gości jarmarków;

f) pełnią funkcję edukacyjną i podobnie jak w przeszłości stają się miej-
scem nauki.

1. Metody badań

Niniejsze badanie bazuje na danych zebranych w trakcie trwania Jarmarku 
Katarzyńskiego, który odbył się na terenie Torunia w ciągu ulicy Różanej  
13–25 czerwca 2014 r.

Dla zrealizowania celu niniejszego badania, a więc wskazania wielowy-
miarowego znaczenia współczesnych jarmarków, wykorzystano różne metody 
zbierania danych:

a) dokonano przeglądu literatury z zakresu organizacji i funkcjonowania 
jarmarków zarówno obecnie, jak i w przeszłości;

b) przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z 347 osobami, które 
20–21 czerwca 2014 r. odwiedziły Jarmark Katarzyński w Toruniu;

c) przeprowadzono wywiady z 10 wystawcami oferującymi swoje wyroby 
podczas jarmarku;

d) dokonano oceny lokalizacji jarmarku w przestrzeni miasta.
W badaniu, stosując schemat doboru nielosowego, dokonano doboru 

opartego na dostępności badanych, a liczba przeprowadzonych wywiadów 
kwestionariuszowych uzależniona była od możliwości pozyskania responden-
tów. Przeprowadzone z 347 osobami wywiady bazowały na ankiecie złożonej 
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z 23 pytań, spośród których 11 dotyczyło sytuacji rodzinnej i materialnej, co 
pozwoliło na stworzenie charakterystyki badanej grupy osób odwiedzających 
Jarmark Katarzyński. Pozostałe 12 pytań odnosiło się bezpośrednio do trwają-
cego wydarzenia i umożliwiło nakreślenie oczekiwań oraz opinii ankietowanych 
w odniesieniu do Jarmarku Katarzyńskiego. Analiza uzyskanych odpowiedzi 
przeprowadzona została z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS. 

Zgodnie z przyjętym założeniem celem podjętych badań było możliwie jak 
najszersze spojrzenie na rolę współczesnych jarmarków. Z tego względu opinie 
odwiedzających skonfrontowano z odpowiedziami udzielonymi przez 10 wy-
stawców, którzy zgodzili się na udział w wywiadach. Zebrany materiał pozwolił 
na ustalenie znaczenia jarmarków dla ich twórczości i działalności.

2. Jarmark Katarzyński

Na terenie Torunia w okolicach Rynku Staromiejskiego od średniowiecza 
odbywały się targi oraz jarmarki, których organizacja związana była z geogra-
ficznym położeniem miasta na skrzyżowaniu ważnych szlaków lądowych oraz 
wodnych przebiegających ze wschodu na zachód oraz z południa na północ. 
Z jednej strony przynależność miasta do Związku Hanzeatyckiego, z drugiej 
natomiast lokalizacja w okresie XV–XIX w. na wysokości ulicy Mostowej 
w Toruniu mostu łączącego oba brzegi Wisły predestynowały miasto do pełnienia 
funkcji ważnego ośrodka handlowego od czasów średniowiecza. Toruń prawo 
składu19 uzyskał już w 1365 r. Tak dawną tradycję silnego ośrodka handlowego 
postanowiono wykorzystać w celu rozszerzenia oferty turystycznej miasta i od 
2005 r. impreza pod nazwą Jarmark Katarzyński organizowana przez Targi 
Toruńskie Sp. z o.o. wpisała się na stałe w kalendarz imprez zlokalizowanych 
w jego centrum. Już pierwsze spotkanie zorganizowane na przełomie czerwca 
i lipca w 2005 r. zgromadziło ok. 70 wystawców z obszaru całej Polski: ko-
lekcjonerów, rzemieślników, handlujących antykami, rękodzielników, malarzy, 
rzeźbiarzy, filatelistów. Kolejne edycje wydarzenia odbywały się w czerwcu, 
ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych turystycznie miesięcy, a to bezpo-

19 Prawo składu obowiązywało od XIII do XVIII w. i zobowiązywało kupców przejeżdżają-
cych przez miasto do postoju i udostępnienia przewożonych towarów na sprzedaż. S. Lewicki, 
Historia handlu w Polsce na tle przywilejów handlowych, „Globus”, Warszawa 1920, s. 30.
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średnio przekłada się na liczbę odwiedzających. Co ważne, w kolejnych latach 
jarmark zmieniał swoje lokalizacje w przestrzeni Starego Miasta, rokrocznie 
promując inny fragment gotyckiej starówki. Począwszy od 2005 r., były to: 
Rynek Nowomiejski, okolice Rynku Staromiejskiego, ul. Różana, ul. Mostowa20.

3. Znaczenie Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu w opinii odwiedzających 
oraz wystawców

W przeprowadzonym badaniu ankietowym udział wzięło 347 osób, z czego 
nieco ponad połowę ankietowanych osób stanowiły kobiety (51%). Pod względem 
wieku zauważyć należy, że najliczniej reprezentowaną grupą były osoby w wie-
ku 16–24 lata z udziałem na poziomie 27,4% w ogólnej liczbie respondentów, 
następnie osoby w wieku 25–34 oraz 35–44 lata (odpowiednio: 17,9 i 19,9% 
ogółu osób biorących udział w badaniu) (por. rysunek 2). 

Sytuację ekonomiczną ankietowanych (por. rysunek 3) można uznać za 
przeciętną, bowiem największy udział stanowiły osoby wskazujące średni mie-
sięczny dochód netto w wysokości 1001–1500 zł na osobę (28,9%), następnie 
501–1000 oraz 1501–2000 zł na osobę (po 21,3%). Kolejna grupa stanowiąca 
22,8% ogółu osób ankietowanych zadeklarowała dochód w wysokości ponad 
2000 zł na osobę.
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25-34

35-44

45-54

55-64

>65

<500

501-1000

1001-1500

1501-2000

>2000

Rys. 2. Struktura respondentów  
według wieku (%)

Źródło: badania własne (N = 347).

Rys. 3. Struktura respondentów według 
średniego miesięcznego dochodu 
netto na jednego członka rodziny 
(w zł)

20 http://www.targitorunskie.pl/index.php?aid=1168077916459f745ce5d0a (5.06.2014).
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Omawiając organizację i znaczenie jarmarków w kontekście turystyki 
kulturowej, interesujące wydaje się ustalenie źródła informacji zwiedzających 
o omawianym wydarzeniu. Analizując uzyskane odpowiedzi na pytanie: „Skąd 
dowiedziała się Pani/Pan o Jarmarku?”, należy zauważyć, że ponad 40% ankieto-
wanych nie wiedziało o Jarmarku Katarzyńskim i trafiło tam przy okazji pobytu 
na Starym Mieście (por. rysunek 4).

0 10 20 30 40 50

prasa

TV

inernet

rodzina, znajomi

przy okazji

radio

%

Rys. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Skąd dowiedziała się Pani/Pan o Jarmarku?”
Źródło: badania własne (N = 347).

Kolejna grupa osób stanowiąca 24,2% ogółu ankietowanych potwierdza 
istotne znaczenie sieci społecznych dla promocji danego produktu turystyczne-
go. Prawie 1/4 badanych dowiedziała się o Jarmarku Katarzyńskim od członków 
rodziny bądź znajomych. Z kolei po ok. 14% ankietowanych wskazało na prasę 
oraz internet jako źródło swojej wiedzy o omawianym wydarzeniu. Pozostałe 
osoby wymieniały radio i TV (odpowiednio: 4,3 oraz 1,7% ogółu badanych). 

Z punktu widzenia wystawców jednym z ważniejszych elementów wpły-
wających bezpośrednio na udział w Jarmarku Katarzyńskim jest z pewnością nie 
tylko chęć promocji swoich dzieł, ale także wielkość zysku. W kolejnym pytaniu 
respondenci zostali poproszeni o określenie średniej kwoty wydawanej podczas 
pobytu na Jarmarku Katarzyńskim (por. rysunek 5). 
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Rys. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Ile gotówki zazwyczaj przeznacza Pani/Pan 
na zakupy na jarmarku?” (w zł)

Źródło: badania własne (N = 347).

Okazało się, że zdecydowana większość, bo 77,5% badanych, wydaje 
poniżej 50 zł. Kolejne 16,7% zadeklarowało wydatek rzędu 51–100 zł i tylko 
5,7% wydaje ponad 100 zł (por. rysunek 5).

Omawiając znaczenie jarmarków, nie należy zapominać, że odwiedzający 
często poszukują konkretnych produktów i przybywają na jarmark w celu ich 
nabycia. Na podstawie rozkładu odpowiedzi na otwarte pytanie: „Co najczę-
ściej Pani/Pan kupuje?” ustalono swoistą hierarchię nabywanych produktów  
(por. rysunek 6).

Rys. 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Co najczęściej Pani/Pan kupuje?”
Źródło: badania własne (N = 347).
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Najczęściej wskazywaną kategorią była żywność, w tym głównie produkty 
regionalne, jak: pierniki, słodycze, obwarzanki, wędliny. Na kolejnych miejscach 
znalazły się pamiątki oraz biżuteria i rękodzieło, w tym wyroby regionalne 
i drewniane, rzeźby, zabawki, co zadeklarowało odpowiednio 11,5% (pamiątki) 
oraz 8% (biżuteria i rękodzieło) wszystkich ankietowanych. 

Rozważane wydarzenie implikuje pewne korzyści dla różnych kategorii 
osób: organizatorów, wystawców, ale i mieszkańców czy turystów. W trakcie 
wywiadów ustalono, że nieco ponad 22% ogółu osób badanych twierdziło, 
że organizacja Jarmarku Katarzyńskiego wpływa pozytywnie na promocję 
miasta. Podkreślano również, że omawiany jarmark generuje wzrost dochodów 
dla budżetu miasta, wzrost obrotów właścicieli lokali skoncentrowanych wokół 
Rynku Staromiejskiego, a więc miejsca organizacji Jarmarku Katarzyńskiego 
(por. rysunek 7). 
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Rys. 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie korzyści osiąga miasto z organizacji 
Jarmarku?”

Źródło: badania własne (N = 347).

Jarmark postrzegany jest również jako forma wzmacniania lokalnej tożsa-
mości. Respondenci bardzo pozytywnie ocenili inicjatywę organizacji Jarmarku 
Katarzyńskiego zarówno w kontekście promocji miasta, wzrostu ruchu tury-
stycznego, jak i rozwoju lokalnego biznesu. 

Kolejny etap badań obejmował wywiady z wystawcami biorącymi ak-
tywny udział w Jarmarku Katarzyńskim. Uzyskane odpowiedzi pozwalają na 
stwierdzenie, że z ich punktu widzenia jarmarki generalnie postrzegane są jako 
najlepsza forma promocji twórczości i w związku z tym powinny odbywać się 
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zdecydowanie częściej. Podobnie do odwiedzających jarmark uważają oni za 
wydarzenie atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. 

Kolejnym ważnym zadaniem było uzyskanie oceny znaczenia jarmarków 
dla promocji prac wystawców. Okazało się, że aż sześcioro pytanych zadekla-
rowało, że swoje produkty prezentuje i sprzedaje jedynie podczas jarmarków, 
a jedna osoba dodatkowo prowadzi sprzedaż internetową. Pozostałe osoby 
posiadają własne sklepy lub galerie. W trakcie wywiadów ustalono także, czym 
zajmują się poszczególni badani. Wystawcy ci oferowali wyroby rękodzielnicze 
(ręcznie robiona biżuteria, koronki, wyroby spożywcze). Na pytanie o to, jak oce-
niają ważność swojej twórczości i prezentowanych produktów, wszystkie osoby 
odpowiedziały, że ich produkty są bardzo popularne i cieszą się powodzeniem. 

Oceniając natomiast stopień wkomponowania organizowanego jarmarku 
w przestrzeń miasta, należy zauważyć, że architektura i aranżacja straganów 
ożywiła i uatrakcyjniła znacząco jej fragment przez wprowadzenie niezwykle 
barwnego i dynamicznego elementu (wrażenie ciągłego ruchu spotęgowanego 
przez nieustanny zgiełk przemieszczających się osób odwiedzających jarmark 
oraz przechodniów). Z pewnością cechą wyróżniającą jarmarki jest zaobser-
wowany podczas Jarmarku Katarzyńskiego specyficzny rodzaj relacji między 
kupującym a sprzedawcą. Bardzo często przed i w trakcie dokonywania zakupów 
odbywają się również długotrwałe rozmowy, nawiązywany jest kontakt trwający 
zdecydowanie dłużej niż podczas tradycyjnych zakupów.

Wnioski i dyskusja

Mimo upływu czasu i zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych, jak 
wskazują wyniki badań, jarmarki pełnią obecnie zbliżone funkcje do obserwo-
wanych w przeszłości (por. tabela 2). W poszukiwaniu różnic i analogii między 
jarmarkami dawnymi i dzisiejszymi warto dla przejrzystości obrazu przyjąć roz-
różnienie terminologiczne na jarmarki pierwotne i wtórne. Pierwsze określenie 
odnosi się do organizowanych raz do roku od czasu średniowiecza aż po XIX w. 
spotkań kupców w określonym miejscu i czasie. Ich znaczenie ewoluowało w do-
bie globalizacji i internetu w nową formę, która jednak powinna być określona 
słowem „wtórne”. Wynika to ze zdecydowanie odmiennego znaczenia jarmarków 
dla rozwoju społeczno-gospodarczego we współczesnym świecie i swoistego 
przeobrażenia i zaadoptowania ich przez turystykę i marketing terytorialny. 
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Tabela 2

Wybrane znaczenie jarmarków pierwotnych i wtórnych

Jarmarki pierwotne Jarmarki wtórne
możliwość nabycia dóbr z odległych regionów, na co dzień niedostępnych i rzadkich

np. przyprawy, tkaniny, bursztyn wyroby wykonywane ręcznie,  
regionalne produkty

wpływy do kasy miasta

opłaty pobierane przez miasto wpływy za dzierżawę/najem  
urządzeń handlowych

napływ ludności z całego regionu w celu nabycia produktów
np. możliwość zaspokojenia 

podstawowych potrzeb turystyka

ingerencja w przestrzeń miasta
odpowiednie miejsca  

dla prezentowania towaru
odpowiednio przygotowane stragany,  

stoiska wkomponowane w przestrzeń miasta
rozpoznawalność ośrodka handlowego

np. przynależność do Związku 
Hanzeatyckiego produkt turystyczny

edukacja
kupcy przynoszący wieści z odległych 
miejsc, niedostępnych dla większości 

mieszkańców

forma edukacji najmłodszego pokolenia 
w dziedzinie rękodzieła, dawnych rzemiosł 

itp.

Źródło: opracowanie własne.

Odnosząc się natomiast do przyjętych założeń, można stwierdzić, że 
jarmarki nadal stanowią unikatową płaszczyznę wymiany handlowej, jednak 
obecnie są to przede wszystkim wyroby nietuzinkowe, oryginalne, wykonane 
ręcznie i cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony odwiedzających 
jarmarki, na co wskazują zarówno odpowiedzi odwiedzających, jak i wystawców. 
Co godne podkreślenia, wielu wystawców i rzemieślników wybiera tylko taką 
formę prezentacji swoich wyrobów, pośrednio przyczyniając się do podkreślenia 
wyjątkowości jarmarków oraz wymuszając przyjazd osób zainteresowanych ich 
wyrobami na dany jarmark, a przez to zwiększając ruch turystyczny.

Aranżacja punktów prezentacji wyrobów przez wystawców w odpowiednio 
przygotowanych konstrukcjach bardzo dobrze wpisuje się w przestrzeń Torunia, 
gotyckiego miasta. Zwieńczenia straganów przypominające kształtem toruń-
skie pierniki nawiązują bezpośrednio do wielowiekowej tradycji wypiekania 
pierników w Toruniu. Na okres dwóch tygodni Jarmark Katarzyński odmienia 
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oblicze części Starego Miasta i dostarcza turystom nowych, niedostępnych przez 
pozostałą część roku doznań estetycznych.

Wydaje się również, że tak jak określenie „Katarzyński” związane jest tylko 
i wyłącznie z piernikami „katarzynkami” wypiekanymi w Toruniu, tak określenie 
„Dominikański” przywołuje Gdańsk. Jarmarki mogą się więc z powodzeniem 
ponownie stać unikatowym znakiem rozpoznawczym dla danej miejscowości. 

Podobnie jak w przeszłości, również dzisiaj jarmarki mogą pełnić funkcję 
edukacyjną. O ile jednak w przeszłości była to wiedza dotycząca wyglądu 
i wydarzeń z odległych, niedostępnych obszarów, o tyle dziś jest to raczej forma 
edukacji najmłodszego pokolenia w dziedzinie rękodzieła, dawnych rzemiosł, 
produktów regionalnych itd. 

W świetle powyższego należy stwierdzić, że współczesne jarmarki, tak 
jak ich forma pierwotna, przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego 
miast, jest to jednak oddziaływanie na inne płaszczyzny i w zdecydowanie okro-
jonym wymiarze. Zasadne jednak z punktu widzenia tak turystyki, jak i mar-
ketingu miejskiego jest poszukiwanie w wydarzeniach typu jarmarki szans na 
promocję miasta czy ożywienie przestrzeni miejskiej. Dyskusja nad współczesną 
rolą jarmarków w dużej mierze sprowadza się do debaty nad perspektywami 
turystyki kulturowej21. Szanse, które tu dostrzegamy, należy z pewnością trak-
tować ostrożnie, ale nie wolno ich zaprzepaścić. Argumentami skłaniającym do 
poważnego potraktowania problemu jest obserwowany renesans zainteresowania 
taką formą eventów, zbieżność z aktualnymi trendami w turystyce, edukacyjna 
rola tego typu imprez i przede wszystkim uniwersalny charakter jarmarków, 
które nie tylko uczą i dostarczają rozrywki, ale mogą też z powodzeniem stać 
się rozpoznawalną wizytówką miasta. Może poprzez taką formę będzie można 
nauczyć się, powtarzając za A. Stasiakiem, „jak opowiadać historie”.

21 O. Smoleńska, Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia zwią-
zane z fantastyką i technologią XXI wieku, „Turystyka Kulturowa” 2009, nr 8, s. 31–39.
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IT IS ONLY ABOUT TRASH WATCHES? THE MEANING  
OF CONTEMPORARY FAIRS: THE CASE STUDY  
OF THE JARMARK KATARZYńSKI IN TORUń

Summary

The study aims at showing the multidimensional significance of fairs as a tourist 
attraction from the economic and social point of view on the example of the Jarmark 
Katarzyński which holds in the city of Toruń. It has been assumed that, despite the total 
loss of the traditional impact of fairs, in modern cities fairs can still significantly form 
the social and economic life. The impact is completely different from that observed in 
the past. However, the directions of the impact of fairs, formed in past centuries, are still 
visible in the modified form in the context of cultural tourism. The research has been 
based on the original data obtained from a survey.

Keywords: Jarmark Katarzyński, fairs, cultural tourism, Toruń
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w poszczególnych regionach.
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W ostatnich latach wzrasta także rola konkurencyjności w gospodarce 
regionalnej. Krystalizuje się wzorzec rozwoju regionalnego oparty na procesach 
innowacyjnych rozumianych jako działania mające na celu osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej. O rozwoju regionalnym decyduje zdolność poszczególnych re-
gionów do stałego generowania i adaptacji nowych rozwiązań organizacyjnych, 
nowoczesnych technologii, wiedzy i nowatorskich form zarządzania. Możliwości 
kreowania tak rozumianych innowacji zależą nie tylko od przedsiębiorstw, lecz 
od sieciowo zorganizowanej kooperacji, która może przybierać formę struktur 
klastrowych1. Istnieje wiele czynników wspomagających innowacyjność klastra. 
Są to: aktywna rola przemysłu, efektywna współpraca między podmiotami 
w klastrze, wysoki poziom zaplecza naukowego oraz wsparcie ze strony regionu2.

W najwyżej rozwiniętych regionach na świecie można dostrzec kształto-
wanie się specyficznych struktur określanych jako klastry, które w decydującym 
stopniu przyczyniają się do podnoszenia regionalnej konkurencyjności i w konse-
kwencji do wysokiej dynamiki wzrostu. W związku z powyższym zaleceniem dla 
regionalnych i lokalnych polityk rozwoju powinno być nastawienie na zwiększenie 
konkurencyjności regionów poprzez identyfikację najbardziej konkurencyjnych 
klastrów oraz kształtowanie warunków sprzyjających ich rozwojowi. Szczególnie 
powinno to mieć miejsce na obszarach o opóźnionym rozwoju3. 

Jednym z rodzajów klastrów mogą być klastry turystyczne. Należą do kla-
strów bardzo młodych. W Polsce pierwszy klaster turystyczny powstał w 2005 r.  
W 2009 r. było ich 11. Obecnie funkcjonuje ponad 30 klastrów turystycznych4. 
Główne determinanty rozwoju klasteringu turystycznego to lokalna koncentracja 
firm branży turystycznej i branż towarzyszących, poszukiwanie innowacyjnych 
kierunków rozwoju oraz rosnąca konkurencja rynkowa. Istotne znaczenie mają 

1 T. Parteka, Czynnik innowacji w rozwoju regionalnym, „Biuletyn KPZK PAN” 2003,  
z. 204, s. 84, za: J. Kaźmierski, Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wyd. 
UŁ, Łódź 2012, s. 77.

2 M. Leśniewski, Koncepcja klastra w kształtowaniu rozwoju regionalnego – ujęcie teore-
tyczne. Zarys problemu, „Acta Scientifica ActaDemiae Ostorviensis” 2012, Sectio A, nr 1, s. 75.

3 Rozwój struktur klastrowych w Polsce wschodniej. Raport, red. B. Plawgo, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 7.

4 Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030: aktualizacja wyników oraz krajo-
wa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization), red. J. Gorzoch, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa 2012, s. 53–57; K. Rosa, Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw 
w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2008, nr 1,  
s. 71–74.
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również korzyści wynikające ze współpracy świata biznesu z ośrodkami nauko-
wo-badawczymi, zjawisko dyfuzji wiedzy oraz zaangażowanie władz lokalnych 
w stymulowanie działań budujących przewagę konkurencyjną regionu. Struktury 
klastrowe mogą generować szereg wzajemnie powiązanych korzyści zarówno dla 
podmiotów w nich działających, jak i dla regionów, w których są zawiązywane. 

Celem artykułu jest przedstawienie na bazie badań literaturowych zakresu 
korzyści dla regionu (korzyści zewnętrznych), jakie mogą wynikać z funkcjono-
wania klastrów, w tym turystycznych. Zagadnienia dotyczące wpływu klastrów 
na rozwój regionów poprzedza wyjaśnienie istoty klastrów, w szczególności 
specyfiki klastrów turystycznych. Jako cel badawczy artykułu przyjęto ukazanie 
na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmio-
tów należących do trzech polskich klastrów turystycznych z makroregionu 
Polski Wschodniej dostrzeganych korzyści dla regionu z działalności struktur, 
skuteczności klastrów jako instrumentów rozwoju regionu i podnoszenia jego 
konkurencyjności oraz ich wpływu na sprawne wdrażanie koncepcji rozwoju 
zrównoważonego. 

1. Istota klastrów oraz specyfika klastrów turystycznych

W literaturze przedmiotu spotykamy się z szeregiem definicji terminu 
„klaster”. Według M.E. Portera klastry to „geograficzne skupiska wzajemnie 
powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 
usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi insty-
tucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także 
współpracujących”5. Komisja Europejska określa klastry jako sposób organizacji 
systemu produkcyjnego powodowany przez geograficzną koncentrację podmio-
tów gospodarczych i innych organizacji wyspecjalizowanych w tych samych 
obszarach działalności, rozwijających wzajemne relacje rynkowe i pozarynkowe 
oraz przyczyniających się do rozwoju innowacji i konkurencyjności uczestników 
klastra i ich obszaru działania6. Także w polskim prawodawstwie funkcjonuje 
pojęcie klastra, przez który rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację 

5 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.
6 European Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering up to 

March 2003, European Commision Enterprise Directorate General, s. 4.
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co najmniej 10 podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub 
innowacyjności. Wykonując działalność gospodarczą na terenie jednego lub 
kilku sąsiednich województw, konkurują i współpracują ze sobą w tej samej lub 
pokrewnych branżach oraz są powiązane rozbudowaną siecią relacji o formal-
nym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów 
funkcjonujących w klastrze stanowią przedsiębiorcy7. W skład klastrów oprócz 
przedsiębiorstw mogą wchodzić agendy rządowe, instytucje naukowo-badawcze, 
przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, instytucje otoczenia biznesu.

Warto zwrócić uwagę na główne cechy charakterystyczne firm 
w Porterowskim modelu klastrów, które podkreślają także zaprezentowane 
wyżej definicje. Są to: przestrzenna koncentracja podmiotów konkurujących ze 
sobą w regionie, koncentracja firm w ramach jednego sektora lub kilku podob-
nych, nieformalna i formalna współpraca przedsiębiorstw i instytucji lokalnych 
oraz organizacji o charakterze poziomym i pionowym, specjalizacja podmiotów 
w klastrze, przepływ wiedzy oraz technologii i innowacji między podmiotami 
tworzącymi klastry8. Bliskość firm jest niezbędna do tego, by mogły one dzielić 
się zasobami oraz by pojawiły się pozytywne efekty rozprzestrzeniania się wie-
dzy. Powiązania powinny zaś służyć realizacji wspólnych celów. Dla wystąpienia 
pozytywnych efektów istnienia klastra musi zaistnieć pewien poziom aktywnych 
interakcji. Aby interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami miały wpływ 
na działanie przedsiębiorstw, musi wystąpić wystarczająca liczba uczestników 
(tzw. odpowiednia masa krytyczna)9.

Struktury klastrowe mogą być bardzo zróżnicowane, szczególnie w odnie-
sieniu do potencjału gospodarczego uczestniczących w nich przedsiębiorstw. 
Inne czynniki różnicujące klastry to: inicjator klastra, forma organizacyjno-
-prawna, liczba i struktura podmiotów w klastrze, typy i model rozwoju, fazy 
rozwojowe oraz cele funkcjonowania. Różny może być też sposób tworzenia 
klastrów. Inicjatorami powołania klastrów w ramach inicjatywy oddolnej mogą 
być podmioty sektora prywatnego bez formalnego wsparcia ze strony władz 

7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami 
operacyjnymi (DzU nr 226, poz. 1651).

8 E. Skawińska, R. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyj-
ności regionów. Świat – Europa – Polska, PWE, Warszawa 2009, s. 173.

9 B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, 
Warszawa 2009, s. 17.
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publicznych. Podmiotem zachęcającym do ich powstania mogą być także 
jednostki spoza sektora przedsiębiorstw, czyli instytucje non profit, oraz sektor 
publiczny w ramach inicjatywy odgórnej. W przypadku porozumienia między 
przedsiębiorcami a przedstawicielami instytucji spoza biznesu możemy mówić 
o inicjatywie mieszanej. 

Wzrost zainteresowania wśród władz, środowisk naukowych oraz samorządów 
tworzeniem sieci klastrowych w Polsce wywołał postęp w organizowaniu tego typu 
struktur w Unii Europejskiej. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podjęły szereg 
inicjatyw popularyzujących idee klasteringu. Zainteresowanie władz regionalnych 
i przedsiębiorców zgłaszaniem projektów tworzenia klastrów powstało także dzięki 
uzyskanym informacjom o możliwości dofinansowania tych projektów środkami 
pochodzącymi w funduszy strukturalnych UE przewidzianych w Zintegrowanym 
Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz w Programie Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka10. Dużą aktywność tworzenia klastrów w latach 
2007–2008 można wiązać z realizowanym przez PARP programem pilotażowym 
„Wsparcie na rozwój klastra” mającym na celu wsparcie finansowe inicjatyw two-
rzenia i rozwijania klastrów. Dostępne formy dofinansowania klastrów ze środków 
publicznych mogły znacząco wesprzeć klastry, jednak jako forma uzyskiwania 
funduszy były tymczasowe i ograniczone do zadań projektu, na który klaster 
otrzymywał dofinansowanie11. Zdaniem J. Hołub-Iwan i M. Małachowskiej klastry 
stanowią struktury niezależnie wykształcające się w ramach obiektywnych relacji 
rynkowych w korzystnych warunkach lokalizacyjnych. Działania polityki ekono-
micznej mogą co najwyżej usuwać bariery rozwoju klastrów albo wzmacniać ich 
żywotność. Nie zastąpią one mechanizmów rynkowych kształtujących obiektywne 
przesłanki do rozwoju danego klastra na określonym obszarze12.

Rozwój klastrów widoczny jest w różnych działach gospodarki, także w go-
spodarce turystycznej. Turystyka jest branżą predysponowaną do stworzenia 
klastra ze względu na jej heterogeniczny i złożony charakter oraz naturalnie wy-

10 Ekspertyza. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu. PARP, 
opracowanie Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy przy udziale 
PARP, Radom 2007, s. 27. 

11 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, 
Warszawa 2011, s. 129.

12 J. Hołub-Iwan, M. Małachowska, Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska 
Fundacja Talent–Promocja–Postęp, Szczecin 2008, s. 9.
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stępujące zależności między ich członkami. Również istota produktu turystycz-
nego, na który składają się usługi świadczone zwykle przez wyspecjalizowane 
podmioty, wymusza współpracę w ramach łańcucha wartości13. Jego specyfika 
powoduje, iż przedsiębiorcom łatwiej jest działać w grupie.

W literaturze przedmiotu można spotkać różne definicje klastrów tury-
stycznych. Zaproponowana przez M. Kachniewską podkreśla jego elementy 
składowe i podstawowe cechy oraz określa klaster turystyczny jako „aktywną 
sieć wytwórców produktów turystycznych, wspierających ich przedsiębiorców 
innych branż, organizacji turystycznych, władz lokalnych i podmiotów samo-
rządowych, instytucji otoczenia biznesu, zaplecza edukacyjno-eksperckiego 
(uczelnie, instytucje B+R), współpracujących ze sobą w ramach określonej 
marki (markowego produktu turystycznego) i jednocześnie konkurujących ze 
sobą jakością, innowacyjnością i unikatowością oferowanych usług”14. Definicja 
klastra turystycznego zaproponowana przez M.C. Beni w dużej mierze podkreśla 
spójność celów uczestników klastra oraz potrzebę współpracy podczas tworzenia 
sieci przez firmy: „klaster turystyczny to określona grupa atrakcji turystycznych 
występująca na danym obszarze, dostarczana poprzez wysokiej jakości sprzęt 
i usługi, spójna politycznie i socjologicznie, w której zachodzi mariaż pomiędzy 
łańcuchem produkcyjnym a aspektami kulturowymi, organizowana w oparciu 
o profesjonalne zarządzanie, tworząca w efekcie jednolitą i konkurencyjną sieć 
organizacji o znaczącej przewadze strategicznej”15.

Reasumując, należy podkreślić, że klaster turystyczny to grupa firm i insty-
tucji związanych poprzez wspólny produkt lub kilka produktów turystycznych. 
Organizacje te działają na danym obszarze, a ich relacje mogą mieć charakter 
pionowy (w ramach łańcucha produktów turystycznych) lub poziomy (wymiana 
informacji, kompetencji i innych czynników pomiędzy jednostkami działającymi 
w ramach danego produktu)16.

13 R. Kusa, Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, w: Zarządzanie organizacjami 
w gospodarce opartej na wiedzy: kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, 
red. B. Godziszewski, TNOiK, Toruń 2008, s. 512.

14 www.slideshare.net (4.01.2015).
15 M.C. Beni, Globalização do turismo: megatendências do setor e a realidadebrasile-

ira, Aleph, São Paulo 2003, s. 74, za: A. Siarkiewicz, A. Końko, M. Radulesch, V. Soloviy, 
Zrównoważony Klaster Turystyczny. Scenariusz dla Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, 
Fundacja Sendzimira, Kartuzy 2012, s. 5.

16 Ibidem.
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Każda z grup uczestników klastra realizuje określone zadania. Podstawę 
działalności klastra stanowią podmioty branży turystycznej oraz paratury-
stycznej, które świadczą usługi turystyczne i komplementarne, np. noclegowe, 
gastronomiczne, przewodnickie, sprzedaży pamiątek, organizacji imprez, 
wynajmu sprzętu sportowego i rekreacyjnego itp. Rola władz lokalnych polega 
na tworzeniu warunków, które sprzyjałyby tworzeniu klastrów, propagowały 
jego idee, zachęcały lokalnych i zewnętrznych inwestorów do zaangażowania 
się w budowanie struktury klastrowej. Głównym zadaniem ośrodków naukowo-
-badawczych jest prowadzenie badań lokalnego rynku turystycznego i regio-
nalnych produktów turystycznych, wyszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 
wdrażanych przez klaster oraz budowanie nowych modeli współpracy w ramach 
klastra. W strukturze klastrów turystycznych oprócz trzech wymienionych 
wyżej podstawowych podmiotów charakterystycznych dla klasycznego ujęcia 
klastra występują organizacje non profit. Ich rola sprowadza się do propagowania 
działań z zakresu rozwoju turystyki, budowania pozytywnego wizerunku regio-
nu jako atrakcyjnego turystycznie oraz promowania regionalnych produktów 
turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem oferty klastra turystycznego17.

Klastry turystyczne różnią się od typowych klastrów przemysłowych. 
Podstawowa różnica dotyczy produktu finalnego klastra. W turystyce produkt 
jest kompleksowy i składa się z wielu odmiennych produktów, które mogą 
egzystować na rynku samodzielnie. Efektem działania klastra jest wzmocnienie 
efektu synergii powodującej większą atrakcyjność regionu. Wywołuje to zwięk-
szone zainteresowanie ofertą całego klastra, a co za tym idzie – wzrost sprzedaży 
różnych produktów. Członkowie klastrów turystycznych zazwyczaj nie identyfi-
kują się mocno z klastrem, ponieważ uzyskany produkt finalny nie przekłada się 
bezpośrednio na ich zyski. Uczestnictwo w klastrach turystycznych nie wymaga 
posiadania specjalnych umiejętności. Członkowie klastra zazwyczaj nie są tak 
wysoko wykwalifikowani jak w klastrach przemysłowych18.

Klastry turystyczne zwykle funkcjonują wokół walorów turystycznych. 
Położenie tych walorów wyznacza lokalizację klastra, ich rozległość – stopień 
skupienia, a atrakcyjność – rozmiary klastra mierzone liczbą podmiotów 

17 S. Dyrda-Maciałek, Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów tu-
rystycznych, rozprawa doktorska, Zabrze 2010.

18 J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycz-
nym, Difin, Warszawa 2009, za: K. Sikora, Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, 
„Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1/2, s. 56–57.
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świadczących usługi na rzecz turystów19. Duże skumulowanie na jednym 
obszarze walorów o charakterze naturalnym i antropogenicznym przekłada 
się na powstanie i rozwój regionów turystycznych20. Zatem w regionach tu-
rystycznych o wzmożonym ruchu turystycznym z reguły mamy do czynienia 
z występowaniem i współpracą (często konkurujących ze sobą) podmiotów 
wyspecjalizowanych, świadczących poszczególne usługi cząstkowe, jak również 
przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych. Na rozwój klastrów turystycznych 
wpływa wiele czynników, które charakteryzują region turystyczny, takich 
jak atrakcje i infrastruktura turystyczna, ruch turystyczny, sektory pokrewne 
i wspomagające. Kluczowym czynnikiem jest współpraca lokalnych władz, 
instytucji wspomagających, instytucji naukowych i badawczych z lokalnymi 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Analiza funkcjonujących już klastrów 
turystycznych wskazała na znaczenie struktury klastra, a szczególnie silnego 
przywództwa, dla ich rozwoju21. 

2. Korzyści regionalne z rozwoju struktur klastrowych,  
w tym klastrów turystycznych 

Potencjalnych korzyści z rozwoju i efektywnego funkcjonowania klastrów 
jest bardzo dużo. Z możliwości ich uzyskania, zwłaszcza przez uczestników 
takich skupisk, wynika popularność klastrów. Dzięki nim mogą także rozwijać 
się całe regiony, a rozwój ten ma charakter synergiczny. Efekt synergii można 
uzyskać nie tylko w branżach wysokich technologii, ale także w bardziej trady-
cyjnych sektorach, np. turystyce. 

Badania nad rozwojem regionalnym wskazują, że klastry są podstawowym 
źródłem konkurencyjności22. Kluczem do kształtowania konkurencyjności re-
gionów oraz wyrazem poziomu konkurencyjności są nowe innowacyjne usługi 
i produkty. Na ich kreowanie i rozprzestrzenianie wpływają takie jednostki 
organizacyjne klastra, jak uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe i doradcze. 
Pozytywny wpływ specyfiki klastra (łączenia potencjałów sektora biznesu, 

19 R. Kusa, op.cit., s. 513.
20 W. Wierżyński, Klastering w branży turystycznej, www.pi.gov.pl (3.06.2014).
21 R. Kusa, op.cit., s. 513, 518–520.
22 B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, op.cit., s. 23.



153Wpływ klastrów turystycznych...

nauki, publicznego) poza innowacyjnością także na produktywność i przedsię-
biorczość przekłada się ostatecznie na wykształcenie lub utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej danej lokalizacji23. 

Pozytywne impulsy dla regionu wynikające z rozwoju struktur klastrowych 
można podzielić na korzyści bezpośrednie i pośrednie. Prezentowanesą w tabeli 1.

Tabela 1

Korzyści dla regionu z tworzenia klastrów

Korzyści pośrednie Korzyści bezpośrednie
−	 zwiększenie zainteresowania w polityce 

gospodarczej poziomem mikro- 
i mezoekonomicznym

−	 bardziej efektywne gospodarowanie 
środkami publicznymi

−	 uczenie się zarządzania zmianami 
w sektorze publicznym

−	 inicjowanie i wspieranie tzw. kapitałów 
zalążkowych w celu finansowania 
przedsiębiorstw i wspierania 
przedsiębiorczości

−	 rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, 
budowanie zaufania i rzeczywistego 
dialogu społecznego

−	 przyśpieszony rozwój infrastruktury 
technicznej, społecznej oraz 
infrastruktury otoczenia biznesu

−	 wspieranie współpracy dużych firm 
z małymi

−	 przyciąganie i lokalizacja bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w regionie

−	 tworzenie nowych małych i średnich 
przedsiębiorstw

−	 budowanie marki regionu
−	 wspieranie zasobów specyficznych 

regionu
−	 wspieranie tworzenia i efektywności 

funkcjonowania regionalnych systemów 
innowacyjnych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Kaźmierski, Rozwój i zarządzanie struk-
turami klastrowymi w regionie, Wyd. UŁ, Łódź 2012, s. 106–107.

Także korzyści z funkcjonowania klastrów turystycznych można roz-
patrywać w szerszym kontekście – regionalnym, a nie tylko z perspektywy 
uczestników samego powiązania. Warto zwrócić uwagę na wzajemne powiąza-
nia korzyści wewnętrznych (dla podmiotów tworzących klaster) i zewnętrznych 
(dla całego regionu). 

Klaster turystyczny, podnosząc jakość usług turystycznych i standardów ob-
sługi, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności podmiotów turystycznych oraz 
ułatwiając wypracowanie i wprowadzenie na rynek nowych usług oraz produktów, 

23 Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 7.
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może wzmocnić atrakcyjność turystyczną całego regionu. Kompleksowa oferta tu-
rystyczna będąca efektem wspólnych działań powoduje zaspokojenie wielu potrzeb 
turystycznych oraz zwiększenie pozytywnych wrażeń turystów z pobytu na danym 
obszarze. Dla firm przekładać się to może na wzrost liczby klientów, obrotów i zy-
sków, dla regionu zaś oznaczać większą liczbę turystów. Rosnący ruch turystyczny 
zachęci branżę turystyczną do generowania nowych miejsc pracy, co z kolei zmniej-
szy poziom bezrobocia24. Region dzięki temu zyska także większe wpływy z tytułu 
podatków pobieranych zarówno bezpośrednio od turystów, jak i przedsiębiorców25.

Klastry mogą pobudzać regionalną gospodarkę nie tylko poprzez wzmac-
nianie już istniejących firm, ale także poprzez stwarzanie dogodnych warun-
ków do powstawania zupełnie nowych podmiotów. Poprzez często dużą siłę 
przebicia mogą wpływać na kształt prawa gospodarczego, tworzenie regulacji 
umożliwiających bardziej bezpieczne prowadzenie działalności lub podnoszenie 
jakości usług, instytucjonalno-formalne ramy funkcjonowania gospodarki, być 
inicjatorem wielu korzystnych z punktu widzenia biznesu zmian26. Również 
dobre wyniki ekonomiczne klastrów mogą powodować promocję regionu i za-
chęcać nowych inwestorów, często o innowacyjnych pomysłach, do produktów 
turystycznych. Dzięki temu przyciągnięty zostaje kapitał finansowy i ludzki27.

Silniejsza pozycja konkurencyjna klastrów może się wiązać ze stworze-
niem wspólnej strategii będącej podstawą podejmowania dalszych działań,  
np. marketingowych, których celem jest większa rozpoznawalność regionu 
poprzez wspólną promocję, tworzenie marki, stworzenie identyfikacji wizual-
nej oraz zadbanie o atrakcyjną formę reklamy. Dzięki temu regiony są lepiej 
rozpoznawalne i zyskują nowych klientów28.

Współpraca klastrowa może wywierać także pozytywny wpływ na lokalną 
społeczność. Okazuje sie, że zwłaszcza na obszarach o niskim stopniu rozwoju 
może ona tchnąć nowego ducha i stać sie źródłem optymizmu dla lokalnych 

24 W. Wierżyński, op.cit.
25 R. Kusa, A. Peszko, Małopolski klaster turystyczny – perspektywy rozwoju w świetle 

badań własnych, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska,  
P. Wachowiak, Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 181–182.

26 Klastry – w kierunku konkurencyjności i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Doradcze 
i Konsultingowe, biznesklaster.pl/company/article (3.06.2014).

27 B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila, op.cit., s. 23.
28 K. Sikora, op.cit., s. 57–58.
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społeczności29. Poprawie mogą ulec warunki bytowe społeczności (np. poprzez 
zaangażowanie klastrów w usprawnienie środków transportu, poprawę infra-
struktury regionu, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego) oraz zwiększyć 
się perspektywy zatrudnienia. Wpływa to na wzrost zamożności, ale także na 
zmianę postaw społecznych w kierunku zwiększenia aktywności społecznej 
oraz współpracy na rzecz wspólnego dobra. Działalność klastra może również 
przyczynić się do zwiększenia zaufania społecznego30.

Rozwój regionalny powinien odbywać się zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. Zasady te stawiają określone wymagania co do sposobów 
korzystania z zasobów środowiskowych, jakości produktów, oddziaływania na 
społeczeństwo, a więc tworzą ramy dla założeń strategicznych przyjmowanych 
przez organizacje gospodarcze. 

Dla organizacji klastrowych oraz działających w nich przedsiębiorstw rozwój 
zrównoważony oznacza kojarzenie celów ekonomicznych, ekologicznych i spo-
łecznych w celu osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku dla przedsiębiorstwa 
oraz otoczenia społecznego i środowiska naturalnego. W pojęciu zrównoważonego 
rozwoju zawarte są postulaty rozwoju technologicznego obejmujące wykorzysta-
nie wiedzy i nowych idei technicznych podporządkowane wymienionym celom31.

Zdaniem E. Skawińskiej i R. Zalewskiego klastry są predysponowane do 
najbardziej sprawnego wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego. Z uwagi 
na główne cechy klastrów, tj. koncentrację przestrzenną firm, konkurencję 
i współpracę między nimi, rozwój umiejętności i kompetencji oraz elastyczną 
specjalizację, można domniemywać, iż zapewniają one w większym stopniu 
spójność realizacji celów ekonomiczno-społecznych i ekologicznych niż inne 
formy rozproszone. Dzieje się to poprzez lepsze wykorzystanie lokalnych zaso-
bów i wzrost wartości materialnych oraz poprawę dochodu ludności w regionie 
w wyniku podejmowania inicjatyw tworzących nowe miejsca pracy, wzrost wy-
dajności pracy oraz produktywności kapitału rzeczowego i naturalnego. Firmy 
w klastrze, współpracując z podmiotami środowiska lokalnego, mogą wpływać 
również na ekologizację konsumpcji, uwzględniać lokalne tradycje i kształtować 
odpowiedzialność za środowisko32.

29 R. Kusa, A. Peszko, op.cit., s. 181–182.
30 K. Sikora, op.cit.
31 J. Kaźmierski, op.cit., s. 108.
32 E. Skawińska, R. Zalewski, op.cit., s. 31.



156 Małgorzata Borkowska-Niszczota

We wdrażaniu koncepcji rozwoju zrównoważonego istotne są w procesach 
wzrostu innowacje technologiczne. W klastrach z uwagi na wyższą efektywność 
czynników produkcji i zrozumienie potrzeb większa może być aplikacja techno-
logii oszczędzających środowisko.

Koncentracja produkcji i usług powoduje możliwość szybszego reagowania 
na problemy przeciążenia funkcji ekologicznej za pomocą lepszych rozwiązań 
technologicznych. Klaster może łatwiej zdobyć niezbędny kapitał zewnętrzny, 
by pokryć koszty z tym związane. Ponadto, występuje szybsze dostrzeżenie pro-
blemu odpadów, zanieczyszczeń oraz porozumienie podmiotów w środowisku 
lokalnym co do sposobów przeciwdziałania ujemnym skutkom gospodarowania 
dla środowiska przyrodniczego. W klastrach możliwe jest sprawniejsze zapobie-
ganie negatywnym dla środowiska skutkom działalności gospodarczej poprzez 
kontrolę norm i wskaźników zużycia zasobów, monitoring. Bardziej skuteczna 
będzie też kontrola przez społeczeństwo działalności firm w stosunku do rozpro-
szonej ich lokalizacji, gdzie koszty zewnętrzne nie są tak widoczne33.

Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju przez organizację klastrową 
ułatwia włączenie jej do realizacji polityki proekologicznej prowadzonej przez 
władze regionalne, pozwalając na wykorzystanie środków, które są przez nie prze-
znaczane na różnego rodzaju ekoprojekty. Należy zabiegać o to, aby większość 
członków klastra również przyjmowała strategie uwzględniające postulaty i za-
sady zrównoważonego rozwoju. Tylko wówczas klaster uzyska synergiczny efekt 
współdziałania przedsiębiorstw w realizacji celów zrównoważonego rozwoju34.

3. Korzyści regionalne z rozwoju klasteringu turystycznego  
w świetle badań ankietowych

3.1. Metodyka badań

Jednym z celów badań przeprowadzonych w 2014 r. wśród podmiotów 
należących do trzech polskich klastrów turystycznych z makroregionu Polski 
Wschodniej była próba określenia korzyści dla regionu z funkcjonowania klastrów 
turystycznych, skuteczności klastrów jako instrumentów rozwoju i podnoszenia 

33 Ibidem.
34 J. Kaźmierski, op.cit.
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konkurencyjności regionu oraz ich wpływu na sprawne wdrażanie koncepcji 
rozwoju zrównoważonego. Badania miały charakter pilotażowy.

W badaniach brali udział członkowie Klastra Marek Turystycznych Polski 
Wschodniej, Klastra Uzdrowisko Supraśl oraz Innowacyjnego Klastra Zdrowie 
i Turystyka „Uzdrowisko – Perły Polski Wschodniej”. 

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej działa od 2012 r. na ob-
szarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach klastra 
współpracują 33 podmioty, w tym: 20 obiektów hotelarskich, 1 biuro turystycz-
ne, 1 obiekt gastronomiczny, 1 gospodarstwo agroturystyczne, 1 sanatorium, 
1 ośrodek rekreacyjny, 6 organizacji oraz 2 jednostki naukowo-badawcze. 
Członkami klastra w 75,7% są przedstawiciele sektora biznesu, w 6% sektora 
nauki i badawczo-rozwojowego oraz w 18,2% sektora okołobiznesowego35.

Klaster Uzdrowisko Supraśl funkcjonuje od 2011 r. na obszarze woje-
wództwa podlaskiego. Skupia 30 członków, w tym: 7 obiektów hotelarskich,  
3 obiekty gastronomiczne, 7 gospodarstw agroturystycznych, 1 ośrodek rekre-
acji, 6 organizacji i instytucji wspierających, 3 jednostki naukowo-badawcze 
oraz 3 podmioty świadczące inne usługi. Udział procentowy przedstawicieli 
poszczególnych sektorów w klastrze przedstawia się następująco: sektor biznesu 
– 70%, sektor nauki i badawczo-rozwojowy – 10%, otoczenie biznesu i instytucje 
wspierające stanowią 20%36.

Najdłużej działającym klastrem jest Innowacyjny Klaster Zdrowie 
i Turystyka „Uzdrowisko – Perły Polski Wschodniej”. Powstał on w 2009 r. 
i obejmuje swym zasięgiem obszar trzech województw: podkarpackiego, święto-
krzyskiego i lubelskiego. Klaster liczy 34 członków, w tym: 7 obiektów hotelar-
skich, 1 biuro podróży, 14 obiektów sanatoryjnych, 7 jednostek samorządowych,  
2 jednostki naukowo-badawcze, 2 organizacje oraz 1 podmiot świadczący inne 
usługi. Członkowie reprezentują sektor biznesu w 67,6%, sektor nauki w 5,9%, 
sektor okołobiznesowy w 5,9% oraz sektor publiczny w 20,5%37.

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz techni-
kę ankietowania. Sposób przeprowadzania badań był ściśle związany z wyborem 

35 Strukturę klastra określono na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.
klasterturystyczny.pl (12.05.2014).

36 Strukturę klastra określono na podstawie: Klastry w województwie podlaskim, PARP, 
Warszawa 2011, s. 41–42.

37 Na podstawie informacji dostępnych na stronie http://klasterzit.pl (12.05.2014).
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kanału komunikacji i metody dotarcia do respondentów. Była to droga elek-
troniczna. Do badań wytypowano 40 podmiotów, biorąc pod uwagę strukturę 
badanych klastrów. Ostatecznie w badaniach wzięło udział 34 respondentów. 
Wśród nich byli przedstawiciele sektorów publicznego, prywatnego oraz ba-
dawczo-rozwojowego, tj. przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, naukowe oraz 
organizacje pozarządowe. Szczegółową strukturę podmiotów biorących udział 
w badaniu przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Struktura podmiotów biorących udział w badaniu
Źródło: badania własne.

Udział respondentów w odniesieniu do poszczególnych sektorów wyniósł 
odpowiednio: z sektora biznesu – 64,57%, z sektora publicznego –  8,8%, z sek-
tora nauki i badawczo-rozwojowego – 8,8% oraz z sektora okołobiznesowego 
– 17,6%.

3.2. Wyniki badań

Pierwsze z pytań związanych z korzyściami wynikającymi z funkcjono-
wania klastrów w regionach, jakie zostało skierowane do respondentów, miało 
charakter ogólny. Badani zostali zapytani o to, czy ich zdaniem klastry stanowią 
skuteczny instrument rozwoju regionu i przyczyniają się do podnoszenia jego 
konkurencyjności. Wyniki prezentowane są na rysunku 2.
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Rys. 2. Skuteczność klastra jako instrumentu rozwoju i podnoszenia konkurencyjności 
regionu

Źródło: badania własne.

Zdaniem 85% badanych klastry stanowią skuteczny instrument rozwoju 
regionu oraz przyczyniają się do podnoszenia jego konkurencyjności. Żaden z re-
spondentów nie był odmiennego zdania, jednak 15% nie potrafiło jednoznacznie 
określić, czy rzeczywiście tak jest.

W kolejnym, bardziej szczegółowym pytaniu wielokrotnego wyboru re-
spondenci poproszeni zostali o wskazanie dostrzeganych korzyści dla regionu, 
w którym działają, w związku z funkcjonowaniem klastra. Ankietowani mieli 
do wyboru 12 wariantów odpowiedzi oraz możliwość wskazania własnej. 

Wszyscy badani – 34 osoby (100% ankietowanych) – dostrzegli korzyść 
polegającą na wzroście atrakcyjności regionu. Niewiele mniej – 31 respondentów 
(91,18%) – wskazało na efektywniejszą promocję regionu. Kolejne korzyści 
z dużym udziałem wskazań to: wzrost liczby turystów zdaniem 73,53% oraz 
wpisanie turystyki w strategię rozwoju regionu – 67,65%. Połowa ankietowanych 
dostrzegła łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego. 

Respondenci zdecydowanie rzadziej dostrzegali takie korzyści, jak: 
 – zdynamizowanie rozwoju regionalnego (41,18%), 
 – poprawa infrastruktury regionu i redukcja kosztów, np. marketingowych 

(38,24%), 
 – rozwój zachowań przedsiębiorczych (32,35%), 
 – skuteczniejszy lobbing i podnoszenie konkurencyjności regionu 

(26,47%), 
 – powstanie w regionie nowych podmiotów gospodarczych (23,53%),
 – wzrost zatrudnienia (23,53%).

Łącznie wskazano na 206 korzyści dla regionu, jakie zauważono w związku 
z funkcjonowaniem klastrów. Udział procentowy poszczególnych odpowiedzi 
w łącznej liczbie wskazań zaprezentowano na rysunku 3.
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Rys. 3. Udział procentowy poszczególnych korzyści regionalnych dostrzeganych 
w związku z funkcjonowania klastrów w ogólnej liczbie wskazań

Źródło: badania własne.

Przebadane podmioty dostrzegają także korzyści wewnętrzne wynikające 
ze współpracy z innymi firmami w ramach klastra. Korzyści te mogą mieć 
swoje konsekwencje dla rozwoju regionalnego. Wszyscy respondenci dostrzegają 
korzyść polegającą na wymianie informacji i doświadczeń. Dotychczasowe ko-
rzyści wskazywane przez większość badanych dotyczyły także: skuteczniejszej 
promocji przedsiębiorstwa (88,24%), przyciągnięcia nowych klientów (76,47%), 
większych możliwości wdrożenia innowacji oraz podniesienia konkurencyjności 
firmy i oferty (po 73,53%). Z uwagi na to, że pytanie o korzyści wewnętrzne było 
pytaniem wielokrotnego wyboru, udział procentowy wyszczególnionych wyżej 
korzyści w ogólnej liczbie 210 wskazanych korzyści wewnętrznych przedsta-
wiono w tabeli 2.

Tabela 2

Udział wybranych korzyści ze współpracy  
we wszystkich wskazanych korzyściach wewnętrznych

Korzyść ze współpracy Udział (%)
Wymiana informacji i doświadczeń 16,2

Skuteczniejsza promocja przedsiębiorstwa 14,3
Przyciągnięcie nowych klientów 12,4

Większe możliwości wdrożenia innowacji 12
Podniesienie konkurencyjności firmy i oferty 12

Źródło: badania własne.
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Respondenci zostali zapytani także o to, czy klaster przyczynia się do 
sprawnego wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego w regionie. Podmioty 
działające w strukturach klastrowych miały podzielone zdania. Pozytywną 
odpowiedź uzyskano od 41% badanych, 21% było odmiennego zdania co do 
udziału klastrów w sprawnym wdrażaniu koncepcji rozwoju zrównoważonego 
w regionie. Duża grupa badanych (38%) nie potrafiła się ustosunkować i wskazać 
jednoznacznej odpowiedzi co do wpływu klastrów na rozwój zrównoważony.

Podsumowanie

Przedstawione rozważania teoretyczne wskazują, iż nowe modele biz-
nesowe, jakimi są struktury klastrowe, mogą mieć istotny wpływ na rozwój 
regionów oraz przyczyniać się do podnoszenia ich konkurencyjności. Działania 
podejmowane dzięki ich specyfice polegającej na łączeniu potencjałów różnych 
sektorów mogą przyczynić się do większej skuteczności w jednoczesnej realizacji 
celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, aniżeli miałoby to miejsce 
w przypadku działań podejmowanych przez podmioty rozproszone. W artykule 
zwrócono uwagę na istotne potencjalne korzyści, które mogą mieć miejsce dzięki 
klastrom, umożliwiające sprawne wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwo-
ju w regionie. Należą do nich w aspekcie środowiskowym: większa możliwość 
aplikacji innowacyjnych technologii oszczędzających środowisko, szybsze re-
agowanie na problemy ekologiczne, większa możliwość realizacji ekoprojektów 
zgodnych z założeniami polityki proekologicznej władz itp. Potencjalne korzyści 
związane z funkcjonowaniem klastrów dotyczą także sfery gospodarczej (moż-
liwości wypracowania nowych innowacyjnych produktów i usług, poprawy 
ich jakości, powstania nowych podmiotów gospodarczych itp.) oraz społecznej 
(poprawy jakości życia i warunków bytowych społeczności, możliwości ich 
większej aktywności na rzecz wspólnego dobra, budowania zaufania społeczne-
go). Dzięki tym wszystkim zmianom może zyskać przedsiębiorstwo, otoczenie 
społeczne i środowisko, a tym samym cały region, który może stać się bardziej 
atrakcyjny dla różnych grup interesariuszy oraz lepiej rozpoznawalny, a nawet 
konkurencyjny. Potencjalne korzyści uczestników powiązane są ściśle z korzy-
ściami dla regionu.

Członkowie klastrów turystycznych funkcjonujących w Polsce Wschodniej 
dostrzegają wiele korzyści zewnętrznych, bardzo dużo z nich ma jednak niski 
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udział procentowy. Wszyscy badani są zgodni co do wzrostu atrakcyjności regio-
nu i prawie wszyscy co do lepszej jego promocji, które przekładają się na dostrze-
gany przez większość respondentów wzrost liczby turystów. Prawdopodobnie 
mają na to wpływ dostrzegane korzyści wewnętrzne podmiotów, tj. innowa-
cyjne produkty, konkurencyjna oferta czy skuteczniejsza promocja podmiotów 
możliwa m.in. dzięki łatwiejszemu dostępowi do finansowania zewnętrznego. 
Niestety, obecnie dotychczasowe działania klastrów w niewielkim stopniu prze-
kładają się na powstanie nowych firm czy wzrost zatrudnienia w regionie. Może 
to wynikać z tego, iż analizowane klastry są strukturami stosunkowo młodymi. 
Brak jednoczesnej realizacji triady celów oraz zachowania równowagi pomiędzy 
trzema aspektami może być przyczyną niskiego opowiadania się respondentów 
za sprawnym wdrażaniem zrównoważonego rozwoju. Mimo to, że na więcej 
efektów zewnętrznych współpracy klastrowej trzeba będzie jeszcze poczekać, 
większość badanych jest jednak zdania, iż klastry to struktury, które stanowią 
skuteczny instrument rozwoju regionu. 
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THE IMPACT OF TOURISM CLUSTERS ON THE DEVELOPMENT  
AND COMPETITIVENESS OF REGIONS

Summary

This article is of theoretical and empirical nature. The aim of the first part of 
the article – the theoretical considerations – is the presentation of benefits (external) 
for the region, which may arise from the operation of cluster structures as relatively 
new business models, in particular the activities of tourism clusters. The second part 
of the study is based on the results of surveys. Presents the regional benefits, perceived 
by entities operating within the Polish tourism clusters. It also presents their opinions 
about the effectiveness of clusters as instruments of regional development and enhancing 
their competitiveness, and the impact on the smooth implementation of the concept of 
sustainable development. The paper also highlights the specificity of tourism clustering. 

Keywords: tourism clusters, benefits, growth, competitiveness, region 
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regionów, z drugiej jednak może wpływać na degradację środowiska przyrod-
niczego. Turystyka jest bardzo ściśle powiązana z zasobami przyrodniczymi. 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe w dużej mierze wpływają na zaintere-
sowanie potencjalnych turystów, tym samym powodując zapotrzebowanie na 
świadczenie usług turystycznych. Ważne jest zachowanie równowagi między 
zapotrzebowaniem a możliwościami środowiska. 

Szczególne miejsce w turystyce zajmują tzw. obszary przyrodniczo 
cenne, które ze względu na wyjątkowe walory zostały objęte możliwymi do 
wprowadzenia formami ochrony. Są to jednocześnie obszary o wysokiej war-
tości dla osób przybywających. Jak podaje A. Zielińska, to walory środowiska 
przyrodniczego są podstawą produktu turystycznego i wpływają na rozwój tej 
dziedziny gospodarki1. Zarówno zagospodarowanie turystyczne, jak i rozwój 
funkcji turystycznej mogą przyczyniać się do realizacji celów ochrony obszarów 
chronionych. Warunkiem jest jednak odpowiednie kierowanie turystyką mini-
malizujące jej uciążliwość dla środowiska.

Celem opracowania jest przedstawienie roli dokumentów strategicznych 
w rozwoju turystyki w granicach obszaru chronionego. Przedmiotem badań była 
analiza zapisów strategii rozwoju gmin pod kątem rozwoju turystyki w granicach 
Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Analizom poddano dokumenty sporządzone 
dla 7 gmin, próbując określić, czy strategie te sprzyjają zrównoważonemu roz-
wojowi turystyki na terenie Parku. 

1. Zarządzanie turystyką

Turystyka pełni wiele funkcji w stosunku do mieszkańców, turystów, 
a także do gospodarki czy środowiska przyrodniczego. Można mówić o jej 
funkcji wypoczynkowej, zdrowotnej, wychowawczej, kształceniowej, edukacji 
kulturowej lub ekonomicznej. Rozwój turystyki na obszarach chronionych 
nie wyklucza tych funkcji, jednak szczególnie ważne jest kształtowanie wła-
ściwych proporcji między funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi a funkcjami 
ochronnymi obszarów cennych. Rozwojowi funkcji turystycznej obok korzyści 
ekonomicznych towarzyszą oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Rozwój 

1 A. Zielińska, Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście 
rozwoju zrównoważonego, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
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ruchu turystycznego najczęściej niesie ze sobą zanieczyszczenia środowiska, 
zmiany funkcjonalne i przestrzenne, zmiany w krajobrazie czy też nadmierne 
eksploatowanie flory i fauny powodujące trwałe ubytki walorów2.

Turystyka jest szczególną formą gospodarki. Wykazuje duże zróżnicowanie 
możliwych form. Jednak jak wszelka działalność powinna być właściwie prowa-
dzona, a planowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szczególne 
miejsce przypisuje się tzw. turystyce zrównoważonej, której jedną z podstaw jest 
respektowanie wartości kulturowych, społecznych, ale przede wszystkim przy-
rodniczych obszaru zainteresowania turystycznego3. Jak podaje A. Kowalczyk, 
podstawą funkcjonowania turystyki zrównoważonej w danej miejscowości lub 
w określonym terenie powinno być: przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów 
turystycznych połączonej z ich oceną i waloryzacją, następnie wyznaczenie 
celów oraz przypisanie im odpowiednich programów rozwoju turystyki, a w dal-
szym etapie realizowanie przyjętych planów przy jednoczesnym monitorowaniu 
procesów towarzyszących4. 

Turystyka zrównoważona jest szczególnym przypadkiem, jednak na 
terenach chronionych możliwe są do wprowadzania także pozostałe rodzaje 
turystyki. Wyznacznikiem jest ustawowy system nakazów i zakazów przypisany 
do poszczególnych form ochrony. 

Szczególną rolę powinno przypisywać się właściwemu zarządzaniu 
turystyką na obszarach chronionych. Jak podaje M. Jalinik, warunkami zarzą-
dzania na obszarach chronionych są: ochrona i zrównoważone wykorzystanie 
zasobów zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych oraz społecznych, inter-
dyscyplinarne podejście, planowanie długofalowe i uwzględniające nadrzędne 
strategie, aktywizowanie lokalnej społeczności5. Podstawą musi być wiedza na 
temat środowiska, jego odporności na oddziaływanie czy też skutków rozwoju 
turystyki. Jedną z form ochrony możliwych do wprowadzenia na terenach 
o wyjątkowych walorach jest park krajobrazowy. Jest to obszar o wyjątkowych 

2 R. Ziółkowski, Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świe-
tle uwarunkowań prawnych, w: Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych 
w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, red. W. Chiżniak, T. Ołdytowski,  
E. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, s. 18–31.

3 Za: A. Kowalczyk, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
4 Ibidem.
5 M. Jalinik, Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych województwa pod-

laskiego, w: Turystyka i rekreacja na obszarach..., s. 42–52.
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walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych tworzony w celu ochro-
ny, ale również upowszechniania tych wartości. Parki krajobrazowe należy 
traktować jako obszary wielofunkcyjne6. Przypisuje się im pełnienie funkcji 
ekologicznych, społecznych, w tym poznawczych i turystyczno-rekreacyjnych, 
gospodarczych oraz politycznych. Funkcje te mogą w różnym stopniu na siebie 
oddziaływać, bardzo często staję się wobec siebie konkurencyjne. Przykładem 
może być funkcja turystyczna i ekologiczna. Funkcje turystyczne rozwinięte 
są na terenach parków krajobrazowych w różnym stopniu. Jedną z funkcji tej 
formy ochrony jest udostępnianie tych walorów poprzez możliwość rozwijania 
turystyki i wypoczynku. 

Turystyka, jak wcześniej wspomniano, jest bardzo ściśle powiązana ze 
środowiskiem naturalnym, ale również jest kształtowana w ramach polityki 
samorządowej. Wszystkie gminy powinny mieć sprecyzowane swoje dążenia 
rozwojowe określane na podstawie wnikliwej analizy posiadanych kapitałów. 
Ważne jest, by były one określane perspektywicznie. Odpowiednim do tego 
narzędziem są dokumenty o charakterze strategicznym: strategia rozwoju gminy 
czy też plan rozwoju lokalnego. Podstawowym celem strategii jest określenie kie-
runków rozwojowych gminy oraz wyznaczenie zadań, które powinny sprzyjać 
ich realizacji. Formułowanie strategii jest działaniem wieloetapowym, w którym 
bardzo dużą rolę przypisuje się fazie wstępnej, rozpoznawczej, opisującej ele-
menty składowe poszczególnych kapitałów gminy. Jest to szczególnie ważne 
w rejonach o wyjątkowo cennych walorach. Tylko wnikliwie i szczegółowo 
przeprowadzona analiza szans i zagrożeń dla poszczególnych elementów może 
dać podstawy do wyznaczenia takich celów i zadań operacyjnych, które pozwolą 
na rozwój ośrodków przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony posiadanych 
zasobów. Proces planowania strategicznego, w tym również odnoszący się do 
obszaru turystyki, powiązany musi być również z określeniem sposobów oceny 
i kontroli podjętych działań. Parki krajobrazowe nie są obiektami zamkniętymi, 
wszelkie plany, zamierzenia gmin wpływają na nie w znacznym stopniu. Zatem 
prowadzone przez gminy znajdujące się w granicach parków zarządzanie, w tym 
również turystyką, jest ściśle powiązane z parkiem.

6 H. Kiryluk, Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazo-
wych, w: Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, red. K. Zimniewicz, PWE, 
Warszawa 2008, s. 101–118.
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2. Charakterystyka obszaru badań

Park Krajobrazowy Gór Swoich jest jednym z dwunastu parków utworzo-
nych w granicach województwa dolnośląskiego. Położony jest w południowej 
części województwa dolnośląskiego na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, 
Walim, Nowa Ruda w powiecie kłodzkim, Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów 
w powiecie dzierżoniowskim oraz Stoszowice w powiecie ząbkowickim (tabela 1,  
rysunek 1). 

Tabela 1

Udział powierzchni Parku Krajobrazowego Gór Sowich w powierzchni gmin

Gmina Udział powierzchni parku krajobrazowego
Bielawa 38%
Pieszyce 33%
Dzierżoniów 5%
Nowa Ruda 15%
Głuszyca 41%
Walim 11%
Stoszowice 2%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie banku danych lokalnych (www.stat.gov.pl; 
2.09.2014).

Obejmuje swoimi granicami centralną część pasma Gór Sowich – najwyż-
szego pasma makroregionu Sudetów Środkowych – przebiegającego z północne-
go zachodu na południowy wschód pomiędzy mezoregionami Góry Wałbrzyskie 
i Góry Bardzkie. Od południa Park graniczy z Obniżeniem Noworudzkim oraz 
zaliczanym do Gór Sowich mikroregionem Wzgórza Wyrębińskie. Północną 
i północno-wschodnią granicę stanowi wyraźna linia sudeckiego uskoku brzeż-
nego, za którym znajdują się mikroregiony Kotlina Dzierżoniowska i Wzgórza 
Bielawskie stanowiące część Przedgórza Sudeckiego.
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Rys. 1. Lokalizacja Parku Krajobrazowego Gór Sowich 
Źródło: opracowanie własne.

Park składa się z dwóch oddzielnych części, których granice poprowadzono 
głównie wzdłuż istniejących obszarów leśnych. Z tego powodu w granicach 
Parku nie występują większe jednostki osadnicze. Wschodnia, większa część 
Parku obejmuje obszar najwyższych wzniesień – Małej i Wielkiej Sowy, 
Kalenicy, Słonecznej i Popielaka aż do Przełęczy Woliborskiej. Mniejsza część 
zachodnia położona jest pomiędzy Walimiem a Głuszycą. Granica tej części 
Parku przebiega skrajem lasu, obejmując cały Masyw Włodarza. 

Park Krajobrazowy Gór Sowich został utworzony w 1991 r. na podstawie 
rozporządzenia nr 7/91 Wojewody Wałbrzyskiego z 8 listopada 1991 r. w sprawie 
utworzenia Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Dz.Urz. Woj. Wałbrz. nr 15, 
poz. 159). Początkowo obejmował obszar o powierzchni 6897 ha. W 1996 r. roz-
porządzenie nr 6/96 Wojewody Wałbrzyskiego z 18 lipca 1996 r. (Dz.Urz. Woj. 
Wałbrz. nr 24, poz. 61) powiększyło rozmiar Parku o tereny kompleksu leśnego 
Nadleśnictwa Wałbrzych w gminie Głuszyca do obecnej powierzchni 8140,67 
ha. Przepisy dotyczące Parku aktualizowane były jeszcze kilkakrotnie, a obecny 
kształt uzyskały w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z 15 maja 2006 r. 
w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 101, poz. 
1718), które zostało zaktualizowane rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego 
nr 20 z 12 listopada 2008 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz.Urz. 
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Woj. Doln. nr 303, poz. 3495). Określono w nim szczególne cele ochrony Parku, 
którymi są7:

a) ochrona wartości przyrodniczych z zachowaniem fragmentów miesza-
nego lasu górno- i dolnoreglowego;

b) zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności Parku, 
w tym licznych form skalnych; 

c) ochrona wartości historycznych związanych z osadnictwem, kopalnic-
twem oraz okresem II wojny światowej; 

d) zachowanie krajobrazu rolniczego i kulturowego, w tym otwartych, nie-
zabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym.

Znaczne zróżnicowanie krajobrazu na obszarze Parku związane jest 
przede wszystkim z rzeźbą terenu. Granica od strony północno-wschodniej jest 
wyraźnie widoczna w krajobrazie. Wyłania się nad Kotlinę Dzierżoniowską 
i Wzgórza Bielawskie wzdłuż sudeckiego uskoku brzeżnego stromymi zboczami 
o przewyższeniu 400–500 m (fotografia 1), przeciętymi trzema przejezdnymi 
przełęczami: Walimską, Jugowską i Woliborską. Dzielą one pasmo Gór Sowich 
na kilka części zbliżonych pod względem rzeźby partii szczytowych ze słabo 
wyróżniającymi się kulminacjami porozcinanymi głębokimi dolinami potoków. 

Fot. 1. Widok na Góry Sowie od strony wschodniej (autor: P. Krajewski)

7 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z 15 maja 2006 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Gór Sowich (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 101, poz. 1718).
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Wzniesienia pokryte są głównie lasami z przewagą świerka pospolitego 
(Picea abies) oraz buka pospolitego (Fagus sylvatica), zarówno w formie mono-
kultur, jak i w postaci mieszanej, co wyraźnie kontrastuje z wykorzystywanymi 
rolniczo płaskimi terenami po stronie północno-wschodniej, urozmaiconymi 
zadrzewieniami śródpolnymi. W dolinach cieków, na skrajach lasów oraz wokół 
Parku występują zbiorowiska łąkowe oraz sady owocowe. Na tym tle ukształ-
tował się układ osadniczy o zabudowie ciągnącej się wzdłuż dróg lub umiej-
scowionej na łagodnych zboczach po stronie południowo-zachodniej. Jednak 
w granicach Parku znajdują się tylko pojedyncze zabudowania związane głównie 
z obsługą ruchu turystycznego. O wyjątkowości krajobrazu centralnej części Gór 
Sowich decydują nie tylko rzeźba terenu czy wartości przyrodnicze, ale także 
malownicze widoki, jakie możemy oglądać z różnych punktów na terenie Parku. 
Znaczne wyniesienie ponad otaczający teren oraz wieże widokowe na Wielkiej 
Sowie i Kalenicy pozwalają podziwiać z jednej strony rozległy płaski obszar na 
północny wschód od Parku z panoramami Dzierżoniowa, Świdnicy, Bielawy 
oraz Masywem Ślęży i Wzgórzami Kiełczyńskimi, a z drugiej strony rozległą 
panoramę całych Sudetów z Masywem Śnieżki i Śnieżnika. Atrakcyjność gór 
zwiększają także walory kulturowe związane z pozostałościami podziemnych 
korytarzy i sztolni niemieckiego kompleksu „Riese”.

3. Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Urozmaicone walory krajobrazowe na obszarze Parku Krajobrazowego Gór 
Sowich oraz gęsta sieć wyznaczonych szlaków turystycznych i tras rowerowych 
dowodzą, że jest to rejon o dużym znaczeniu turystycznym, doskonały do 
uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Dodatkowo dobra dostępność komu-
nikacyjna i lokalizacja Parku w pobliżu większych miejscowości, jak Wałbrzych, 
Dzierżoniów, Świdnica oraz niewielka odległość od Wrocławia sprawiają, że 
obszar ten od dawna cieszy się zainteresowaniem turystów. Rozwój turystyki 
w tym rejonie sięga lat 80. XIX w., kiedy powstały pierwsze lokalne organizacje 
turystyczne. Ich głównym zadaniem była promocja turystyki wśród społeczności 
lokalnej i tworzenie zagospodarowania turystycznego. Obecnie Góry Sowie są 
częstym miejscem wypadów poza miasto, gdzie niezwykłe walory widokowe 
oraz tajemniczość otaczająca kompleks „Riese” tworzą niepowtarzalną atmosfe-
rę dla wędrówek. Turyści dzięki sieci 65 km oznakowanych szlaków w granicach 
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Parku, ułatwiających poruszanie się czasem po trudnym terenie, mają możliwość 
zobaczenia wielu ciekawych miejsc. Infrastrukturę turystyczną urozmaicają  
4 ścieżki dydaktyczne pozwalające na pogłębienie wiedzy na temat walorów Gór 
Sowich, a w zimie także trasa narciarstwa biegowego. Natomiast tutejsze trasy 
rowerowe ze względu na różny stopień trudności umożliwiają zaplanowanie 
zarówno łatwiejszych wycieczek krajoznawczych u podnóża gór, jak i bardziej 
ekstremalnych wypadów na trasy przeznaczone dla kolarstwa górskiego.

Wszystkie szlaki i ścieżki prowadzą po terenach niezwykle atrakcyjnych pod 
względem widokowym. Szczególnie atrakcyjne widoki obejmujące Karkonosze 
ze Śnieżką na zachodzie oraz duży fragment Przedgórza Sudeckiego ze Ślężą 
na wschodzie rozciągają się z najwyższych wzniesień na terenie Gór Sowich, 
gdzie zbudowano wieże widokowe – na Wielkiej Sowie (1015 m n.p.m.) oraz 
Kalenicy (964 m n.p.m.). Pierwsza z nich, najstarsza, jest najczęstszym miejscem 
wypraw turystów. Powstała w latach 1905–1906 z inicjatywy Richarda Tamma, 
prezesa towarzystwa turystycznego działającego na terenie Gór Sowich (EGV 
– Eulengebirgsverein). Jest to obiekt w formie potężnej baszty o wysokości 
25 m, której nadano pierwotnie imię O. von Bismarcka. Po II wojnie wieży 
nadano imię gen. W. Sikorskiego, a w 1980 r. – M. Orłowicza. Wieża stopniowo 
niszczała, aż wreszcie dzięki staraniom gminy Pieszyce pozyskano środki i na 
stulecie wieży w 2006 r. ponownie dokonano jej otwarcia po kapitalnym remon-
cie. Drugą z oryginalnie zachowanych wież widokowych jest stalowa wieża na 
szczycie Kalenicy wzniesiona w 1932 r. z inicjatywy tego samego towarzystwa 
turystycznego. Atrakcyjne widoki na Przedgórze Sudeckie rozciągają się także 
z oddanej do użytku pod koniec 2011 r. pierwszej w powojennej historii Gór 
Sowich platformy widokowej umiejscowionej na zboczu Kuczaby, tzw. Kocim 
Grzbiecie. Wędrówkę szlakami turyści rozpoczynają najczęściej w jednym 
z punktów węzłowych szlaków – Przełęczy Sokolej, Przełęczy Walimskiej, 
Przełęczy Jugowskiej lub Przełęczy Woliborskiej. Można stąd dotrzeć wy-
znaczonymi szlakami do najbardziej atrakcyjnych punktów na terenie Parku 
i okolic – szczytu Wielkiej Sowy, Kalenicy, zamku Grodno, twierdzy Srebrna 
Góra czy udostępnionych podziemnych sztolni kompleksu „Riese”. Na szlakach 
znajdują się 4 schroniska turystyczne dysponujące miejscami noclegowymi, 
jak schronisko „Orzeł”, „Sowa”, „Zygmuntówka” czy „Bacówka”. Pierwsze 
z nich, dawniej zwane Bismarckbaude, położone jest nad Przełęczą Sokolą. 
Zostało wzniesione w 1931 r. i do tej pory jest największym tego typu obiektem 
w masywie Wielkiej Sowy. Dysponuje 68 miejscami noclegowymi w pokojach 
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oraz 20 w salach zbiorowych. Na tym samym szlaku prowadzącym na Wielką 
Sowę znajduje się schronisko „Sowa” (Eulenbaude). Zostało ono uruchomione 
w 1897 r. Po remoncie w 2003 r. zostało ponownie otwarte pod tą samą nazwą. 
Dysponuje 42 miejscami noclegowymi. Na Przełęczy Jugowskiej znajduje się 
schronisko „Zygmuntówka” (Henkelbaude) wzniesione w 1926 r. Jako nieliczne 
w Sudetach zachowało się praktycznie w niezmienionym stanie. Cały czas 
pozostaje własnością PTTK. Dysponuje 42 miejscami. Na Polanie Potoczkowej 
znajduje się także schronisko „Bacówka” dysponujące 13 miejscami noclegowy-
mi. Po przejęciu budynku przez gminę Pieszyce i gruntownym remoncie obiekt 
ponownie otwarto w 2010 r.8.

4. Zapisy planu ochrony w zakresie turystyki

W 2010 r. został opracowany plan ochrony Parku Krajobrazowego Gór 
Sowich powołany Uchwałą nr XVI/333/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku 
Krajobrazowego Gór Sowich (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2011 r., nr 251, poz. 4508). 
Jest aktem prawa miejscowego obowiązującym przez kolejne 20 lat, zawierają-
cym zalecenia dotyczące ochrony przyrody nieożywionej i gleb, zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów wodnych, zbiorowisk ro-
ślinnych, gatunków roślin, grzybów, zwierząt i ich siedlisk, a także krajobrazów 
w postaci konkretnych działań skierowanych do różnych instytucji oraz ustaleń 
do dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie gmin wchodzących 
w skład Parku, które gminy powinny brać pod uwagę. 

Plany powinny stanowić podstawę długookresowego strategicznego gospo-
darowania parkami, w związku z czym ich zapisy są także wiążące dla zarządza-
nia turystyką w ich granicach. W stosunku do omawianego Parku zapisy takie 
zostały sformułowane w Operacie zagospodarowania turystycznego. Należy 
podkreślić, iż zwrócono w nim uwagę na to, że obecna intensywność ruchu tu-
rystycznego oraz rozwój bazy turystycznej nie stanowią zagrożenia dla walorów 
przyrodniczych Parku. Obawy natomiast pojawiają się w związku z przesłankami  
 

8 P. Krajewski, U. Krajewska, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych, Wrocław 2013.
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dla rozwoju funkcji turystycznej zapisywanymi w dokumentach planistycznych. 
Wśród zagrożeń identyfikowanych w operacie należy wymienić9:

a) wzrost liczby turystów oraz wydłużanie okresu penetracji przez nich 
terenu Parku;

b) pojawiające się nowe formy turystyki i rekreacji;
c) intensywny rozwój zabudowy zarówno letniskowej, jak i mieszkalnej 

w sąsiedztwie Parku. 
Identyfikowane przez autora zagrożenia pojawiają się m.in. w strategiach 

rozwoju gmin. Wskazuje się w nich np. na rozwój turystyki rowerowej, udo-
stępnianie terenu do jazd na motocyklach crossowych oraz quadach, przezna-
czenie do eksploracji sztolni oraz udostępniania nowych obiektów dla ruchu 
turystycznego10.

Ze względu na pojawiające się zapisy w dokumentach określających dąże-
nia gmin w Planie ochrony wskazano działania niezbędne dla zrównoważonego 
rozwoju. Tym samym będą to zabiegi konieczne do ochrony przyrody Parku. 
Wśród nich za obligatoryjne zostały uznane11:

 – skanalizowanie masowego ruchu turystycznego,
 – oddzielenie ruchu pieszego od rowerowego,
 – zabezpieczenie szlaków turystycznych przed erozją,
 – kontrolowanie intensywności ruchu turystycznego, zwłaszcza w obiek-

tach stanowiących zimowiska nietoperzy.

5. Zapisy dokumentów strategicznych

Możliwości wykorzystania obszarów chronionych w rozwoju funkcji 
turystycznej uzależnione są przede wszystkim od obowiązujących w ich grani-
cach przepisów. Wyznaczają one konieczność przestrzegania sformułowanych 
ograniczeń w zagospodarowaniu turystycznym. Właściwe zarządzanie turystyką 
wymaga m.in. uwzględniania tych ograniczeń. Zasadniczą rolę w tym procesie 
odgrywają władze samorządowe, m.in. poprzez planowanie, realizację zadań czy 

9 J. Potocki, Plan ochrony Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Operat zagospodarowania 
turystycznego, Warszawa, Wrocław 2010.

10 Ibidem.
11 Ibidem.
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też wydawanie pozwoleń. Strategia rozwoju gminy jest jednym z wielu narzędzi 
wspomagających proces aktywizacji rozwoju turystyki. Jak podaje A. Rapacz, 
strategie należą do narzędzi koncepcyjno-edukacyjnych12. Odgrywać powinny 
nadrzędną rolę w stosunku do działań planistycznych. 

Analizie poddano zapisy strategii rozwoju 7 gmin (tabela 2). Dla większości 
badanych gmin są to zapisy przyjęte przez odpowiednie Rady na lata 2014–2020. 
Jedynie w przypadku Pieszyc oraz Stoszowic są to dokumenty wcześniejsze. 
We wszystkich analizowanych strategiach z wyjątkiem Bielawy zostały sfor-
mułowane misje, które należy traktować jako podstawowy cel wyznaczany 
przez gminy do osiągnięcia. W większości sformułowanych celów nadrzędnych 
(oprócz gminy Pieszyce oraz Dzierżoniowa) pojawiają się zapisy podkreślają 
rolę turystyki i rekreacji w rozwoju (tabela 2). Należy przy tym zaznaczyć, iż nie 
można wskazać korelacji między udziałem powierzchni ochronnej a zapisami 
strategii. 

W planowaniu strategicznym celom nadrzędnym zawsze odpowiadać muszą 
cele strategiczne. Zasada ta została także zastosowana w omawianych gminach. 
Liczba celów w badanych dokumentach jest zróżnicowana, jednak nawiązują one 
do zapisów wyższego rzędu. W przypadku Bielawy, Głuszycy, Nowej Rudy oraz 
Walimia wśród wyznaczonych celów strategicznych pojawiają się zapisy związane 
z rozwojem i promocją turystyki oraz produktu turystycznego (tabela 3). 

Analiza list wytyczonych zadań wskazuje głównie na dążenia gmin do 
nowego zagospodarowania turystycznego. Proponuje się m.in. zwiększenie ilości 
atrakcji turystycznych często związanych z pojawiającymi się nowościami, jak 
np. sporty ekstremalne (tabela 3). Wydaje się, że zbyt mało zadań wyznaczono na 
podstawie istniejącego zagospodarowania. Sporadycznie pojawiają się zadania, 
które mają zapewnić utrzymanie oraz modernizację istniejących obiektów. 
Wyznaczanie nowych tras, budowa nowych obiektów turystyczno-rekreacyjnych 
nie zawsze pozostają obojętne dla chronionych walorów. W przypadku obszarów 
chronionych ważne jest wypracowanie wspólnych działań przez gminy znajdują-
ce się w ich zasięgu. Dlatego warto wskazać, że Park Krajobrazowy Gór Sowich 
ma szanse stać się przykładem takiej współpracy gmin, gdyż w zapisach strategii 
pojawiają się zadania podkreślające konieczność takich wspólnych działań. 

12 Za: K. Gralak, B. Sawicki, Planistyczne instrumenty stymulowania rozwoju turysty-
ki w gminie, w: Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Janik, Agencja Wydawniczo- 
-Edytorska EkoPress, Białystok 2009, s. 122–129.
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Tabela 2

Cele nadrzędne

Gmina Nazwa 
celu Treść celu

Bielawa wizja Bielawa – innowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki,  
ekologii i kultury

Pieszyce misja
Integracja działań gminy, organizacji, przedsiębiorstw  
oraz obywateli w kierunku zrównoważonego rozwoju  

i poprawy warunków życia mieszkańców

Dzierżoniów misja Podnoszenie jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem potencjału 
przedsiębiorczości oraz partnerstwa

Nowa Ruda misja Nowa Ruda atrakcyjnym miejscem zamieszkania, inwestowania 
i wypoczynku

Głuszyca misja

Uzyskanie ożywienia i zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
gminy w oparciu o rozwój turystyki, rekreacji, promocję zdrowego 

stylu życia, ekologię z wykorzystaniem walorów turystycznych, 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych, społecznych oraz 

przedsiębiorczości

Walim misja

Gmina Walim – jednostką dynamicznego rozwoju turystycznego 
i rekreacyjnego. Ukierunkowana na stwarzanie warunków godnego 

życia i wyrównywania szans mieszkańców wsi poprzez rozwój 
infrastruktury, zwiększenie estetyki, rozwój gospodarczy, wzrost 
świadomości ekologicznej. Przyjazna mieszkańcom, inwestorom 

i turystom

Stoszowice misja
Zrównoważony rozwój, kreowanie ekologicznych i aktywnych 

produktów turystycznych, przez wyeksponowanie walorów 
przyrodniczych i historycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów strategii rozwoju badanych gmin.

Pozytywny jest fakt, że większość gmin, formułując zapisy strategii, 
uwzględniła wskazania zawarte w Planie ochrony parku. Warte podkreślenia 
są m.in. wskazania do ochrony posiadanych zasobów czy też konieczność 
utrzymania lub inwestowania w istniejącą infrastrukturę. Mają one szczególny, 
pozytywny wymiar środowiskowy. Należy zwrócić uwagę na zapisy Strategii 
dla gminy Stoszowice. Mimo iż zaledwie 2% gminy stanowią tereny Parku, 
gmina wyznacza cele rozwojowe na podstawie jego walorów. Wśród licznych 
zapisów należy wymienić: postulowaną budowę nowych tras i szlaków tury-
stycznych, rozbudowę ścieżek rowerowych, budowę szlaków narciarskich wraz 
z sztuczną nawierzchnią narciarską i pełną infrastrukturą wokół przedsięwzię-
cia. Niepokojące wydają się również dążenia do wyznaczenia i przygotowania 
systemu parkingów śródleśnych, jak również postulat doprowadzenia do mak-
symalnego wydłużenia sezonu turystycznego. Gmina Stoszowice ma niewielką 
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powierzchnię objętą ochroną, teoretycznie więc zapisy te bezpośrednio mogą 
nie wpłynąć znacząco na przyrodę Parku, przy czym jednak nadmierny wzrost 
zagospodarowania turystycznego na terenach graniczących z Parkiem może 
stanowić jego potencjalne zagrożenie.

Tabela 3

Przykłady celów operacyjnych

Gmina Cel Zadania

1 2 3

N
ow

a 
R

ud
a

N
ow

oc
ze

sn
a 

of
er

ta
 

tu
ry

st
yc

zn
a

– Dbałość oraz sukcesywna modernizacja istniejących obiektów 
turystycznych i elementów małej architektury 

– Utrzymanie w należytym stanie oraz wyznaczanie nowych 
szlaków pieszych, rowerowych, konnych 

– Budowa zespołów przyrodniczo-rekreacyjno-edukacyjnych
– Współpraca w zakresie rozwoju turystyki w ramach Partnerstwa 

Noworudzko-Radkowskiego
– Ochrona walorów i atrakcyjności turystycznej gminy

B
ie
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w

a

B
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w
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kt
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zn

y

– Współpraca z gminami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia 
Turystycznego Gmin Gór Sowich 

– Wykorzystanie potencjału placówek edukacji ekologicznej 
w celu rozwijania turystyki edukacyjnej

– Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych 
poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej 
i rekreacyjnej 

– Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych 
w celu stymulowania ruchu turystycznego 

– Stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju bazy noclegowej 
i gastronomicznej

– Aktywna promocja walorów turystycznych i wypoczynkowych 
gminy

– Ochrona walorów i atrakcyjności turystycznej gminy 
– Przebudowa i modernizacja dróg gminnych 
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1 2 3
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– Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki
– Rozwój turystyki aktywnej (trasy rowerowe, nordic walking, 

narciarstwo biegowe, trasy spacerowe) oraz geocaching, gry 
miejsko-historyczne

– Wykorzystanie przygranicznego położenia gminy, również 
w zakresie tras rowerowych oraz popularyzacji uprawiania 
sportów

– Stworzenie i rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej 
uwzględniającej potrzeby rodzin z dziećmi oraz osób 
niepełnosprawnych 

– Podjęcie i realizacja działań szeroko rozumianej promocji gminy 
i jej walorów

– Współpraca z gminami ościennymi w celach promocyjnych 
i rozwojowych

W
al

im
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oz
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– Odbudowa mostu wiszącego oraz obiektu rekreacyjno- 
-wypoczynkowego nad Jeziorem Bystrzyckim

– Utworzenie centrum drezynowego w Jugowicach oraz kolei 
turystycznej

– Rozwój produktów turystycznych wokół „Riese”
– Wytyczenie i budowa ścieżek edukacyjno-turystycznych oraz 

punktów widokowych uwzględniających atrakcje turystyczne
– Utworzenie wioski sportów zimowych w Rzeczce z torem 

saneczkowym oraz budowa tras do narciarstwa biegowego 
i turystyki rowerowej

– Utworzenie miejsc sportów ekstremalnych
– Wykreowanie oryginalnych wiosek tematycznych
– Wzbogacenie oferty średniowiecznego zamku Grodno

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów strategii rozwoju badanych gmin.

Podsumowanie

Jak podaje H. Kiryluk, turystyka przy właściwym zarządzaniu może pozy-
tywnie wpływać na ochronę przyrody, może nawet przyczyniać się do zrówno-
ważonego rozwoju parków krajobrazowych13. Rozwojowi turystyki towarzyszy 
rozwój bazy turystycznej, który wymaga inwestowania w ochronę środowiska. 
W przypadku badanych gmin niezależnie od powierzchni zajmowanej przez 

13 H. Kiryluk, op.cit., s. 101–118.
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Park Krajobrazowy Gór Sowich wyznaczone cele strategiczne związane są z roz-
wojem turystyki. W analizowanych strategiach zbyt wiele zadań ma charakter 
nowych inwestycji (nowe szlaki, parkingi, trasy). Rzadko pojawiają się zadania 
jako odpowiedź na wskazania w Operacie zagospodarowania turystycznego 
dotyczące dbania o obecną infrastrukturę. Najczęściej są to jednak zadania do-
tyczące nowego inwestowania. Nadal nie widać postulowanego m.in. w Operacie 
wspólnego działania gmin znajdujących się w granicach Parku, które mogłoby 
z jednej strony zapewnić korzyści rozwojowe, ale przede wszystkim pomogłoby 
racjonalnie gospodarować jego zasobami. 
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THE DEVELOPMENT OF TOURISM WITHIN OWL MOUNTAINS 
LANDSCAPE PARK IN THE LIGHT  

OF MUNICIPAL DEVELOPMENT STRATEGIES

Summary

Landscape parks are multifunctional areas. One of them is touristic function. It 
is important to create it properly. Opportunities of tourism development are regulated 
by acts and protected plans. However, significant role is played by local authorities 
who set development objectives of municipalities. The basic instrument is development 
strategy of municipality. The main goal of research is to analyze the strategies in terms of 
tourism development within Owl Mountains Landscape Park. Within the Park is located 
7 municipalities. All of them have set objectives for tourism development. There is no 
relationship between the area of landscape park and the tasks in the field of tourism. 
There are no possibilities to identify joint activities of municipalities within the Park. 
Tasks specified in development strategies of most of municipalities correspond to the 
indications contained in protected plan of the Park. 

Keywords: landscape park, tourism, development strategy of municipality, Owl 
Mountains

Translated by Piotr Krajewski
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Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na funkcjonujące coraz częściej w literaturze przed-
miotu pojęcie „krajobraz turystyczny”. Wyróżnienie składowych oraz rozumienie istoty 
powyższego terminu jest zagadnieniem bardzo ważnym z punktu widzenia właściwego 
funkcjonowania środowiska geograficznego. Krajobraz turystyczny tworzony przez 
człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb powinien być kształtowany zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju. Działania zmierzające do wykorzystania jego zasobów 
i walorów powinny mieć na względzie zachowanie harmonii między środowiskiem 
przyrodniczym i kulturowym oraz aktywnością społeczno-gospodarczą. 

Zasadniczym celem opracowania była próba poznania struktury krajobrazu 
turystycznego, jego składowych wskazanych przez użytkowników (mieszkańców i tury-
stów) oraz rozpoznanie ich wpływu na wizerunek oraz ogólną atrakcyjność wybranego 
obszaru recepcji turystycznej – Zwierzyńca. Podane przez respondentów odpowiedzi, 
skojarzenia oraz wskazane wartości ocen pozwoliły ustalić, jak krajobraz turystyczny 
jest przez nich rozumiany i postrzegany. Uzyskane opinie są istotne i powinny zostać 
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uwzględnione przez lokalne władze w planach strategicznych regulujących właściwy 
rozwój regionów w perspektywie długookresowej.

Słowa kluczowe: krajobraz turystyczny, percepcja krajobrazu, Zwierzyniec

Wprowadzenie

Przegląd prac dotyczących ewolucji i zmian funkcji krajobrazów wskazuje 
na pojawienie się w literaturze naukowej nowego pojęcia – „krajobraz turystycz-
ny”. Jest to termin stosunkowo młody i mało konkretny, a jego rozumienie i stoso-
wanie ma zazwyczaj charakter intuicyjny. Bezpośrednie określenia lub definicje 
tego pojęcia pojawiają się w niezbyt wielu aktualnych publikacjach naukowych 
poświęconych krajobrazowi lub turystyce, tymczasem wielu autorów1 w tytułach 
lub treści prac używa terminu „krajobraz turystyczny”. Do grupy badaczy, któ-
rzy zdefiniowali to pojęcie, należą: G. Wall2, J.P. Lozato-Giotart3, A. Dietvorst4, 
B. Włodarczyk5, A. Kowalczyk i M. Derek6, A. Richling7, U. Myga-Piątek8 
oraz autorzy niniejszego opracowania9. Ich zdaniem krajobraz turystyczny 

1 E. Skowronek, M.J. Jóźwik, A. Tucki, Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna, 
Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. III: Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, Wyd. UŁ, Łódź 
2013, s. 63–77.

2 J. Jafari, The Tourism Market Basket of Goods and Services: The Components and Nature 
of Tourism, w: Studies in Tourism, Wildlife, Parks, Conservation, red. T.V. Singh, J. Kaur,  
D.P. Singh, Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd, New Delhi 1982, s. 1–12.

3 J.P. Lozato-Giotart, Géographie du tourisme, Masson, Paris 1993, s. 1–312.
4 A. Dietvorst, Tourist Landscapes: Accelerating Transformations, w: Leisure, Time and 

Space: Meanings and Values in People’s Lives, red. S. Scraton, LSA Publication, no. 57, Brighton 
1996, s. 13–24.

5 B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, 
Łódź 2009, s. 124; idem, Krajobrazy przestrzeni turystycznej, „Turyzm” 2009, vol. 19, z. 1–2, s. 90; 
idem, The Tourism Landscape and Tourist Space of the City, „Folia Turistica” 2011, vol. 25 (1), s. 268.

6 A. Kowalczyk, M. Derek, Koncepcja krajobrazu turystycznego, w: Zagospodarowanie tu-
rystyczne, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 131–133.

7 A. Richling, O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne?, w: Krajobrazy 
rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, red. A. Richling, PSW im. Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej–PAEK, Warszawa–Biała Podlaska 2010, s. 341–344.

8 U. Myga-Piątek, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Pracownia 
Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Katowice 2012, s. 151–153.

9 E. Skowronek, M.J. Jóźwik, A. Tucki, op.cit., s. 72. 
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jest wyróżniającą się formą krajobrazu funkcjonalnie związaną z działalnością 
turystyczną człowieka. Jest pewną zintegrowaną i komplementarną całością, 
systemem ukształtowanym w celu zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb 
turystycznych. Jego atrybutami są: turyści, atrakcje turystyczne i zagospodaro-
wanie turystyczne. Krajobraz turystyczny nie jest jednorodny (występują różne 
jego typy i odmiany), charakteryzuje się różnym poziomem autentyczności. 
Jest poddawany subiektywnej ocenie i konfrontacji przez turystów w związku 
z ich wyobrażeniami i oczekiwaniami, co wpływa na ciągłe jego przemiany. 
Powyższe stwierdzenia pozwalają na sformułowanie następującej definicji: 
„Krajobraz turystyczny to obszar o swoistej fizjonomii i strukturze odmiennej 
do innych typów krajobrazu, rozpoznawalny oraz akceptowany przez turystów, 
wykreowany w celu zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań”. 

Wyróżnienie i rozumienie istoty krajobrazu turystycznego jest zagadnie-
niem bardzo ważnym z punktu widzenia właściwego funkcjonowania środowi-
ska geograficznego, krajobraz turystyczny jest bowiem jednym z jego zasobów 
umożliwiającym rozwój różnorodnych funkcji, m.in. społeczno-gospodarczych 
i kulturowych, w tym turystyki. Jak podkreślają m.in. J. Wyrzykowski10, 
D. Zaręba11 i S. Kulczyk12, wszelkie działania zmierzające do wykorzystania 
krajobrazu turystycznego powinny mieć na względzie zachowanie harmonii 
między środowiskiem przyrodniczym, kulturowym oraz działalnością społecz-
no-gospodarczą. Utrzymanie równowagi wymienionych składowych wpływa 
na zachowanie ładu przestrzennego oraz kształtuje właściwy rozwój regionów 
w perspektywie długookresowej. Jest to bardzo ważne zadanie dla społeczności 
i władz lokalnych. Wynika stąd konieczność poznawania i określania składowych 
krajobrazu turystycznego istotnych z punktu widzenia użytkowników (turystów 
i mieszkańców) w celu jego właściwego planowania, użytkowania i ochrony, na 
co również zwraca uwagę Europejska Konwencja Krajobrazowa13.

W związku z powyższym zasadniczym celem artykułu jest wyodrębnienie 
składowych krajobrazu turystycznego wskazanych przez jego użytkowników 

10 Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, red.  
J. Wyrzykowski, Wyd. UWr, Wrocław 1991, s. 1–132.

11 D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 1–182.
12 S. Kulczyk, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Wyd. UW, Warszawa 2013,  

s. 1–188.
13 Europejska Konwencja Krajobrazowa (DzU z 2006 r., nr 14, poz. 98).
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(mieszkańców i turystów) oraz rozpoznanie ich wpływu na wizerunek i ogólną 
atrakcyjność wybranego obszaru recepcji turystycznej. 

1. Obszar badań

Jako obszar badań wytypowano jedną z najbardziej popularnych wśród 
turystów miejscowości turystycznych Roztocza – Zwierzyniec. Jego tradycje 
turystyczne sięgają XVI w., kiedy powstała tutaj letnia siedziba Ordynacji 
Zamojskiej, i są nadal kontynuowane. Jest to miasto, które w literaturze przed-
miotu określane jest mianem destynacji turystycznej14. Należy do jednostek 
przestrzennych charakteryzujących się w skali regionu lubelskiego największym 
potencjałem turystycznym15.

O atrakcyjności turystycznej Zwierzyńca decydują: położenie w strefie 
o najwyższych w skali regionu lubelskiego walorach środowiska przyrodniczego, 
istniejące walory wypoczynkowe, występowanie cennych walorów środowiska 
kulturowego, a także utrwalone funkcje turystyczne miasta16.

Zwierzyniec liczy ok. 3400 mieszkańców17. Od końca lat 70. XX w. (wraz 
z powstaniem RPN i stopniowym rozwojem infrastruktury turystycznej) coraz 
większy wpływ na charakter jego gospodarki mają usługi, w tym turystyczne. 
W 2012 r. wśród 309 podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Zwierzyńcu 
w usługach odnotowano 176 firm (57%), z czego 46 podmiotów (15%) w sekcji: 
zakwaterowanie i gastronomia18.

Według danych Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w czerwcu 2012 r. na 
terenie miasta znajdowały się 83 obiekty noclegowe (83,8% bazy noclegowej 

14 A. Świeca, R. Krukowska, The Role of the Zamoyski Entailed Estate in Creation the 
Functions and Cultural Landscape of Zwierzyniec, w: Cultural Landscapes of the Lublin Upland 
and Roztocze, red. E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born, Kartpol s.c., Lublin 2006, 
s. 130–138.

15 A. Tucki, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, „Annales UMCS” 2009, sec. B.,  
vol. 64, t. I, Lublin s. 11–31.

16 R. Krukowska, M.J. Jóźwik, Walory turystyczne Zwierzyńca i okolic, w: Stan i zmia-
ny środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, red. R. Dobrowolski,  
S. Terpiłowski, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 147–152.

17 Województwo Lubelskie 2013, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2013.
18 http://lublin.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_13p16.pdf (21.05.2014). 
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gminy) z liczbą ok. 2 tys. miejsc noclegowych. Dominowały kwatery prywatne, 
zaledwie 5 stanowiło obiekty zbiorowego zakwaterowania (z liczbą 231 miejsc 
noclegowych). Baza gastronomiczna Zwierzyńca liczyła 5 obiektów i dyspono-
wała 550 miejscami konsumenckimi.

Na terenie miasta rozwija się turystyka wypoczynkowa i poznawcza (przy-
rodnicza, kulturowa, festiwalowa, krajoznawcza) oraz kwalifikowana (piesza, 
rowerowa, kajakowa). Dominuje wypoczynek pobytowy krótkookresowy lub 
kilku-, kilkunastodniowy.

Powyższa charakterystyka potwierdza opinię o wybranej miejscowości 
jako o destynacji turystycznej. Zwierzyniec jest zatem właściwym miejscem 
do przeprowadzenia badań ankietowych na temat wyróżnienia składowych 
krajobrazu turystycznego oraz jego percepcji19 wśród mieszkańców i turystów.

2. Metody badań

Analiza będąca istotą niniejszego artykułu jest oparta na wynikach badań 
terenowych z wykorzystaniem techniki wywiadu kwestionariuszowego. Zawarte 
w ankiecie pytania dotyczyły postrzegania i rozumienia pojęcia „krajobraz 
turystyczny”. Badania przeprowadzono w miesiącach wakacyjnych (czer-
wiec–sierpień) 2012 r. i objęto nimi dwie dobrane celowo grupy respondentów:  
50 turystów i 50 mieszkańców Zwierzyńca. 

W pierwszej części kwestionariusza ankiety obie grupy respondentów zapy-
tano o to, czy krajobraz Zwierzyńca można nazwać krajobrazem turystycznym. 
Następnie poproszono o uzasadnienie opinii oraz o wskazanie 3 elementów/
skojarzeń, które o tym decydują. 

W kolejnej części kwestionariusza badani określali wpływ wyróżnionych 
przez autorów 17 czynników środowiska geograficznego na atrakcyjność 
krajobrazu turystycznego. Ankietowani dokonywali powyższej oceny według 
skali Likerta. Podane przez ankietowanych turystów i mieszkańców Zwierzyńca 

19 Percepcja środowiska w odniesieniu do istoty ludzkiej wiąże się z jej aktywną postawą wo-
bec otoczenia, jest zarazem postrzeganiem, odczuwaniem i przeżywaniem, a dalej interpretacją, 
w końcu tworzeniem postaw. W skład percepcji środowiska wchodzi percepcja krajobrazu oraz 
„doświadczenie miejsca”. K.H. Wojciechowski, O przydatności badań percepcji krajobrazu,  
w: O percepcji środowiska, red. J. Bogdanowski, Instytut Ekologii PAN. Oficyna Wydawnicza, 
Dziekanów Leśny 1994, s. 109–124. 
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skojarzenia dotyczące analizowanego pojęcia oraz wskazane wartości ocen 
czynników decydujących o jego funkcjonowaniu pozwoliły ustalić, jak krajo-
braz turystyczny jest rozumiany i postrzegany przez respondentów. Ponadto, 
uzyskane wyniki pomogły wyróżnić elementy środowiska geograficznego, 
które zdaniem użytkowników decydują o atrakcyjności turystycznej krajobrazu 
badanego obszaru. 

3. Wyniki badań

W trakcie przeprowadzonych w Zwierzyńcu badań ankietowych grupę 
respondentów stanowili dobrani celowo turyści i mieszkańcy. Wśród turystów  
(50 osób) 58% stanowiły kobiety, a 42% mężczyźni. Udział respondentów 
w wieku do 20. roku życia wynosił 12%, w przedziale wieku 21–40 lat było 
44% osób, 41–60 lat – 36% i mających powyżej 61 lat – 8%. W analizowanej 
grupie zdecydowanie przeważały osoby posiadające wykształcenie wyższe 
(44%). Udział osób z wykształceniem średnim stanowił 28%, z wykształceniem 
wyższym zawodowym – 12%, policealnym – 8%, zasadniczym zawodowym/
niepełnym średnim – 6% i podstawowym – 2%. Przeważali turyści z wojewódz-
twa lubelskiego (54%). Zdecydowanie mniejszy udział mieli przedstawiciele in-
nych województw: mazowieckiego – 16%, śląskiego i podkarpackiego – po 10% 
oraz małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego 
i warmińsko-mazurskiego – po 2%. Byli to głównie mieszkańcy miast (98%). 
Przeważały osoby, których długość pobytu w Zwierzyńcu nie przekraczała 
trzech dni (56%), z czego pobyt trzydniowy zadeklarowało 22% ankietowanych, 
dwudniowy – 18%, a jednodniowy – 16%. Udział osób wypoczywających w ana-
lizowanej miejscowości dłużej niż trzy dni zadeklarowało 44% ogółu badanych.

W grupie mieszkańców (liczącej 50 osób) 54% ogółu stanowiły kobiety, 
a 46% mężczyźni. Udział osób do 20. roku życia wynosił 4%, w przedziale wieku 
21–40 lat było 66% mieszkańców, liczących 41–60 lat – 26% i mających powyżej 
61 lat – 4%. W analizowanej grupie przeważały osoby posiadające wykształcenie 
średnie (38%) i wyższe (32%). Udział osób z wykształceniem wyższym zawodo-
wym stanowił 12%, natomiast osób o wykształceniu policealnym, zasadniczym 
zawodowym/niepełnym średnim i podstawowym było po 6%.

Na pytanie o to, czy krajobraz Zwierzyńca można nazwać krajobrazem 
turystycznym, pozytywnie wypowiedziało się aż 95% ogółu badanych  
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(47 turystów i 48 mieszkańców). Jako potwierdzenie powyższego stwierdzenia 
uzyskano od respondentów różnorodne odpowiedzi, które pogrupowano w kilka 
podstawowych kategorii: atrakcje turystyczne obejmujące walory przyrodnicze 
i kulturowe (głównie zabytki) oraz inne atrakcje, opinie podkreślające odczucia, 
wrażenia i emocje osób związane z krajobrazem, stwierdzenia dotyczące zago-
spodarowania turystycznego oraz nieliczne inne opinie (tabela 1).

Tabela 1

Czynniki decydujące o istnieniu krajobrazu turystycznego według opinii respondentów

Składowe 
krajobrazu 

turystycznego

Turyści Mieszkańcy Respondenci ogółem
liczba 

odpowiedzi
% 

odpowiedzi
liczba 

odpowiedzi
% 

odpowiedzi
liczba 

odpowiedzi
% 

odpowiedzi
atrakcje 
turystyczne: 52 61 51 52 103 56

walory turystyczne 
przyrodnicze 35 41 33 33 68 37

walory turystyczne 
kulturowe (zabytki) 11 13 11 11 22 12

inne 6 7 7 7 13 7
odczucia, 
wrażenia, emocje 18 21 28 28 46 25

zagospodarowanie 
turystyczne 15 18 17 17 32 17

inne 0 0 3 3 3 2
Suma udzielonych 
odpowiedzi 85 100 99 100 184 100

Źródło: badania własne.

Poświadczeniem faktu, że Zwierzyniec w opinii osób objętych badaniem 
posiada krajobraz turystyczny, jest znaczący udział elementów środowiska 
przyrodniczego w przestrzeni miejscowości. Aż 37% ogółu ankietowanych 
jako składowe krajobrazu turystycznego wymieniało: obecność zieleni, lasy, 
Roztoczański Park Narodowy, stawy, piękną i bogatą przyrodę, urozmaicony 
krajobraz. W tej grupie wskazań nieznacznie przeważały opinie turystów (41%) 
nad wypowiedziami mieszkańców (33%) (tabela 1). 

Dla respondentów w postrzeganiu krajobrazu jako turystycznego mniejsze 
znaczenie odgrywały zabytki. Wymieniły je zaledwie 22 osoby – 11 turystów 
(13%) i 11 mieszkańców (11%), co stanowiło łącznie 12% udzielonych odpowiedzi. 
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Kolejna grupa łączy pozostałe wyróżnione przez ankietowanych wskazania 
określone jako inne atrakcje (np. bogata oferta turystyczna, miejsca do zwie-
dzania, atrakcje dla turystów). Takie odpowiedzi podało 13 osób – 6 turystów 
(7%) i 7 mieszkańców (7%). Zgodnie z obowiązującymi w literaturze przedmiotu 
definicjami trzy wyróżnione powyżej grupy opinii respondentów (walory przy-
rodnicze i kulturowe oraz inne atrakcje) zostały przez autorów połączone w jedną 
kategorię – atrakcji turystycznych. Stanowią one łącznie aż 56% wszystkich 
udzielonych odpowiedzi (tabela 1).

Jak wynika z uzyskanych opinii, kolejną bardzo ważną dla respondentów 
kategorią okazała się sfera emocji związanych z postrzeganiem jakości 
krajobrazu turystycznego. Ta grupa czynników stanowiła aż 25% ogółu wy-
powiedzi, przy czym więcej wskazań tego rodzaju podali mieszkańcy (28%) niż 
turyści (21%). Najczęściej powtarzane przez ankietowanych składowe krajobrazu 
turystycznego w tej kategorii stanowiły: spokój i cisza, malowniczy krajobraz/
piękne widoki, czyste powietrze, czyste i nieskażone środowisko.

Badani w krajobrazie turystycznym dostrzegli także elementy zagospo-
darowania turystycznego. Ta grupa wskazań stanowiła 17% ogółu. Udział 
odpowiedzi turystów i mieszkańców był podobny – odpowiednio: 18 i 17%. 
Wśród elementów zagospodarowania turystycznego miejscowości wymieniano 
najczęściej: szlaki piesze i rowerowe, bazę noclegową i gastronomiczną, pola 
namiotowe.

W początkowej części kwestionariusza ankiety poproszono również 
o podanie (maksymalnie 3) skojarzeń, które decydują o tym, że Zwierzyniec 
posiada krajobraz turystyczny. Respondenci udzielili łącznie 221 odpowiedzi: 
95 – pierwszych, 81 – drugich i 45 – trzecich. W pierwszej grupie wskazań 
najczęściej wymieniali: RPN (39%), kościółek na wodzie (12%) oraz Stawy Echo 
i lasy (po 9%). W grupie drugich odpowiedzi aż 38% wskazań przypadło na 
Stawy Echo i Zalew Rudka (nazywane również jeziorami), 20% – na kościółek 
na wodzie i po 6% na RPN i szlaki rowerowe. W grupie odpowiedzi trzecich 
badani najczęściej wyliczali: spokój i ciszę (18%), kościółek na wodzie oraz 
zabytki i szlaki rowerowe (po 9%). Opinie biorących udział w badaniu turystów 
i mieszkańców nieco się różniły. W grupie odpowiedzi pierwszych turyści 
wymieniali najczęściej RPN (35%), Stawy Echo oraz ciszę i spokój (po 15%). 
Mieszkańcy zaś wskazywali RPN (43%), kościółek na wodzie (17%) i lasy (13%). 
Jako odpowiedzi drugie w grupie turystów najczęściej przytaczano: kościółek 
na wodzie (39%), Stawy Echo lub „jeziora” (16%) oraz szlaki turystyczne (8%). 
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Mieszkańcy wskazywali inaczej: Stawy Echo, Rudka lub „jeziora” (58%), szlaki 
rowerowe (9%) i ostoję konika polskiego (7%). W grupie odpowiedzi trzecich 
pytani turyści najczęściej wymieniali: kościółek na wodzie i szlaki rowerowe (po 
17%) oraz czyste, świeże powietrze (11%), a mieszkańcy: spokój i ciszę (23%), 
zabytki (11%) i szlaki piesze (8%).

Obie badane grupy wyróżniły więc najważniejsze ich zdaniem cechy 
środowiska geograficznego niezbędne do spędzania czasu wolnego. Turystom 
w krajobrazie turystycznym miejscowości potrzebne są jednocześnie: najważ-
niejsze atrakcje umożliwiające uprawianie różnych form turystyki oraz cisza, 
spokój i czyste, świeże powietrze, które stwarzają sprzyjające warunki dla 
wypoczynku. Mieszkańcy za atrybuty krajobrazu turystycznego podają najlepiej 
rozpoznawalne i najczęściej wykorzystywane walory oraz obiekty i urządzenia 
zagospodarowania turystycznego miejscowości. Zauważają również element 
związany z jakością wypoczynku – ciszę i spokój.

Następny etap badań dotyczył oceny wpływu wyróżnionych przez autorów 
badania 17 elementów środowiska geograficznego na atrakcyjność krajobrazu 
turystycznego. Ankietowani dokonywali powyższej oceny według skali Likerta, 
gdzie 5 oznaczało bardzo duży, 4 – duży, 3 – obojętny, 2 – mały, a 1 – bardzo 
mały wpływ czynnika na atrakcyjność krajobrazu turystycznego.

Z uzyskanych w kwestionariuszach ankiet wypowiedzi wynika, że zda-
niem ogółu respondentów bardzo duży wpływ na atrakcyjność krajobrazu 
turystycznego wywiera 6 czynników: występowanie lasów (62% najwyższych 
wskazań), występowanie szlaków pieszych, rowerowych, ścieżek dydaktycznych 
(60%), spokój, cisza (54%), obecność wód powierzchniowych (mórz, jezior, rzek, 
stawów, zalewów) (51%), czystość i dobry stan środowiska (49%) oraz „przychyl-
ność” miejscowej ludności i dobra atmosfera wypoczynku (42%). W tej grupie 
czynników znajdują się trzy elementy jakościowe, dwa elementy w postaci 
walorów środowiska przyrodniczego i jeden związany z zagospodarowaniem 
turystycznym (tabela 2). 

Duży wpływ na krajobraz turystyczny ma w opinii badanych aż 10 ele-
mentów: wydarzenia, imprezy kulturalne/sportowe (54%), obecność turystów 
(50%), występowanie turystycznych tablic i znaków informacyjnych (48%), 
ukształtowanie terenu (48%), klimat, zieleń miejska/wiejska oraz zabytki (po 
45% wskazań), tradycja i folklor (43%), baza noclegowa i gastronomiczna (39%) 
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i interesujące budowle współczesne (32%). W tej grupie znalazło się aż 7 atrakcji 
turystycznych, obecność turystów i dwa elementy z grupy zagospodarowania 
turystycznego (tabela 2). 

Ponadto, zdaniem respondentów obojętny wpływ na krajobraz turystycz-
ny ma układ przestrzenny miejscowości (38%). 

Analizując wypowiedzi objętych badaniem turystów i mieszkańców, zauwa-
ża się różnice w odniesieniu do opinii ogółu respondentów. W grupie elementów 
środowiska geograficznego o bardzo dużym wpływie na atrakcyjność krajo-
brazu turystycznego turyści wskazywali mniej czynników (6) niż mieszkańcy 
(8). Turyści wyróżnili: występowanie szlaków pieszych, rowerowych, ścieżek 
dydaktycznych (60% najwyższych wskazań), występowanie lasów (56%), spokój 
i ciszę (51%), „przychylność” miejscowej ludności i dobrą atmosferę wypoczynku 
(50%), obecność morza, jezior, rzek, stawów, zalewów (48%) oraz bazę noclegową 
i gastronomiczną (40%). Mieszkańcy zwracali uwagę na: występowanie lasów 
(66% najwyższych wskazań), występowanie szlaków pieszych, rowerowych, ście-
żek dydaktycznych (60%), spokój i ciszę (57%), czystość i dobry stan środowiska 
(56%), obecność morza, jezior, rzek, stawów, zalewów (54%), tradycję i folklor 
(50%), zieleń miejską/wiejską (48%) oraz ukształtowanie terenu (48%). 

W tej ocenie opinie turystów i mieszkańców były zbieżne w czterech przy-
padkach: występowania szlaków pieszych, rowerowych, ścieżek dydaktycznych 
(po 60% najwyższych wskazań), występowania lasów (odpowiednio: 56 i 66%), 
spokoju i ciszy (odpowiednio: 51 i 57 %) oraz obecności wód powierzchniowych 
(odpowiednio: 48 i 54%). 

W grupie elementów o dużym wpływie na atrakcyjność krajobrazu 
turystycznego turyści wskazywali więcej czynników (10) niż mieszkańcy (8). 
W opinii badanych turystów należy tutaj uwzględnić: wydarzenia, imprezy 
kulturalne/sportowe (64%), obecność turystów (52%), zieleń miejską/wiejską 
(52%), tradycję i folklor (51%), występowanie turystycznych tablic i znaków in-
formacyjnych (50%), ukształtowanie terenu (48%), klimat (48%), zabytki (48%), 
czystość i dobry stan środowiska (46%) oraz interesujące budowle współczesne 
(33%). Zdaniem mieszkańców duży wpływ na krajobraz turystyczny i jego 
atrakcyjność mają: baza noclegowa i gastronomiczna (50%), obecność turystów 
(48%), „przychylność” miejscowej ludności i dobra atmosfera wypoczynku 
(48%), występowanie turystycznych tablic i znaków informacyjnych (46%), 
wydarzenia, imprezy kulturalne/sportowe (44%), klimat (42%), zabytki (42%) 
oraz układ przestrzenny miejscowości (33%). 
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W tej grupie elementów opinie ankietowanych turystów i mieszkańców były 
zbieżne w odniesieniu do: organizacji wydarzeń, imprez kulturalnych/sportowych 
(odpowiednio: 64 i 44%), obecności turystów (odpowiednio: 52 i 48%), wystę-
powania turystycznych tablic i znaków informacyjnych (odpowiednio: 50 i 46%) 
oraz klimatu (odpowiednio: 48 i 42%) i zabytków (odpowiednio: 48 i 42%).

Obojętny wpływ na atrakcyjność krajobrazu turystycznego ma zda-
niem turystów układ przestrzenny miejscowości (45%), mieszkańcy wskazali 
interesujące budowle współczesne (33%).

Podsumowanie

Zasadniczym celem artykułu było wyodrębnienie składowych krajobrazu 
turystycznego wskazanych przez jego użytkowników (mieszkańców i turystów) 
oraz rozpoznanie ich wpływu na wizerunek oraz ogólną atrakcyjność wybranego 
obszaru recepcji turystycznej – Zwierzyńca. Podane przez respondentów odpo-
wiedzi, skojarzenia oraz wskazane wartości ocen pozwoliły ustalić, jak krajobraz 
turystyczny jest przez nich rozumiany i postrzegany. 

Zdaniem ankietowanych na krajobraz turystyczny składają się trzy podsta-
wowe elementy: atrakcje turystyczne, kategoria „odczucia, wrażenia, emocje” 
oraz zagospodarowanie turystyczne. Badania przyniosły również wiedzę na 
temat skojarzeń/obiektów/miejsc/odczuć/wrażeń respondentów, które decydują 
o tym, że Zwierzyniec posiada krajobraz turystyczny. W grupie pierwszych 
odpowiedzi ankietowani najczęściej wymieniali: Roztoczański Park Narodowy, 
kościółek na wodzie oraz Stawy Echo i lasy, w grupie odpowiedzi drugich: Stawy 
Echo i Zalew Rudka, kościółek na wodzie, RPN i szlaki rowerowe, a w grupie 
odpowiedzi trzecich: spokój i ciszę, kościółek na wodzie oraz zabytki i szlaki 
rowerowe. Mieszkańcy i turyści za atrybuty krajobrazu turystycznego uznają 
zatem najlepiej rozpoznawalne i najczęściej wykorzystywane atrakcje, elementy 
zagospodarowania turystycznego miejscowości oraz element związany z jakością 
wypoczynku – ciszę i spokój.

Przeprowadzone badania przyniosły również interesujące rezultaty 
w zakresie oceny wpływu wyróżnionych przez autorów badania 17 elementów 
środowiska geograficznego na atrakcyjność krajobrazu turystycznego. Z uzyska-
nych wypowiedzi wynika, że bardzo duży wpływ na atrakcyjność krajobrazu 
turystycznego wywiera 6 czynników: spokój i cisza, czystość i dobry stan 
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środowiska, „przychylność” miejscowej ludności i dobra atmosfera wypo-
czynku, występowanie lasów, obecność wód powierzchniowych (mórz, jezior, 
rzek, stawów, zalewów) oraz występowanie szlaków pieszych, rowerowych, 
ścieżek dydaktycznych. W ocenie respondentów bardzo ważne miejsce zajęła 
grupa elementów związanych z jakością wypoczynku. Ponadto, ankietowani naj-
wyżej oceniali walory środowiska przyrodniczego i elementy zagospodarowania 
turystycznego. Należy podkreślić, że w grupie czynników o dużym wpływie na 
krajobraz turystyczny obok atrakcji turystycznych i elementów z grupy zagospo-
darowania turystycznego respondenci wymienili obecność turystów.

W czasach nieustannej urbanizacji, upowszechniających się krajobrazów 
zurbanizowanych, sztucznych czy antropogennych, należy rozpoznawać, pro-
pagować i chronić wszystkie rodzaje i typy krajobrazów oraz uwzględniać je 
w planowaniu, zagospodarowaniu i dysponowaniu przestrzenią. Zatem wszelkie 
wskazane i wykorzystywane przez respondentów elementy krajobrazu turystycz-
nego powinny być uwzględniane przez władze lokalne w planach strategicznych 
regulujących właściwy rozwój regionów w perspektywie długookresowej.
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TOURIST LANDSCAPE AS AN ELEMENT OF IMAGE  
AND TOURISM ATTRACTIVENESS FRAMING.  

PERCEPTION OF ZWIERZYNIEC TOWN`S TOURIST LANDSCAPE

Summary

In the paper tourism landscape issue is being discussed. In the paper “tourist 
landscape” term is being discussed. Distinction components and an understanding  
of the issue of that period is a very important issue from the point of view of the proper 
functioning of the geographical environment. Tourist landscape, created by man to sa-
tisfy his needs, should in fact be shaped in accordance with the principles of sustainable 
development. Actions to use its resources and values   should be to preserve harmony 
between both natural, cultural environment and socio-economic activity.

The main part of the paper examines the understanding of tourist landscape and 
its structure within (residents and tourists/visitors). The second goal was to study how 
important are those elements of landscape for image and attractiveness of chosen tourist 
destination – town of Zwierzyniec. Opinions obtained let us ascertain how tourist land-
scape understood and experienced was. The study results are important and should be 
considered by local authorities in the strategic plans governing the proper development 
of the regions in the long term.

Keywords: tourist landscape, landscape perception, Zwierzyniec

Translated by Andrzej Tucki
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Streszczenie

Turystyka sportowa ze względu na rosnące w społeczeństwie zainteresowanie 
sportem, w tym również piłką nożną, staje się coraz bardziej popularną formą spędzania 
czasu wolnego. Sukcesy sportowe, integracja międzynarodowa, ale również chęć po-
znawania nowych miast i krajów, obcowania podczas podróży z przyrodą i kulturą oraz 
przede wszystkim nawiązywania znajomości z przedstawicielami różnych społeczności 
sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na podróżowanie przy okazji odbywających 
się imprez sportowych. Szansę na realizację swoich marzeń kibice otrzymali podczas 
mistrzostw Europy w piłce nożnej organizowanych przez Polskę i Ukrainę.

Fani futbolu, podróżując, obserwują i jako konsumenci oceniają poziom sportowy 
widowisk, organizację zawodów, panującą atmosferę oraz inne elementy kształtujące 
jakość realizowanych przedsięwzięć. Ich opinie stają się niezwykle wartościowym 
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źródłem informacji dla wszystkich osób uczestniczących w organizacji wielkich imprez 
sportowych. W przypadku Euro 2012 pozytywne opinie uzyskane podczas pomiarów 
w dużym stopniu potwierdzają profesjonalizm w realizacji tego przedsięwzięcia.

Słowa kluczowe: turystyka sportowa, Euro 2012, poziom zadowolenia konsumentów

Wprowadzenie

Ogromna popularność sportu w społeczeństwie, w tym oczywiście jednej 
z najpopularniejszych dyscyplin, jaką jest piłka nożna, to podstawowa przy-
czyna wzrastającego zainteresowania kibiców uczestnictwem w meczach nie 
tylko w miejscu zamieszkania, ale również w innych zakątkach świata. Dlatego 
też turystyka sportowa obejmująca podróże fanów futbolu w celu uczestnictwa 
w widowiskach sportowych znajduje coraz więcej aktywnych zwolenników, 
którzy realizują swoje marzenia w zakresie udziału w zawodach organizowanych 
na różnych kontynentach, a co za tym idzie – także poznawania nowych miast 
i krajów, obcowania podczas podróży z przyrodą i kulturą oraz przede wszystkim 
nawiązywania znajomości z przedstawicielami różnych społeczności. Okazją 
do pielęgnowania pasji turystycznej jest dla kibiców piłkarskich regularne 
uczestnictwo w mistrzostwach poszczególnych kontynentów oraz mistrzostwach 
świata. W 2012 r. po raz pierwszy w historii mogli oni uczestniczyć w turnieju 
finałowym mistrzostw Europy organizowanym na terytorium Polski i Ukrainy. 
Nowe kraje, dla wielu dotychczas nieznane społeczeństwa, ale przede wszystkim 
niezapomniane wrażenia i kolejne doświadczenia to atrybut każdej podróży. 
Jednak dla organizatorów, być może wielu kolejnych imprez sportowych o cha-
rakterze międzynarodowym, największą wartością jest wiedza na temat odczuć 
i doświadczeń przybywających turystów sportowych.

Celem niniejszego opracowania jest próba oceny sprawności organizacji 
wielkiego wydarzenia sportowego na podstawie opinii gości polskich i zagra-
nicznych przebywających w Gdańsku w związku z odbywającym się turniejem. 
Badaniem objęto zarówno kibiców piłkarskich, osoby im towarzyszące, jak 
i innych turystów, którzy wyrażali swoje opinie na temat jakości poszczegól-
nych typów usług oraz różnych aspektów ich pobytu w tym mieście podczas 
mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Na potrzeby niniejszego artykułu ocenie poddano wybrane czynniki 
charakteryzujące organizację przez Gdańsk przedsięwzięcia sportowego  
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Euro 2012, odnosząc się tym samym tylko do części zagadnień objętych szer-
szym projektem.

Metody zastosowane w projekcie badawczym to sondaż diagnostyczny 
z zastosowaniem standaryzowanego kwestionariusza ankiety, obserwacja 
uczestnicząca oraz wywiad niestandaryzowany. 

1. Przegląd literatury

Wydarzenie, jakim był turniej finałowy mistrzostw Europy w piłce nożnej or-
ganizowany w 2012 r. na terytorium Polski i Ukrainy, kojarzy się przede wszystkim 
z wielowymiarowymi aspektami rywalizacji sportowej. W literaturze przedmiotu 
analizowane są zagadnienia z zakresu istoty współzawodnictwa sportowego1, 
treningu mentalnego i motywacji zawodników2, organizacji zawodów3, promocji 
widowisk4 czy zagospodarowania sportowo-turystycznego5, jednak nieodłącznym 
elementem takiej imprezy, zarówno przed jej rozpoczęciem, podczas trwania 
zawodów oraz częstokroć wciąż po ich zakończeniu, stają się przebywający 
w miejscach rozgrywania meczów kibice. To oni tworzą najbardziej opiniotwórczą 
grupę w odniesieniu do całości takiego projektu. Pod ich osąd poddawana jest nie 
tylko wartość stricte sportowa przedsięwzięcia, ale również aspekty związane 
z transportem, zakwaterowaniem, zapleczem gastronomicznym oraz wszelkimi 
inicjatywami stanowiącymi wartość dodaną produktu, jakim są mistrzostwa.

J. Śniadek zwraca uwagę na to, że częściowo infrastruktura turystyczna 
odnosi się także do obiektów lub urządzeń tworzonych przede wszystkim czy 

1 M. Globisz, W blasku srebra i złota w europejskim championacie, w: Z kart historii mło-
dzieżowej piłki nożnej na Pomorzu 1920–2005, red. W. Wika, Bernardinum Sp. z o.o., Gdańsk 
2006, s. 41.

2 M. Graczyk, A. Pęczak, Psychologia sportu – potrzeba czy moda, w: Marketing sportowy 
– teoria i praktyka, red. H. Mruk, Impact Consulting, Poznań 2004, s. 405.

3 B. Sułkowski, Przykłady analizy przygotowań i przebiegu imprezy sportowej,  
w: Organizacja imprez sportowych, red. B. Ryba, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, 
Warszawa 2001, s. 269.

4 M.D. Shank, Sports Marketing: A Strategic Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, 
New Jersey 2002, s. 359.

5 E. Kruszyńska, Teoretyczne możliwości zwiększenia atrakcyjności turystyczne miasta 
Poznań poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w: Popyt turystyczny, fundusze 
europejskie, zagadnienia regionalne, red. J. Bucko, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2012, s. 182. 
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nawet wyłącznie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego6. Ma to istotne 
znaczenie przy realizacji przedsięwzięć pod szyldem markowych produktów 
turystycznych. Bezsprzecznie do takich inwestycji zaliczyć można organizację 
stref kibica tworzonych z myślą o kibicach, w tym również przybywających 
z innych miast, a nawet spoza granic kraju z zamiarem bezpośredniego uczest-
nictwa w imprezie. W wielu przypadkach ze względu na ograniczony dostęp 
do biletów i kart uprawniających do udziału w widowisku na stadionie strefy 
kibica7, będąc substytutem areny rozgrywek, stają się głównym miejscem do-
celowym ich przyjazdu. Gdańsk jako miasto będące bezpośrednim gospodarzem 
mistrzostw w sposób szczególny zainteresowany był wykorzystaniem tych stref 
w celu promocyjnym, a skuteczność działań zmierzających do zapewnienia 
kibicom najwyższej jakości warunków przeżywania wrażeń związanych z Euro 
2012 weryfikowali sami zainteresowani.

Wraz z funkcjonowaniem stref kibica, ale również na terenie całego miasta, 
prowadzone były działania mające na celu tworzenie pozytywnej atmosfery 
wokół organizacji mistrzostw. Z racji ponadnarodowego charakteru projektu 
Euro 2012 szczególnego znaczenia nabrało stwierdzenie, iż turystyka „stanowi 
skuteczną długofalową formę zbliżania różnych kultur i systemów oraz tworze-
nia empatii kulturowej między społecznościami generującymi i przyjmującymi 
ruch turystyczny, czyli prowadzi do wzrostu tolerancji oraz wzajemnego zro-
zumienia”8. Obcowanie podczas imprezy przedstawicieli różnych nacji miało 
wpływ na fakt poszerzania ducha europejskości w społeczeństwie w wyniku 
organizacji międzynarodowych imprez piłkarskich, na co zwraca uwagę także 
W.W. Gaworecki, twierdząc, że „dominujący nastrój zgody i wspólnego święta 
dowodzi roli turystyki sportowej w pogłębianiu integracji europejskiej”9. 

6 J. Śniadek, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna jako składnik markowego produktu tury-
stycznego na przykładzie regionu leszczyńskiego, w: Elementy zagospodarowanie turystycznego, 
cz. II, red. B. Meyer, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2007, s. 258.

7 J. Śniadek, B. Hołderna-Mielcarek, Mega-eventy sportowe jako czynnik kreowania po-
pytu turystycznego, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja..., red. J. Bucko, A. Panasiuk, Wyd. US, 
Szczecin 2012, s. 708.

8 F.M. Go, M.R. Lee, A.P. Russo, Turystyka kulturowa a rozwój regionalny, w: Zarządzanie 
turystyką, red. L. Pender, R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 366.

9 W.W. Gaworecki, Turystyka sportowa, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowe-
go stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyd. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 22.
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Wspaniała atmosfera jest również pochodną poczucia bezpieczeństwa, 
które dla turystów, szczególnie udających się poza granice ojczystego kraju, ma 
olbrzymie znaczenie10.

Wpływ na to ma przede wszystkim nastawienie społeczności lokalnej 
w stosunku do osób przebywających na jej terenie, w literaturze przedmiotu 
określane jako gościnność11.

Na ogólną ocenę organizacji imprezy masowej o zasięgu międzynarodo-
wym, w tym przede wszystkim wysokiej rangi, wpływ ma jednak wiele czynni-
ków. W sytuacjach, gdy poziom jakości planowania i wdrażania poszczególnych 
składowych przedsięwzięcia znacząco się różni, należy dokonać ich analitycznej 
oceny. W przypadku turystyki sportowej prawdopodobna jest dominacja wpływu 
czynnika kluczowego będącego motywem uczestnictwa w tego typu aktywności, 
co z kolei może powodować marginalizację pozostałych uchybień i niedogodności. 
Na przykład na podstawie obserwacji można stwierdzić, że wynikowa pojemność 
turystyczna12 jest na wysokim poziomie, natomiast wyniki badań mogą wskazy-
wać, że nie istnieje margines bezpieczeństwa w aspekcie osiągnięcia najniższego 
możliwego do zaakceptowania poziomu zadowolenia turystów w ramach socjo-
psychologicznej pojemności turystycznej13. Oczywiście, poza analizą cząstkową 
dla uzyskania globalnej oceny projektu zasadne jest przeprowadzenie sondażu 
mającego na celu uzyskanie opinii w odniesieniu do całokształtu przedsięwzięcia.

2. Geneza projektu, procedura badawcza i charakterystyka respondentów

Idea przeprowadzenia badań ankietowych wśród turystów przyjeżdżających 
do Gdańska w związku z organizacją turnieju Euro 2012 powstała w Urzędzie 
Miasta Gdańska. Całościowa, w tym metodyczna, koncepcja projektu ma swoje 

10 B. Filipiak, Znaczenie ubezpieczeń w zagospodarowaniu turystycznym, w: Elementy zago-
spodarowania..., s. 78.

11 J. Olszewski, Imprezy sportowe i sport elementami uzupełniającymi oferty turystycz-
nej Polski, w: Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji, red. R. Muszkieta, W. Zukow,  
M. Napierała, E. Saks, Wyd. WSG, Bydgoszcz 2010, s. 92.

12 I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk, Katowice 1995, s. 21.
13 A. Niezgoda, Pojemność i chłonność turystyczna w rozwoju zrównoważonym obszarów re-

cepcji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, nr 439, „Ekonomiczne 
Problemy Turystyki” nr 6, s. 228.
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korzenie w konsultowanej od 2010 r. z prof. dr. D.M. Turco (Drexel University) 
wizji badań ciągłych obejmujących kolejne mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 
W rezultacie wzajemnych uzgodnień zostały podjęte równolegle dwa projekty 
badawcze: jeden międzynarodowy koordynowany przez prof. dr. D.M. Turco 
oraz drugi – zainicjowany przez Urząd Miasta Gdańska – pod kierunkiem 
naukowym prof. dr hab. B. Marciszewskiej. Autorzy niniejszego artykułu uczest-
niczyli w realizacji badań ankietowych w ramach obu projektów, co stworzyło 
możliwość porównania wyników, gdyż oba instrumenty badawcze zawierały 
również wspólne pytania. Analiza porównawcza wymaga jednak odrębnego 
opracowania. Niniejszy artykuł prezentuje opinie turystów zgromadzone tylko 
w projekcie zrealizowanym we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska.

Wywiady niestandaryzowane z kibicami oraz obserwacja uczestnicząca 
zarówno poszczególnych imprez towarzyszących turniejowi, jak i badanych 
respondentów stanowiły dodatkowe źródło informacji wykorzystanej w pro-
cesie interpretacji danych. Zbieranie danych odbywało się z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety opracowanego w języku polskim, angielskim, niemiec-
kim, hiszpańskim, rosyjskim i chorwackim. Ankieterzy – studenci Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 
– pod opieką merytoryczną autorów niniejszego artykułu osobiście uczestni-
czących w badaniach, a także pracownicy Urzędu Miasta Gdańska codziennie 
w okresie trwania turnieju prowadzili badania ankietowe, z których dane na 
bieżąco były wprowadzane na elektroniczne nośniki, co pozwalało na eliminację 
ewentualnych błędów w kolejnych dniach ankietowania.

Zakres badań obejmował aspekty organizacyjne związane m.in. z funk-
cjonowaniem stref kibica zorganizowanych z myślą o przyjezdnych fanach 
futbolu, atmosferą panującą w mieście oraz ogólną ocenę realizacji projektu Euro 
2012. Przedmiotem pomiaru źródeł pierwotnych, podobnie jak w dotychczas 
prowadzonych badaniach dotyczących postaw podróżujących kibiców14, były 
opinie turystów przebywających na obszarze gminy miejskiej Gdańsk w czasie 
trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej. Badania prowadzone były w okresie 
od 8 do 22 czerwca 2012 r. m.in. na terenie Starego Miasta, w strefie kibica 
zlokalizowanej na placu Zebrań Ludowych oraz w okolicy stadionu Baltic Arena, 

14 A. Hadzik, J. Kantyka, J. Maciąg, Badania popytu turystyki sportowej na przykładzie 
uczestników międzynarodowego widowiska piłkarskiego, w: Podaż turystyczna jako determinanta 
kształtowania popytu turystycznego, red. J. Bucko, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2012, s. 60. 
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gdzie odbywały się mecze. Próba objęła 1448 respondentów, z których większość 
stanowili goście zagraniczni. W celu zgromadzenia danych zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego w formie ankiety bezpośredniej z wykorzystaniem 
kwestionariusza obejmującego pytania merytoryczne oraz metryczkę.

Po dokonaniu redukcji danych w celu przejrzystej prezentacji wyników 
badań zastosowano opisaną w literaturze15 metodę tabulacji transparentowych. 
Analizy zebranych danych dokonano na podstawie wybranych cech demograficz-
nych badanej populacji. Na ich istotę w badaniach zbiorowości konsumentów na 
rynku turystycznym zwraca uwagę J. Sarnowski16. Poza powszechnie wymienia-
nymi, jak liczebność populacji, płeć, wiek, struktura gospodarstw domowych czy 
cykl życia rodzinnego, definiuje on zmiany powodujące długofalowe implikacje 
rynkowe, do których zalicza m.in. wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, 
co było powodem uwzględnienia tej zmiennej w badaniu.

Charakteryzując dobraną próbę, należy zauważyć, co jednak nie jest za-
skoczeniem, biorąc pod uwagę specyfikę tego typu aktywności turystycznej, iż 
większość stanowią mężczyźni, jednak wzrost liczby kobiet w porównaniu z bada-
niami prowadzonymi w przeszłości17 wskazuje na coraz większe zainteresowanie 
futbolem wśród pań. Wpływ na zmiany w proporcjach struktury populacji według 
płci w analizowanym przypadku miała oczywiście wyjątkowość wydarzenia, 
podczas którego prowadzono pomiar. Analizując strukturę respondentów we-
dług wieku, należy zauważyć, iż najliczniejszą grupę stanowią osoby pomiędzy  
25. a 34. rokiem życia (44%), a więc z dużym prawdopodobieństwem aktywne 
zawodowo, co potwierdza hipotezę, iż uczestnictwo w meczach wyjazdowych 
wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów, które w przypadku imprez o cha-
rakterze międzynarodowym stanowią istotną barierę dla potencjalnych turystów18. 
Respondenci w wieku do 24 lat stanowili 23% próby, co piąty badany znalazł 
się w przedziale 35–44 lata. 8% ankietowanych uplasowało się w przedziale  
45–54 lata, 4% – w przedziale 55–64 lata, powyżej 65 lat był 1% badanych.

15 G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 647.

16 J. Sarnowski, Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa turystycznego, w: J. Sarnowski,  
E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007, s. 38.

17 P. Wojdakowski, T. Taraszkiewicz, Z. Ossowski, Profilowanie turystów sportowych na 
przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja..., s. 266.

18 P. Wojdakowski, Bariery uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej,  
w: Turystyka i sport..., s. 440.
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W odniesieniu do poziomu wykształcenia respondentów widać przewagę 
osób z wykształceniem wyższym (66%), podczas gdy biorący udział w sondażu, 
posiadający ukończoną jedynie szkołę podstawową bądź gimnazjalną, stanowili 
jedynie 4%. Powodem takiej sytuacji była niewielka liczba osób niepełnoletnich 
biorących udział w badaniu, wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa 
(rzadko kto kończy edukację na etapie szkoły gimnazjalnej) oraz poziom 
świadomości respondentów decydujących się na wyjazdy w celu uczestnictwa 
w meczach w ramach mistrzostw Europy w piłce nożnej.

3. Analiza wyników badań empirycznych

Celem badania była próba określenia poziomu sprawności organizacji 
w Gdańsku turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Impreza ta, będą-
ca platformą badawczą, po raz pierwszy odbywała się na terytorium Polski i Ukrainy, 
przez co osiągnęła wyjątkowy wydźwięk medialny. W ramach przyznanego Polsce 
przez UEFA prawa organizacji mistrzostw Gdańsk uzyskał status jednego z czterech 
ośrodków na terytorium RP, gdzie odbywały się mecze piłkarskie. To wydarzenie 
sportowe stworzyło okazję do przeprowadzenia badań na temat organizacji turnieju 
UEFA Euro 2012 w Gdańsku19, podczas których ocenie poddano wybrane czynniki 
charakterystyczne dla procesu organizacji tego typu wydarzeń.

Wyniki pomiaru opinii respondentów w odniesieniu do wybranych czynni-
ków kształtujących poziom organizacji turnieju finałowego mistrzostw Europy 
Euro 2012 z uwzględnieniem cech demograficznych populacji zostały zaprezen-
towane w tabelach 1–3. W każdej z tabel zamieszczono wartości procentowe 
odzwierciedlające liczebności wyrażanych opinii, przy czym w przypadku po-
szczególnych kategorii za wartość całkowitą (100%) przyjęto wszystkie udzielone 
odpowiedzi w danej kategorii, podczas gdy w odniesieniu do „sumy odpowiedzi” 
wartość 100% stanowią wszystkie opinie uzyskane na temat badanego czynnika.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, iż pozytywne 
opinie na temat organizacji strefy kibica stanowią niemal 75% wszystkich udzielo-
nych odpowiedzi. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, iż wśród kobiet odsetek 
odpowiedzi zdecydowanie korzystnie oceniających tę inicjatywę jest wyższy niż 

19 Badania opinii na temat organizacji turnieju UEFA Euro 2012 w Gdańsku zrealizowane 
przez Urząd Miejski w Gdańsku i prof. dr hab. B. Marciszewską wraz z zespołem.
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w grupie mężczyzn. Przyczyną takiej oceny respondentów mogą być różnice w do-
świadczeniu zdobytym podczas podróży związanych z kibicowaniem. Mężczyźni 
jako zbiorowość częściej uczestnicząca w meczach wyjazdowych mają większą 
możliwość porównywania warunków organizacji stref kibica, co może wpływać 
na zwiększenie ich krytycyzmu. Podobne wartości uzyskano w wyniku analizy 
odpowiedzi ze względu na wiek respondentów. Wyjątek stanowią opinie badanych 
w przedziale wiekowym powyżej 45. roku życia. Jest to spowodowane znacznie 
mniejszym zainteresowaniem najstarszych fanów futbolu uczestniczeniem w zbio-
rowym przeżywaniu emocji związanych z odbywającymi się meczami, przez co 
rezygnują oni z wizyt w strefach kibica. Efektem tych decyzji jest stopniowy 
wzrost liczebności grupy osób niemających zdania od 22% w przedziale wieko-
wym 45–54 lata aż do 45% wśród kibiców powyżej 65. roku życia.

Tabela 1

Ocena organizacji strefy kibica

Struktura ankietowanych Rozkład opinii respondentów

Płeć zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

kobieta 1,06 1,06 5,30 28,98 47,00 16,61 100,00
mężczyzna 0,44 2,54 7,80 30,24 43,56 15,43 100,00
suma odpowiedzi 0,56 2,25 7,30 29,99 44,24 15,66 100,00

Wiek zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

do 24 lat 0,61 2,73 7,58 30,61 49,39 9,09 100,00
25–34 lata 0,48 2,07 7,01 32,80 41,72 15,92 100,00
35–44 lata 0,70 2,10 8,04 25,52 47,90 15,73 100,00
45–54 lata 0,00 1,77 7,96 29,20 38,94 22,12 100,00
55–64 lata 1,92 3,85 5,77 19,23 38,46 30,77 100,00
powyżej 65 lat 0,00 0,00 0,00 30,00 25,00 45,00 100,00
suma odpowiedzi 0,56 2,24 7,28 30,02 44,16 15,75 100,00

Wykształcenie zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

podstawowe/gimnazjalne 0,00 0,00 3,28 32,79 57,38 6,56 100,00
średnie/zawodowe 0,00 1,87 7,26 25,53 50,12 15,22 100,00
wyższe 0,85 2,54 7,52 31,89 40,47 16,74 100,00
suma odpowiedzi 0,56 2,23 7,26 30,03 44,06 15,85 100,00

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań opinii na temat organizacji turnieju 
UEFA Euro 2012 w Gdańsku zrealizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku 
i prof. dr hab. B. Marciszewską wraz z zespołem.
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Zależność, na którą warto zwrócić uwagę, analizując dane sklasyfikowane 
ze względu na poziom wykształcenia respondentów, to niezwykle pozytywne 
nastawienie osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Ich opty-
mizm można utożsamiać z młodym wiekiem oraz niewielkim doświadczeniem. 
Dla przedstawicieli tej grupy przebywanie w strefie kibica podczas trwania 
zawodów stanowi wielką atrakcję, dlatego też dokładają oni starań, aby w pełni 
korzystać z atrakcji oferowanych przez organizatorów.

W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, gdzie ogólna ocena organizacji stref kibica w Polsce jest 
również bardzo wysoka (to blisko 90% pozytywnych wskazań wśród odwie-
dzających20), wartości uzyskane w procesie pomiaru są nieco niższe, co można 
wytłumaczyć różnicą w zasięgu prowadzonych badań. Świadczy o tym odsetek 
odpowiedzi „nie mam zdania” na poziomie ok. 15%, odzwierciedlający zdanie 
respondentów, którzy uczestniczyli w badaniu, jednak nie mieli okazji przeby-
wać w strefie kibiców.

Kolejnym czynnikiem poddanym ocenie respondentów była atmosfera pa-
nująca w Gdańsku podczas trwania turnieju. Można w tym przypadku wymienić 
kilka składowych mających wpływ na opinie wyrażane podczas badania. Z pew-
nością niezwykle istotny jest aspekt poczucia bezpieczeństwa wśród kibiców, 
szczególnie w odniesieniu do niesłusznie powielanego stereotypu, iż piłka nożna 
kojarzona jest z chuligaństwem stadionowym. Zaprzeczeniem takich poglądów 
są właśnie wielkie imprezy o charakterze międzynarodowym, np. mistrzostwa 
Europy, podczas których tego typu wybryki są rzadkością, a powszechna jest 
atmosfera sportowego święta, przyjaźni i radości. Według wspomnianego ra-
portu Ministerstwa Sportu i Turystyki21 pozytywnie o poziomie bezpieczeństwa 
w trakcie Euro 2008 w Austrii wypowiadało się 75% obcokrajowców, podczas 
gdy w Polsce jest to ponad 85%. Widać zatem, że długotrwała izolacja krajów 
Europy Wschodniej nie stanowi problemu w osiąganiu przez turystów przyby-
wających z krajów „starej” Unii Europejskiej poczucia pełnego bezpieczeństwa.

Ponieważ atmosfera wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, w tym rów-
nież sportowych, jest efektem zaangażowania ludzi, niezwykle ważną rolę przy 
jej kreowaniu odgrywają nie tylko przyjezdni, ale także środowisko lokalne. 

20 Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Informacja prasowa 25/2012, 
Warszawa, 21 czerwca 2012 r., www.msport.gov.pl (15.10.2014).

21 Ibidem.
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Pozytywne komentarze na temat polskiej gościnności można było usłyszeć od 
gości zagranicznych22 i obywateli naszego kraju przybywających do Gdańska 
z zamiarem doświadczenia prawdziwej atmosfery mistrzostw. Przychylność 
mieszkańców można było zauważyć w stosunku do głównych aktorów wi-
dowisk piłkarskich, jak i do podążających ich śladem kibiców. Odbiór starań 
przedstawicieli władz Gdańska, lokalnego biznesu, również także mieszkańców 
był na tyle pozytywny, iż nawet reprezentacje narodowe rozgrywające swoje 
mecze na obiektach sportowych poza terytorium Polski wybierały na swoje 
bazy pobytowe Trójmiasto23, a kibice, pomimo że ich reprezentacje zmieniały 
miejsce rozgrywania zawodów, decydowali się na przedłużenie pobytu właśnie 
na tym terenie.

Na podstawie wyników badania zamieszczonych w tabeli 2 można jed-
noznacznie stwierdzić, że atmosfera mistrzostw w Gdańsku została oceniona 
bardzo wysoko. Praktycznie w każdej kategorii bez względu na płeć, wiek czy 
wykształcenie ponad 90% respondentów oceniło panujący klimat jako dobry 
bądź bardzo dobry. 

Tabela 2

Ocena atmosfery panującej w mieście

Struktura ankietowanych Rozkład opinii respondentów

Płeć zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

kobieta 0,35 0,00 5,30 28,98 63,96 1,41 100,00
mężczyzna 0,26 0,70 4,12 31,03 62,40 1,49 100,00
suma odpowiedzi 0,28 0,56 4,35 30,62 62,71 1,47 100,00

Wiek zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

do 24 lat 0,30 0,61 5,45 26,97 65,76 0,91 100,00
25–34 lata 0,48 0,64 4,78 32,64 60,19 1,27 100,00
35–44 lata 0,00 0,35 2,80 32,17 63,29 1,40 100,00
45–54 lata 0,00 0,88 3,54 26,55 64,60 4,42 100,00
55–64 lata 0,00 1,92 5,77 30,77 61,54 0,00 100,00
powyżej 65 lat 0,00 0,00 0,00 30,00 65,00 5,00 100,00
suma odpowiedzi 0,28 0,63 4,41 30,65 62,56 1,47 100,00

22 PAP, Portugalskie media: Polacy okazali nam szacunek i gościnność, www.sportowefakty.pl  
(15.10.2014).

23 AKA, Niemcy podziękowali Polakom za Euro 2012, www.fakt.pl (15.10.2014).
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Wykształcenie zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

podstawowe/gimnazjalne 0,00 0,00 3,28 26,23 70,49 0,00 100,00
średnie/zawodowe 0,00 0,23 4,68 24,12 70,02 0,94 100,00
wyższe 0,42 0,85 4,34 33,69 58,90 1,80 100,00
suma odpowiedzi 0,28 0,63 4,40 30,52 62,71 1,47 100,00

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań opinii na temat organizacji turnieju 
UEFA Euro 2012 w Gdańsku zrealizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku 
i prof. dr. hab. B. Marciszewską wraz z zespołem.

Porównując uzyskane wyniki z badaniami prowadzonymi podczas finałów 
mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywanych w 2006 r. w Niemczech, gdzie 
przyjazne nastawienie ludności miejscowej w stosunku do przyjezdnych kibiców 
piłki nożnej oraz możliwość nawiązywania kontaktów i korzystania z pomocy 
mieszkańców miast, w których odbywają się organizowane imprezy piłkarskie, 
została uznana za duży atut przede wszystkim przez kobiety24, należy zauważyć, 
iż tendencja uległa zmianie. Tym razem to mężczyźni ocenili wyżej ten czyn-
nik, co może sugerować, iż Polacy, którzy wchodzili w skład próby poddanej 
pomiarowi w 2006 r., w mniejszym stopniu doceniali przychylność lokalnego 
społeczeństwa niż obcokrajowcy, którzy przyjechali do Polski na Euro 2012.

Podobny rozkład opinii wystąpił w odniesieniu do przychylności miej-
scowej ludności do przyjeżdżających kibiców piłki nożnej wśród badanych 
reprezentujących różne kategorie wiekowe, ze szczególnym wskazaniem na 
przedstawicieli w wieku pomiędzy 35. a 50. rokiem życia, dla których gotowość 
ze strony rdzennych mieszkańców do współpracy podczas organizacji Mundialu 
2006 odgrywała najważniejszą rolę25, oraz grupy kibiców powyżej 65. roku ży-
cia, którzy atmosferę w Gdańsku podczas meczów turniejowych w 100% ocenili 
pozytywnie. 

24 P. Wojdakowski, Determinanty uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej, 
rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010,  
s. 269 (materiały niepublikowane).

25 Ibidem, s. 272. 

Cd. tabeli 2



211Analiza wybranych czynników...

Tabela 3

Ogólna ocena poziomu zadowolenia z organizacji Euro 2012

Struktura ankietowanych Rozkład opinii respondentów

Płeć zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

kobieta 0,35 1,41 3,53 40,99 48,06 5,65 100,00
mężczyzna 0,44 0,79 5,00 37,60 52,50 3,68 100,00
suma odpowiedzi 0,42 0,91 4,71 38,27 51,62 4,07 100,00

Wiek zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

do 24 lat 0,61 0,30 4,85 42,42 49,70 2,12 100,00
25–34 lata 0,32 1,11 4,62 39,81 51,43 2,71 100,00
35–44 lata 0,35 1,05 5,24 34,27 54,20 4,90 100,00
45–54 lata 0,88 0,88 5,31 36,28 50,44 6,19 100,00
55–64 lata 0,00 1,92 5,77 23,08 55,77 13,46 100,00
powyżej 65 lat 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 30,00 100,00
suma odpowiedzi 0,42 0,91 4,83 38,35 51,43 4,06 100,00

Wykształcenie zdec. 
źle źle ani dobrze, 

ani źle dobrze zdec. 
dobrze

nie mam 
zdania %

podstawowe/gimnazjalne 1,64 1,64 1,64 39,34 54,10 1,64 100,00
średnie/zawodowe 0,23 0,70 5,85 35,13 53,40 4,68 100,00
wyższe 0,42 0,95 4,56 39,51 50,53 4,03 100,00
suma odpowiedzi 0,42 0,91 4,82 38,20 51,54 4,12 100,00

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań opinii na temat organizacji turnieju 
UEFA Euro 2012 w Gdańsku zrealizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku 
i prof. dr hab. B. Marciszewską wraz z zespołem.

Analogicznie do pomiarów gdańskich PBS prowadząca badania podczas 
mistrzostw w polskich miastach-gospodarzach Euro 2012 zanotowała wartość 
92% badanych pozytywnie oceniających atmosferę panującą podczas turnieju26.

Jako ostatni element ocenie turystów sportowych poddano całokształt 
wrażeń związanych z organizacją i przebiegiem turnieju finałowego mistrzostw 
Europy w piłce nożnej rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Tym razem wyniki 
uzyskane w badaniu na terenie Gdańska były lepsze od ogólnopolskich. Podczas 
gdy Polska zyskała w ogólnej ocenie organizacji turnieju 85% opinii pozytyw-
nych27, co i tak w konfrontacji z organizatorem poprzedniego europejskiego 

26 Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Informacja prasowa 25/2012, 
Warszawa, 21 czerwca 2012 r., www.msport.gov.pl (15.10.2014).

27 Ibidem.



212 P. Wojdakowski, B. Marciszewska, T. Taraszkiewicz, D. Kuczyński

championatu w Austrii i Szwajcarii, który dobrze oceniło 68% badanych, jest 
wynikiem bardzo dobrym, goście przebywający na terenie Gdańska wyrazili 
zadowolenie z przebiegu zawodów w niemal 90% (tabela 3). Na tak pozytywne 
opinie, przede wszystkim turystów zagranicznych, wpływ mają również przy-
taczane w literaturze28 przykłady procesów integracyjnych na obszarze Unii 
Europejskiej powodujące rozszerzenie poziomu tożsamości społeczeństw poza 
kraje ojczyste.

W sondażu pojawiły się głosy określające reprezentowane postawy jako 
neutralne, czyli ankietowanych niedecydujących się na jednoznaczne określenie 
pozytywnego lub negatywnego wrażenia z trwających mistrzostw oraz wręcz 
rezygnujących z udzielenia odpowiedzi (opcja „nie mam zdania”). Powodem 
wystąpienia takich opinii był zakres czasowy związany ze zbieraniem danych. 
Osoby uczestniczące w pomiarach w początkowej fazie rywalizacji sportowej 
w wielu przypadkach nie miały jeszcze wyrobionego zdania na temat mistrzostw, 
stąd korzystały z wyboru wariantów odpowiedzi niewymuszających.

Po raz kolejny w grupie 65-latków zabrakło ocen negatywnych, jednak aż 
30% z nich nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak sformułowane 
pytanie. 

Podsumowanie

Wymieniane w literaturze29 cechy przedsięwzięć sportowych, takie jak np. 
zasięg, główni aktorzy widowisk oraz znaczenie rywalizacji, wpływają nie tylko 
na decyzje zakupowe ich potencjalnych uczestników-kibiców i osób im towa-
rzyszących, ale również oddziałują na ocenę przygotowania i przeprowadzenia 
zawodów. Wysoka ranga imprezy, a o takiej należy mówić w przypadku finałów 
mistrzostw Europy, powoduje wzrost oczekiwań kibiców, a zarazem zaostrzenie 
kryteriów jej oceny. Można zatem wnioskować, iż pozytywne opinie uzyskane 
podczas pomiarów, skądinąd niezwykle zróżnicowanej grupy respondentów, 
w dużym stopniu potwierdzają profesjonalizm zrealizowanego przedsięwzięcia.

28 D. Hall, M. Smith, Enlargement Implications for European Tourism, w: D. Hall,  
M. Smith, B. Marciszewska, Tourism in the New Europe. The Challenges and Opportunities  
of EU Enlargement, CABInternational 2006, s. 36.

29 A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów 
Sportu, Warszawa 2000, s. 56.
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Wykorzystanie mody na piłkę nożną po to, aby propagować turystykę 
sportową, uzależnione jest jednak w dużym stopniu od polityki prowadzonej 
w zakresie tworzenia optymalnych produktów turystycznych oraz ich skutecznej 
promocji30. Możemy więc zakładać wzrost znaczenia działań prowadzonych 
w tym zakresie przez podmioty odpowiedzialne za organizację widowisk 
piłkarskich oraz przedsiębiorstwa turystyczne posiadające w ofercie wyjazdy 
o tematyce sportowej. Uwzględniając jednak wciąż rosnące oczekiwania kon-
sumentów produktów turystycznych o specyfice sportowej, poza kontynuacją 
strategii ukierunkowanych na tworzenie pozytywnej atmosfery globalnego 
piłkarskiego święta konieczne jest różnicowanie ofert wyjazdowych adresowa-
nych nie tylko do kibiców piłkarskich, ale także osób im towarzyszącym lub do 
turystów przybywających w celach innych niż kibicowanie.
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ANALYSIS OF SELECTED FACTORS DETERMINING ORGANIZATIONAL 
LEVEL OF EURO 2012 ON THE EXAMPLE OF GDAńSK CITY

Summary

Sports tourism, on account of an interest growing in the society in sport, including 
football, is becoming a popular form of spending the leisure time more and more. Sports 
successes, international integration but also willingness of getting to know new cities 
and countries, communing during the journey with the nature and the culture and above 
all causes making representatives’ of all sorts communities, causes that more and more 
persons decide to travel by the way of sports parties being held. 

Fans of the football during the journey are observing and as consumers are as-
sessing the sports level of shows, the organization of the competition, the prevailing 
atmosphere and other elements shaping the quality of implemented undertakings. Their 
opinions are becoming unusually valuable material for all persons participating in the 
organization of great sports parties.

In case of Euro 2012, obtained positive opinions during measurements to a large 
extent are confirming the professionalism of the undertaking carried out.

Keywords: sports tourism, Euro 2012, level of the consumers’ satisfaction.

Translated by Piotr Wojdakowski
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Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie przez autorów zróżnicowania stopnia 
dostępności komunikacyjnej Chorwacji w podziale na regiony NUTS-3 z uwzględnie-
niem transportu drogowego, lotniczego oraz morskiego. Regiony nadmorskie Chorwacji 
znajdują się w strefie izochrony 120 minut sześciu portów lotniczych usytuowanych na 
terytorium tego kraju oraz prawie w całości w zasięgu izochrony 60 minut. Wyjątkiem 
są regiony Licko-Senjski oraz Dubrovacko-Neretvanski, który to jest oddzielony od 
głównej części kraju poprzez 17-kilometrowy pas wybrzeża Bośni i Hercegowiny. Tak 
gęsta sieć portów lotniczych przyczynia się do realizacji postulatu przewozowego doty-
czącego dostępności i bezpośredniości obszarów docelowych. Świadczy o tym rosnący 
w latach 2000–2013 ruch pasażerski w portach lotniczych. Ogromne znaczenie dla stop-
nia zainteresowania przewozami w transporcie lotniczym ma długość czasu przelotu, 
która jest znacznie krótsza niż długość przejazdu dla transportu samochodowego, gdzie 
średni czas potrzebny na dotarcie do miejsca docelowego dla turysty z Polski wynosi 
12 godz. 57 min. W przypadku tego środka transportu trudno jest mówić o realizacji 
postulatu przewozowego dotyczącego bezpieczeństwa podróżnych (spadek koncentracji 
kierowców przy długim czasie jazdy), natomiast bezpośredniość i relatywna taniość 
w stosunku do transportu lotniczego pozostają głównymi czynnikami decydującymi 
o wyborze tego środka transportu. Ponadto, zauważalny jest wzrost znaczenia transpor-
tu morskiego oraz gęstości występowania infrastruktury towarzyszącej.
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Wprowadzenie

Krajobraz jako kompozycja elementów przyrodniczych i antropoge-
nicznych jest jedną z ważniejszych części składowych zjawisk stanowiących 
o atrakcyjności turystycznej danego regionu. Zróżnicowanie budowy geolo-
gicznej, klimatu oraz rzeźby terenu na terytorium Chorwacji jest znaczne. Przy 
stosunkowo niewielkim rozmiarze badanego obszaru różnorodność ta pozwala 
na znaczną rozmaitość krajobrazu. Należy bowiem pamiętać, iż dla turysty 
wartość poznawczą posiadają takie walory, które są inne od znanych z miejsca 
stałego zamieszkania.

Elementy przyrodnicze stanowią impuls dla rozwoju zjawisk turystycznych 
i są postrzegane jako elementy pierwotne. Zaś elementy antropogeniczne są po-
strzegane jako elementy wtórne i są wynikiem dążenia do zaspokojenia potrzeb 
społecznych lub ich celem jest uzyskanie efektów ekonomicznych. Dzieje się to 
poprzez ich eksponowanie, tj. promocję. Do podstawowych elementów środowi-
ska antropogenicznego mających bezpośredni wpływ na rozwój turystyki zali-
czyć należy występowanie walorów antropogenicznych oraz stopień dostępności 
komunikacyjnej do miejscowości uznawanych za turystyczne. Nie bez znaczenia 
pozostają wyznaczone szlaki turystyczne występujące zarówno na obszarach 
zurbanizowanych, jak i poza nimi. Szybka odbudowa systemu transportowego 
kraju po wojnie pozwoliła w krótkim czasie na ponowny wzrost zainteresowania 
Chorwacją jako punktem przeznaczenia ruchu turystycznego. Nie bez znaczenia 
pozostaje w tym względzie rola transportu lotniczego. Celem opracowania jest 
przedstawienie dostępności komunikacyjnej wybrzeża Chorwacji poprzez wy-
korzystanie najpopularniejszych gałęzi transportu: kołowego, lotniczego i mor-
skiego. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia postulatów przewozowych, 
których realizacja bezpośrednio przyczynia się do kształtowania wielkości ruchu 
turystycznego. Są nimi postulaty: prędkości, czasu podróży, dostępności, bezpo-
średniości, bezpieczeństwa, masowości oraz taniości1.

1 Z. Pawlicka, Przewozy pasażerskie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 
1978, s. 81.
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1. Transport lądowy

W 2012 r. transport kołowy, a w szczególności transport drogowy, był głów-
ną gałęzią transportu odpowiedzialną za kreowanie ruchu turystycznego z Polski 
na terytorium Chorwacji. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez auto-
rów wśród uczestników ruchu turystycznego na terytorium Chorwacji w latach 
2012–2013 wynika, iż 93,5% osób poddanych badaniu ankietowemu spośród  
977 w 2012 r. oraz 1031 w 2013 r. ogółu ankietowanych wybrało transport kołowy 
jako środek transportu. Na pytanie o główny powód wyboru środka transportu 
respondenci odpowiadali, iż są to takie czynniki, jak: niezależność względem 
czynników zewnętrznych (40%), samodzielność w wyborze miejsc atrakcyjnych 
turystycznie do zwiedzania (38%), cena przejazdu (18%) oraz inne (4%).

W celu wyjaśnienia zależności pomiędzy wyborem środka transportu 
a dostępnością transportową autorzy podjęli w 2013 r. próbę analizy 112 po-
tencjalnych połączeń drogowych pomiędzy stolicami 16 województw w Polsce 
a 7 stolicami regionów administracyjnych (żupanii) w Chorwacji posiadających 
bezpośredni dostęp do akwenu Morza Adriatyckiego (tabela 1) oraz porównali 
otrzymane wyniki z analogicznym badaniem przeprowadzonym w 2012 r.

Przeprowadzona analiza polegała na porównaniu odległości najkrótszej 
trasy przejazdu pomiędzy analizowanymi miastami z potencjalnym czasem 
przejazdu bez uwzględnienia czynnika czasu postoju oraz czasu oczekiwania 
na granicy jako czynników subiektywnych w 2012 r., zależnych od preferencji 
podróżnych i stopnia kongestii na przejściach granicznych. Zebrane dane pod-
dano analizie statystycznej pozwalającej na określenie stopnia zróżnicowania 
dostępności komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi połączeniami. Polegała 
ona na wyznaczeniu maksymalnej i minimalnej odległości łączącej wybrane 
miejscowości, obliczeniu mediany oraz kwartyli dla tych wartości, a następnie 
porównaniu tych danych dla wartości maksymalnego i minimalnego czasu 
przejazdu, ich mediany oraz kwartyli. Przeprowadzone badania wykazały duże 
rozbieżności pomiędzy ujętymi w pracy przykładami połączeń oraz, co istotne, 
znaczne rozbieżności pomiędzy wartościami opisującymi te same połączenia, 
plasując je w różnych przedziałach klasowych.

Po dokonaniu analizy porównawczej danych otrzymanych w obu badaniach 
autorzy zauważają znaczną poprawę stopnia dostępności komunikacyjnej. 
W 2012 r. najkrótszy czas przejazdu pomiędzy stolicą województwa opolskiego 
a stolicą żupanii primorsko-gorskiej wyniósł 9 godz. 10 min, natomiast w 2013 r.  
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czas ten uległ skróceniu o 37 min do 8 godz. 33 min. Jednocześnie analizu-
jąc czas przejazdu pomiędzy miastami, który był najdłuższy z otrzymanych 
w badaniach, można zauważyć skrócenie tego czasu z 22 godz. 21 min do  
18 godz. 26 min, czyli o 3 godz. 55 min. Zmiana ta miała miejsce w przypadku 
analizy połączeń pomiędzy stolicą województwa pomorskiego a stolicą żupanii 
dubrownicko-neretwiańskiej. Dodatkowo, średni czas przejazdu w przypadku 
wszystkich 112 analizowanych połączeń w latach 2012 oraz 2013 uległ skróceniu 
z 14 godz. 17 min do 12 godz. 57 min. 

Przeprowadzone badania umożliwiały dokonanie podziału województw 
w Polsce ze względu na stopień dostępności komunikacyjnej dla transportu dro-
gowego z uwzględnieniem odległości i czasu podróży. Wyróżniono trzy grupy:

 – o wysokim stopniu dostępności transportowej,
 – o umiarkowanym stopniu dostępności transportowej,
 – o niskim stopniu dostępności transportowej.

Na podstawie danych otrzymanych w badaniu w 2012 r. do grupy wo-
jewództw o wysokim stopniu dostępności komunikacyjnej autorzy zaliczyli  
5 województw. Są nimi (rysunek 1a): lubuskie, małopolskie, opolskie, śląskie, 
zachodniopomorskie. W 2013 r. (rysunek 1b) ich liczba wzrosła do 7. Grupa 
powiększyła się o województwa dolnośląskie i mazowieckie.

Województwa te charakteryzują się lepszą dostępnością komunikacyjną 
do regionów nadmorskich Chorwacji na tle pozostałych województw w Polsce. 
Tak dobry wynik w znacznym stopniu spowodowany jest ich przygranicznym 
położeniem, co pozwala ich mieszkańcom w znacznym stopniu na ominięcie pol-
skiej infrastruktury drogowej, która w dalszym ciągu pozostaje w przebudowie 
bądź rozbudowie. Wyjątek stanowi tutaj województwo mazowieckie, którego 
centralne położenie na terytorium Polski mogłoby sugerować gorszy stopień 
dostępności komunikacyjnej do badanego obszaru. Jednak inwestycje drogowe, 
a w szczególności fragmentaryczna budowa drogi ekspresowej S8, pozwoliły 
już na obecnym etapie realizacji inwestycji zaklasyfikować to województwo do 
grupy o najwyższym stopniu dostępności komunikacyjnej.

Na podstawie analizy przeprowadzonej dla danych z 2012 r. do grupy woje-
wództw o umiarkowanym stopniu dostępności komunikacyjnej autorzy zaliczyli 
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, podkarpackie oraz wielkopolskie. 
W 2013 r. ich liczba zmalała do dwóch i były to łódzkie oraz pomorskie. Oba te 
województwa w badaniu dotyczącym 2012 r. zostały zaklasyfikowane do grupy 
obszarów o niskim stopniu rozwoju dostępności komunikacyjnej, jednak przepro-
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wadzone na ich terytorium inwestycje w postaci budowy autostrady A1 i A2 oraz 
drogi ekspresowej S8 pozwoliły na zmianę ich kwalifikacji w 2013 r. Spadek wo-
jewództw podkarpackiego oraz wielkopolskiego do grupy województw o niskim 
stopniu dostępności komunikacyjnej wynika bezpośrednio z braku znacznych 
inwestycji w infrastrukturę drogową. Planowane wybudowanie autostrady A4 
mającej połączyć województwo podkarpackie z europejską siecią autostrad nie 
przebiega zgodnie z założeniami. Zakładano, iż zostanie on oddany do użytku 
już w 2012 r. Niestety, ze względu na zerwanie umowy i konieczność ogłoszenia 
kolejnego przetargu odcinek ten powinien być gotowy dopiero pod koniec 2014 r.

Do grupy województw o niskim stopniu dostępności komunikacyjnej 
w 2012 r. autorzy zaliczyli: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, podlaskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Jednak na podstawie powtór-
nego badania przeprowadzonego w 2013 r. lista województw zaklasyfikowana do 
tej grupy wygląda następująco: kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie.

a) rok 2012 b) rok 2013

Rys. 1. Stopień dostępności komunikacyjnej województw w Polsce do regionów nad-
morskich Chorwacji w latach 2012 i 2013

Źródło: badania własne.

Województwa te, pomimo iż na ich terytorium znajdują się drogi ekspresowe, au-
tostrady oraz paneuropejskie korytarze transportowe, na tle pozostałych województw 
nie należą do dobrze skomunikowanych z regionami turystycznymi w Chorwacji. 
W dalszym ciągu nie zostały wybudowane w całości autostrada A1 z Gdańska do 
granicy z Republiką Czeską, droga ekspresowa S8 łącząca Białystok z Wrocławiem 
oraz autostrada A4 z Jędrzychowic, przez Rzeszów, do granicy z Ukrainą.
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Tabela 1

Czas przejazdu i odległość pomiędzy stolicami regionów  
w Polsce i Chorwacji w 2013 r. w podziale na kwartyle

Żupania istryjska Żupania  
primorsko-gorska

Żupania  
licko-seńska Żupania zadarska

czas 
przejazdu

odległość 
w km

czas 
przejazdu

odległość 
w km

czas 
przejazdu

odległość 
w km

czas 
przejazdu

odległość 
w km

dolnośląskie 10 godz. 
31 min 1113 9 godz. 

52 min 1042 10 godz. 
6 min 1080 10 godz. 

57 min 1167

kujawsko- 
-pomorskie

13 godz. 
36 min 1349 12 godz. 

57 min 1277 13 godz. 
10 min 1316 14 godz. 

1 min 1402

lubelskie 13 godz. 
46 min 1236 12 godz. 

38 min 1130 12 godz. 
52 min 1169 13 godz. 

43 min 1255

lubuskie 12 godz. 
31 min 1351 11 godz. 

58 min 1264 11 godz. 
27 min 1165 13 godz. 

41 min 1360

łódzkie 11 godz. 
35 min 1170 10 godz. 

56 min 1098 11 godz. 
9 min 1137 12 godz. 

0 min 1223

małopolskie 9 godz. 
57 min 1043 9 godz. 

18 min 971 9 godz. 
31 min 1010 10 godz. 

22 min 1096

mazowieckie 12 godz. 
20 min 1265 11 godz. 

41 min 1193 11 godz. 
54 min 1232 12 godz. 

45 min 1318

opolskie 9 godz. 
49 min 1032 9 godz. 

11 min 960 9 godz. 
24 min 999 10 godz. 

15 min 1085

podkarpackie 11 godz. 
19 min 1066 10 godz. 

11 min 959 10 godz. 
24 min 998 11 godz. 

15 min 1084

podlaskie 14 godz. 
34 min 1463 13 godz. 

55 min 1391 14 godz. 
8 min 1430 14 godz. 

59 min 1516

pomorskie 14 godz. 
47 min 1506 14 godz. 

8 min 1435 14 godz. 
22 min 1473 15 godz. 

13 min 1559

śląskie 9 godz. 
12 min 967 8 godz. 

33 min 896 8 godz. 
47 min 934 9 godz. 

38 min 1020

świętokrzyskie 11 godz. 
24 min 1130 10 godz. 

45 min 1059 10 godz. 
58 min 1097 11 godz. 

49 min 1183

warmińsko- 
-mazurskie

14 godz. 
49 min 1453 14 godz. 

10 min 1382 14 godz. 
24 min 1420 15 godz. 

15 min 1507

wielkopolskie 12 godz. 
48 min 1162 12 godz. 

9 min 1091 12 godz. 
23 min 1129 13 godz. 

14 min 1216

zachodnio- 
pomorskie

12 godz. 
22 min 1365 11 godz. 

49 min 1278 12 godz. 
46 min 1429 13 godz. 

37 min 1515
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Żupania 
szybenicko-knińska

Żupania  
splicko-dalmatyńska

Żupania  
dubrownicko-neretwiańska

czas 
przejazdu

odległość 
w km

czas 
przejazdu

odległość 
w km

czas  
przejazdu

odległość  
w km

dolnośląskie 11 godz. 
16 min 1221 11 godz.  

57 min 1290 16 godz.  
50 min 1829

kujawsko- 
-pomorskie

14 godz. 
21 min 1456 15 godz.  

2 min 1525 17 godz.  
15 min 1716

lubelskie 14 godz. 
3 min 1309 14 godz.  

43 min 1378 16 godz.  
56 min 1569

lubuskie 12 godz. 
38 min 1305 13 godz.  

18 min 1375 15 godz.  
31 min 1565

łódzkie 12 godz. 
20 min 1277 13 godz.  

1 min 1346 15 godz.  
14 min 1537

małopolskie 10 godz. 
42 min 1150 11 godz.  

23 min 1219 13 godz.  
36 min 1410

mazowieckie 13 godz. 
5 min 1372 13 godz. 

46 min 1441 15 godz.  
59 min 1632

opolskie 10 godz. 
35 min 1139 11 godz.  

16 min 1208 13 godz.  
29 min 1399

podkarpackie 11 godz. 
35 min 1138 12 godz.  

16 min 1208 14 godz.  
29 min 1398

podlaskie 15 godz. 
19 min 1570 16 godz.  

0 min 1639 18 godz.  
13 min 1830

pomorskie 15 godz. 
33 min 1613 16 godz.  

13 min 1683 18 godz.  
26 min 1873

śląskie 9 godz. 
57 min 1074 10 godz.  

38 min 1144 12 godz.  
51 min 1334

świętokrzyskie 12 godz. 
9 min 1238 12 godz. 

50 min 1307 15 godz.  
3 min 1497

warmińsko- 
-mazurskie

15 godz. 
35 min 1561 16 godz.  

15 min 1630 18 godz.  
28 min 1820

wielkopolskie 13 godz.  
34 min 1270 14 godz.  

14 min 1339 16 godz.  
27 min 1529

zachodnio- 
pomorskie

13 godz. 
56 min 1569 14 godz.  

37 min 1638 16 godz.  
50 min 1829

1. ćwiartka
2. ćwiartka
3. ćwiartka
4. ćwiartka

Źródło: badania własne.
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2. Transport lotniczy

Na terytorium Chorwacji znajduje się 7 portów lotniczych obsługują-
cych międzynarodowy ruch lotniczy, jednak nadmorskie regiony turystyczne 
Chorwacji znajdują się w zasięgu izochrony 120 minut jedynie 6 z nich  
(rysunek 2). Są nimi: Zagrzeb, Rijeka, Pula, Zadar, Split oraz Dubrownik.

Objaśnienia: 1 – Zagrzeb, 2 – Rijeka, 3 – Pula, 4 – Zadar, 5 – Split, 6 – Dubrownik.
Rys. 2. Izochrony do portów lotniczych w Chorwacji
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizowanej mapy zauważyć można, iż znaczna część wy-
brzeża Chorwacji znajduje się w zasięgu izochrony 60 minut od analizowanych 
portów lotniczych. Jedyny wyjątek stanowią dwa mniejsze obszary. Większy 
z nich znajduje się w rejonie Ličko-senjskiej županiji w zachodniej części kra-
ju, drugi zaś w rejonie Splitsko-dalmatinskiej županiji w części południowej 
Chorwacji przy granicy z Bośnią i Hercegowiną.
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Porty lotnicze w Zadarze i Splicie są umiejscowione w sąsiedztwie jedy-
nie autostrady A1 przebiegającej wzdłuż wybrzeża Chorwacji jako Autostrada 
Adriatycka. Port lotniczy w Dubrowniku położony jest, podobnie jak samo miasto, 
na terytorium Chorwacji oddzielonym od macierzy. Powoduje to znaczne ograni-
czenia dostępności. Najlepiej skomunikowany pod względem sieci autostrad jest 
port lotniczy w Zagrzebiu. Pomimo jego peryferyjnego położenia względem miasta 
od strony południowej gęsta sieć dróg o klasie podwyższonej w postaci autostrad 
A1, A2, A3, A3, A11 i A12 w znacznym stopniu zniwelowała element miejski jako 
ogranicznik dostępności. Dodatkowo, peryferyjne położenie wszystkich badanych 
portów lotniczych w stosunku do samej autostrady, a niekiedy wręcz położenie po 
przeciwnej stronie miasta, powoduje ograniczenie zasięgu izochron.

Spośród wymienionych portów lotniczych charakteryzujących się najwięk-
szą liczbą osób odprawionych jest port lotniczy w Zagrzebiu (tabela 2). W latach 
2000–2013 liczba osób odprawionych zwiększyła się tu o 100%. W tym samym 
czasie liczba osób odprawionych w drugim pod względem wielkości porcie 
lotniczym – Splicie – zwiększyła się o 192,6%. W skali wszystkich lotnisk pod-
danych badaniu wzrost liczby pasażerów wyniósł 213,7%. Tak znaczący wzrost 
w okresie 14 lat może świadczyć o szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej 
Chorwacji oraz o wzroście dostępności transportowej do oferowanych usług. 

Tabela 2

Przyloty i odloty w portach lotniczych w Chorwacji w latach 2000–2013

Zagrzeb Split Dubrovnik Pula Zadar Rijeka SUMA
2000 1 149 830 540 603 275 851 66 772 b.d. b.d. 2 033 056
2001 1 185 471 568 625 334 276 102 985 39 244 b.d. 2 230 601
2002 1 203 436 617 005 380 073 146 431 49 949 b.d. 2 396 894
2003 1 314 652 698 128 538 530 136 207 69 876 41 498 2 798 891
2004 1 408 206 778 771 709 722 155 566 65 853 51 349 3 169 467
2005 1 551 519 934 049 881 793 209 412 86 857 118 244 3 781 874
2006 1 582 713 1 095 852 912 693 295 342 65 423 166 675 4 118 698
2007 1 992 455 1 190 551 921 864 384 487 116 304 160 862 4 766 523
2008 2 192 453 1 203 778 902 790 397 363 157 978 109 706 4 964 068
2009 2 062 242 1 115 099 881 041 318 838 215 868 110 208 4 703 296
2010 2 071 561 1 219 741 1 042 175 332 399 275 272 61 478 5 002 626
2011 2 319 098 1 300 381 1 349 501 358 320 284 980 78 890 5 691 170
2012 2 342 309 1 425 749 1 480 470 377 428 371 256 72 762 6 069 974
2013 2 300 231 1 581 734 1 522 629 360 556 472 572 140 776 6 378 498

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych.
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Głównymi elementami z zakresu dostępności transportowej decydującymi 
o wyborze miejsca docelowego przez turystów są realizowane postulaty prze-
wozowe. W przypadku postulatu prędkości transport lotniczy w porównaniu 
z pozostałymi rodzajami transportu pozostaje bezkonkurencyjny. Realizacja 
tego postulatu wiąże się z postulatem czasu podróży, którego realizacja nabiera 
znaczenia w przypadku odległości powyżej 500 km. Wynika to z faktu, iż 
w przypadku transportu lotniczego na czas podróży składają się czas przelotu 
pomiędzy portami lotniczymi oraz czas odprawy biletowo-bagażowej w por-
cie początkowym i docelowym przelotu, co powoduje znaczne wydłużenie, 
a niejednokrotnie podwojenie czasu podróży. Przykładowo, średni czas prze-
jazdu środkami transportu drogowego z Polski do Chorwacji, uwzględniając  
112 potencjalnych połączeń pomiędzy stolicami województw w Polsce i stoli-
cami komitatów w Chorwacji, w 2013 r. wyniósł ok. 12 godz. 57 min (8 godz. 
33 min – 18 godz. 28 min) przy 14 godz. 17 min (9 godz. 10 min – 22 godz.  
21 min) w 2012 r. Analizując potencjalne połączenia środkami transportu lot-
niczego pomiędzy portami lotniczymi w Polsce i w Chorwacji, średni czasu 
przelotu wraz z czasem na odprawę biletowo-bagażową wynosi 6 godz. 

Analizując postulat dostępności do transportu lotniczego od strony chor-
wackich portów lotniczych na analizowanym obszarze, sytuacja przedstawia się 
bardzo korzystnie. Obszar niemalże całych nadmorskich komitatów znajduje 
się w zasięgu izochrony 60 minut, co w przypadku kraju, którego 25% PKB2 
stanowią dochody kreowane pośrednio i bezpośrednio przez turystykę, jest 
bardzo dobrym wynikiem. W przypadku transportu lotniczego z Polski pro-
blem stanowi siatka połączeń. Poza połączeniami czarterowymi do kwietnia 
2012 r. brak było jakichkolwiek bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy 
portami obu państw. Sytuacja zmieniła się od kwietnia 2012 r., kiedy to w ra-
mach samolotu czarterowego EnterAir z Poznania do Dubrownika od 10 do 
20 miejsc na każdy lot trafia do wolnej sprzedaży. Jest to jednak rozwiązanie 
tylko sezonowe. Po zakończonym sezonie turystycznym w 2012 r. połączenie ma 
zostać zawieszone do początku sezonu w kolejnym roku. Wskutek pojawienia 
się nowego przewoźnika lotniczego na polskim rynku OLT Express przewoźnik 
Eurolot postanowił poszerzyć swoją siatkę połączeń, uruchamiając bezpośred-
nie loty z Gdańska do Zadaru, z Warszawy do Zadaru i Splitu oraz z Krakowa  

2 Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2011, Državni zavod za statistiku Republike 
Hrvatske, tabl. 11–3, Zagrzeb 2011, s. 203.
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do Dubrownika, jednak podobnie jak w przypadku przewoźnika EnterAir są to 
połączenia jedynie sezonowe.

Postulat bezpośredniości w przypadku transportu lotniczego jest realizowa-
ny w niewielu przypadkach. Pomimo iż analizowane porty lotnicze na terytorium 
Chorwacji usytuowane są w odległości nie większej niż 15 km od linii brzegowej 
(wyjątek stanowi port lotniczy w Zagrzebiu), to znaczny obszar wybrzeża znaj-
duje się poza zasięgiem izochrony 30 minut. Ponadto, logiczne jest, iż większość 
miejscowości turystycznych znajduje się poza zasięgiem bezpośredniej dostęp-
ności z portów lotniczych. Skutkiem tego transport lotniczy jako główny środek 
transportu musi być wspierany przez komplementarny transport samochodowy, 
który korzysta z sieci dróg o długości 26 690 km3.

Postrzeganie przez polskich turystów samolotu jako najbezpieczniejszego 
środka transportu zostało znacznie zachwiane po wydarzeniach z 10 kwietnia 
2010 r., kiedy to zginęła część głównych polskich polityków lecących na obchody 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Następstwem tych wydarzeń był spadek zaufa-
nia do tego rodzaju przewozów, a w konsekwencji spadek wielkości przewozów 
o 11% w stosunku do 2009 r.4 Dodatkowo, na tak zły wynik wpływ miał wybuch 
wulkanu na Islandii, który spowodował znaczne ograniczenia w europejskim 
ruchu lotniczym. Jednak o tymczasowym spadku zainteresowania przewozami 
lotniczymi świadczyć może dynamika zmian ruchu pasażerskiego w polskich 
portach lotniczych w porównaniu z kwietniem 2011 r. W tym okresie w porów-
naniu z kwietniem 2010 r. wielkość ruchu pasażerskiego wzrosła o 28,9%. 

Międzynarodowe przewozy lotnicze pomimo dużej popularności na tle 
wielkości całego ruchu transgranicznego nie są kluczową gałęzią transportu. 
Dużym problemem dla celów porównawczych są dane dotyczące drogowych 
przejść granicznych, gdzie liczba osób przekraczających granice w 2010 r. wy-
niosła ponad 68 mln. Było to spowodowane małym ruchem przygranicznym. 
Jednak według oficjalnych statystyk liczba turystów odwiedzających Chorwację 
w 2010 r. wyniosła ponad 10 mln, w tym 1,8 mln za pomocą transportu lot-
niczego5. Ten 18-procentowy udział w wielkości ruchu turystycznego przy 

3 Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2013, Državni zavod za statistiku Republike 
Hrvatske, tabl. 21–10, Zagrzeb 2013, s. 348.

4 M. Serafin, Czy koniec okresu hossy na polskim rynku lotniczym?, www.prtl.pl/rynek_lot-
niczy_artykuly/3817 (25.04.2014).

5 Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2011..., tabl. 21–16, s. 346.
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ograniczonej podaży usług transportowych spowodowanej pojemnością oraz 
liczbą samolotów może świadczyć o masowości przewozów. Dodatkowo, wzrost 
liczby osób przewiezionych tym rodzajem transportu oznacza coraz większą 
popularność oraz może oznaczać wzrost udziału transportu lotniczego w ogólnej 
liczbie przewiezionych turystów w kolejnych latach.

3. Transport morski

Wzdłuż wybrzeża Chorwacji zlokalizowanych jest 50 marin w różnych 
kategoriach przystosowanych do obsługi jachtów i łodzi. Najwięcej znajduje się 
w regionie Istrii i wysp Zatoki Kvarner – 22, najmniej zaś w regionie dubrow-
nickim. Zestawienie marin podlegających kategoryzacji zostało przedstawione 
w tabeli 3.

Tabela 3

Mariny poddane kategoryzacji  
przez Ministerstwo Turystyki  

w Chorwacji w 2014 r.

Region 
turystyczny

Kategoria 
obiektu

Liczba 
obiektów

Istria i wyspy 
Zatoki Kvarner

1 4
2 12
3 4
4 2
5 0

SUMA 22

Wybrzeże 
Zatoki Kvarner

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0

SUMA 0

Dalmacja 
Północna

1 1
2 6
3 7
4 0
5 0

SUMA 14
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Dalmacja 
Środkowa

1 1
2 4
3 2
4 1
5 0

SUMA 8

Dalmacja 
Południowa

1 0
2 2
3 3
4 0
5 0

SUMA 5

Region 
Dubrownicki

1 0
2 1
3 0
4 0
5 0

 SUMA 1
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Popis kategoriziranih turističkih obje-

kata: hoteli, kampovi i marine u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo Turizam 
Republike Hrvatske. http://www.mint.hr/ (11.03.2014).

25 spośród 50 skategoryzowanych marin otrzymało notę 2 w skali 1–5. 
Świadczy to o ich niewielkim rozwoju pod względem jakości świadczonych 
usług. Jedynie 3 mariny spośród analizowanych otrzymały notę 4, żadna zaś nie 
otrzymała oceny najwyższej.

Oprócz marin skategoryzowanych na terytorium Chorwacji znajduje się 
znaczna grupa marin oraz miejsc, gdzie można bezpiecznie cumować, nie nara-
żając się na niekorzystną pogodę czy niebezpieczeństwo ze strony osób trzecich. 
Szacuje się, iż w 2013 r. nieskategoryzowanych miejsc było ponad 700.

Podsumowanie

Sytuacja geopolityczna, w jakiej znalazła się Chorwacja po wojnach do-
mowych w I poł. lat 90. XX w., doprowadziła do niemalże całkowitego upadku 
turystyki. Jednak historia pokazuje, że jeden z ostatnich regionów w historii 
najnowszej Europy, gdzie miały miejsce działania zbrojne, potrafi wykorzystać  
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daną mu szansę i rozwijać swoją infrastrukturę transportową, która jest niezbęd-
na do realizacji funkcji turystycznej.

Mimo braku pełnej realizacji postulatów przewozowych transport lotniczy 
pozostaje w dalszym ciągu popularnym i oczekiwanym przez turystów środkiem 
transportu. Gęsta sieć portów lotniczych usytuowanych wzdłuż chorwackiego 
wybrzeża pozwala w niedługim czasie na dojazd z lotnisk do miejscowości wy-
poczynkowych za pomocą komplementarnego transportu drogowego. Ponadto, 
w trosce o komfort podróżnych biura podróży i coraz częściej organizatorzy 
wyjazdów indywidualnych decydują się właśnie na ten środek transportu, za-
pewniając wygodę oraz skrócenie samego czasu podróży.

Całość jest uzupełniona o możliwość dotarcia do Chorwacji poprzez wy-
korzystanie transportu morskiego. Dobrze rozwinięta sieć marin przy średnim 
poziomie świadczonych w nich usług jest w stanie zaspokoić podstawowe 
potrzeby potencjalnych turystów.
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TRANSPORT ACCESSIBILITY OF THE CROATIAN COASTLINE

Summary

The main aim of this paper is a presentation by the authors differences in the 
transport accessibility of Croatia in NUTS-3 regions with divided into road, air and 
sea transport. Coastal regions of Croatia are located in the zone of isochrone of 120 
minutes from six airports situated on the territory of the country, and almost all of it 
is located within isochrone of 60 minutes. The exception of it are Lika-Senj County 
and Dubrovnik-Neretva County which is separated from the main part of Croatia by 
17 km coastal zone of Bosnia and Herzegovina. High level of density of airports is an 
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explanation of realisation of demands for transport which concern accessibility and 
immediate of destination area. It is a consequence of growing passanger traffic in years 
2000–2013. A huge impact on air transportation has transport accessibility for road 
transport. Average time for travel from Poland to Croatia in 2013 was 12 h 57 minutes. 
In case of this kind of transport it is hard to say about realisation of demand for trans-
port about safety of travelers (loss of concentration and long time of travel). Anyway, 
directness and relative cheapness in opposite to air transport are main factors of choosing 
road transport. Moreover, the growing importance of sea transport and density of its 
infrastructure is more noticeable.

Keywords: Croatia, tourism, transport accessibility, transport

Translated by Jan A. Wendt and Tomasz Wiskulski
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ORGANIZACJA MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH 
JAKO FORMA PROMOCJI OŚRODKóW TURYSTYCZNYCH 

NA PRZYKŁADZIE LETNIEGO BIEGU PIASTóW 
W JAKUSZYCACH

Streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie możliwości promocji produktu turystycznego przy 
wykorzystaniu nowoczesnej formy, jaką jest event marketing. Na wstępie, w części 
teoretycznej artykułu, zaprezentowano problematykę turystyki usportowionej, jej podo-
bieństw ze sportem oraz turystyką kwalifikowaną. Autor przedstawił również istotę oraz 
cechy działań związanych z marketingiem wydarzeń. W dalszej części zaprezentował 
charakterystykę Jakuszyc – najbardziej popularnego ośrodka narciarstwa biegowego 
w Polsce oraz Stowarzyszenia Biegu Piastów – organizatora największych imprez spor-
towych na terenie Polany Jakuszyckiej. W końcowej części zaprezentowano działania 
związane z organizacją Letniego Biegu Piastów i wpływ tej imprezy na rozwój turystyki 
w Jakuszycach w sezonie letnim. 

Słowa kluczowe: promocja turystyki, turystyka kwalifikowana, event marketing, Letni 
Bieg Piastów 

Wprowadzenie

Znamiennym zjawiskiem życia społecznego ostatnich lat jest ciągły wzrost 
ilości wolnego czasu. Postęp i wynikające z niego wszelkie udogodnienia życia po-
wodują, że czas wolny w dużej mierze przeznaczany jest na wypoczynek i rekreację, 
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a także łączy ze sobą elementy odprężenia z różnymi formami aktywności umy-
słowej i fizycznej. Współczesne tendencje wpływają stopniowo również na zmiany 
sposobów wypoczywania. Coraz więcej sympatyków zyskują zatem aktywne formy 
wypoczynku, tj. uprawianie sportu, turystyka kwalifikowana czy krajoznawcza. 

Promocja przez turystykę aktywną jest działaniem pożądanym z kilku 
powodów. Jednym z czynników wpływających na rozwój turystyki jest zmiana 
stylu życia wyrażająca się zmianą stosunku do pracy i czasu wolnego. Coraz 
więcej ludzi będzie żyć nie tylko po to, aby pracować, ale pracować po to, aby 
móc realizować swoje marzenia w czasie wolnym1. 

1. Turystyka usportowiona na styku sportu i turystyki kwalifikowanej

Kontakt z naturą jako istotny element turystyki związany jest z pozytywnym 
wpływem na ciało turysty takich czynników, jak: światło słoneczne, zmienne 
ciśnienie atmosferyczne, wysoka lub niska temperatura oraz zmienna wilgotność po-
wietrza. Czynniki te sprzyjają hartowaniu organizmu człowieka, który coraz częściej 
pracuje, przemieszcza się i odpoczywa w zamkniętej (często klimatyzowanej lub 
ogrzewanej) przestrzeni. Istotne znaczenie dla psychiki turysty ma także bezpośred-
ni kontakt z walorami przyrody, takimi jak: cechy estetyczne i kulturowe krajobrazu, 
unikatowa roślinność, obserwowanie zwierząt. Pozwala to na odprężenie i może 
zapobiegać depresji oraz innym chorobom wynikającym z postępu cywilizacji2. 

Turystyka aktywna staje się jedną z najdynamiczniej rozwijających się 
form turystyki, gdyż jej cechą jest podejmowanie różnego rodzaju aktywności 
fizycznej ukierunkowanej na rozwój sprawności fizycznej i poprawę zdrowia. 
Można zatem turystykę aktywną traktować jako pierwszy etap turystyki kwali-
fikowanej, na tyle nieskomplikowany pod względem wymaganych umiejętności 
i sprawności psychofizycznej, by był dostępny dla wszystkich chętnych nieza-
leżnie od predyspozycji i stanu zdrowia. 

Przez turystykę aktywną rozumiemy wszelkiego rodzaju wyjazdy jedno- 
i wielodniowe, których głównym celem jest podejmowanie aktywności fizycznej 

1 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 25. 

2 R. Tomik, A. Hadzik, J. Cholewa, Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych woje-
wództw w Polsce, w: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycz-
nej, red. A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 17.
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(uprawianie różnych form rekreacji ruchowej). Cechą odróżniającą turystykę 
aktywną od rekreacji ruchowej jest opuszczenie miejsca stałego zamieszkania 
i wejście w interakcję ze środowiskiem naturalnym. Podstawowymi formami 
turystyki aktywnej są: turystyka kwalifikowana, przygodowa i ekstremalna. 
Główne rodzaje turystyki kwalifikowanej to wszelkiego rodzaju wędrówki piesze, 
turystyka rowerowa, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie, turystyka jeździecka, 
wyjazdy na narty i inne rodzaje związane z wysiłkiem fizycznym w plenerze3. 

Wzrost zainteresowania turystyką kwalifikowaną jest w dużym stopniu 
uwarunkowany modą na aktywne formy wypoczynku. Współczesną cechą 
turystyki kwalifikowanej staje się samodzielność turysty, która z kolei jest odbi-
ciem światowych trendów w turystyce. Turystyka kwalifikowana jest doskonałą 
formą zagospodarowania czasu wolnego, a na jej rozpowszechnienie wpływ ma: 
dostępna baza turystyczna, sprawna komunikacja, dobra informacja turystyczna 
oraz coraz lepsze wyposażenie ośrodków turystycznych nie tylko w sprzęt, ale 
także dostępność do dobrze wyszkolonej kadry i organizatorów ruchu turystyki 
kwalifikowanej. Rozsądnie uprawiany sport oraz turystyka służą celom społecz-
nie wartościowym, jak i wychowawczym. Turystyka kwalifikowana może być 
nośnikiem następujących walorów4:

a) wzbogacania wiedzy o kraju (walor poznawczy);
b) zaspokajania potrzeb emocjonalnych (walor emocjonalny);
c) rozwijania umiejętności o charakterze technicznym i wiedzy o porusza-

niu się w terenie (walor różnorodnych umiejętności);
d) zaspokajania potrzeb biologicznego minimum aktywności zawodowej 

(walor zdrowotny);
e) kształtowania pozytywnych cech charakteru (walor wychowawczy).
Istotnym elementem turystyki kwalifikowanej jest również to, że elementy 

konkurencji sportowych lub współzawodnictwa wplecione w programy imprez 
turystyki, podnosząc jej atrakcyjność, dają możliwość „wyżycia się” tym uczest-
nikom, których oprócz sformułowań krajoznawczych pasjonuje też sportowa 
rywalizacja5. 

3 Ibidem, s. 18.
4 J. Merski, Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi dorosłych na ich spraw-

ność motoryczną, Almamer, Warszawa 2007, s. 26.
5 Ibidem, s. 25.
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Przez turystykę usportowioną należy zatem rozumieć zamiennie turystykę 
aktywną, turystykę kwalifikowaną; w Unii Europejskiej niektórzy specjaliści 
turystyki usportowionej określają ją jako sport dla wszystkich. Wśród badaczy 
zajmujących się tą dziedziną panuje zgodność, że celem uprawiania turystyki 
usportowionej jest wypoczynek, rekreacja, doskonalenie sprawności, wydolno-
ści i zdrowia oraz wszechstronne poznanie kraju i świata6.

Turystyka usportowiona wymaga od uczestników pewnego wysiłku fi-
zycznego, kondycji psychicznej i umiejętności posługiwania się odpowiednim 
sprzętem. Nie chodzi w niej jednak o charakter wyczynowy, ale o wypoczynek, 
rekreację, doskonalenie sprawności, wydolności i zdrowia. Jej założeniem jest 
również poznanie środowiska, stąd też jest formą, która najbardziej odpowiada 
celom wychowawczym i kształcącym. Odrębność tej formy turystyki polega 
również na tym, że jej miejscem są szczególnie atrakcyjne tereny, a często także 
zbudowane przez człowieka ośrodki turystyczne i sportowe. Od sportu różni się 
brakiem współzawodnictwa i pogoni za coraz lepszym wynikiem.

Należy jednak doszukiwać się wspólnych elementów w sporcie masowym, 
rekreacyjnym, który polega na systematycznym uprawianiu ćwiczeń fizycznych 
według określonych reguł z elementami współzawodnictwa. Wyróżnia się on 
przy tym tendencją do osiągania coraz lepszych wyników oraz do polepszenia 
sprawności i wydolności fizycznej7.

Specjalnie dobrany system ćwiczeń fizycznych uzupełnia zbyt jednostronną 
nieraz działalność fizyczną turysty lub jest wykorzystywany dla przygotowania 
sprawności specjalistycznej w okresach między poszczególnymi sezonami8. 

2. Wydarzenia – efektowna forma promocji 

Promocja w turystyce wpływa w dużym stopniu na rozwój danego obsza-
ru, a także na zwiększenie ruchu turystycznego. Poza klasycznymi formami 
promocji coraz częściej docenia się możliwość wykorzystania nowych, bardziej 

6 W. Siwiński, Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk 
społecznych, Almamer, Warszawa 2007, s. 14.

7 J. Merski, J. Warecka, Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Almamer, Warszawa 
2009, s. 25.

8 J. Merski, op.cit., s. 25.



237Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji...

efektownych, niestandardowych form, do których można zaliczyć event marke-
ting (marketing wydarzeń, organizację imprez).

Wydarzenie to produkt turystyczny, który może istnieć samodzielnie lub być czę-
ścią składową produktu turystycznego, charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, 
organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Typowa dla 
wydarzeń jest niecodzienność, wyjątkowość i niekiedy cykliczność występowania9. 

Pierwotnie słowo event oznaczało jakieś szczególne wydarzenie określane jako 
wyjątkowe, spektakularne, niezapomniane. Obecnie eventy definiuje się jako zor-
ganizowane, celowe, ograniczone czasowo różnego rodzaju wydarzenia, w których 
grupa osób bierze udział w miejscu jego realizacji lub dzięki transmisji w mediach. 
Ponadto, eventy to wszelkie formy aktywności dotyczące organizowania imprez 
o charakterze kulturalnym, gospodarczym, sportowym, politycznym lub nauko-
wym, w czasie których dochodzi do interakcji10.

Dzięki organizacji imprez regiony umacniają swoją markę przez wypromowanie 
swoich walorów i oddziaływanie zarówno na wewnętrzne rynki docelowe (miesz-
kańcy, przedsiębiorcy), jak i rynki zewnętrzne (potencjalnych turystów, sponsorów).

W sferze marketingowej wyróżnia się następujące pozytywne efekty 
eventów11:

 – wzrost świadomości, rozpoznawalności regionu,
 – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu,
 – kreowanie marki regionu,
 – kreowanie popytu na inne dobra i usługi regionu.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia wydarzeń komunikacji 
marketingowej, co wynika m.in. ze wzrastającej roli public relations w stosunku 
do innych instrumentów promocyjnych, w tym także reklamy. Stosowane działa-
nia w zakresie PR ulegają rozszerzeniu w czasie, a zarządzający ośrodkami orga-
nizują rozmaite imprezy zwracające uwagę na daną jednostkę, starając się przy 
tym o rozpowszechnienie pochlebnych przekazów czy artykułów w mediach12.

9 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 74.
10 Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2013, s. 238.
11 Ibidem, s. 241.
12 Por. W. Kuźniar, Obszary wykorzystania events marketingu w promocji walorów jednostki 

terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. 
Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 596, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 56, s. 360.
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Organizacja imprez sportowych to istotne narzędzie promocji ośrodków tu-
rystycznych wspierające ich dynamiczny rozwój. Przedsięwzięcia o charakterze 
sportowym dzięki rozwojowi mediów masowych stają się doskonałym nośni-
kiem informacji marketingowych, wzbudzając zainteresowanie potencjalnych 
odbiorców, a jednocześnie skutecznie oddziaływają na zachowania turystów. 
Organizacja takich imprez jest sposobem na osiągnięcie celów marketingowych, 
do których zaliczyć można zaprezentowanie turystom zachodzących pozytyw-
nych zmian w danym regionie. 

Miasta i gminy, a także organizacje zarządzające ośrodkami turystycz-
nymi i sportowymi posługują się wydarzeniami przywiązanymi do miejsca, 
jedno- lub wielodniowymi, o zasięgu masowym, integrującymi uczestników, 
zwykle cyklicznymi i aktywnymi. Często widzą w nich narzędzie kształtowania 
wizerunku oraz podnoszenia atrakcyjności danego obszaru dla turystów.

Masowe imprezy sportowe to doskonała promocja dla danego obszaru, 
za czym idą korzyści ekonomiczne oraz poprawa wizerunku danego ośrod-
ka. Gros imprez sportowych odbywa się w regionach turystycznych, dlatego 
turystyka zawsze będzie rozwijać się wraz ze sportem i należy traktować te 
działalności łącznie. Można stwierdzić, iż związek turystyki ze sportem jest 
ścisły. Prowadzenie promocji na fundamencie sponsorowania lub organizowa-
nia wydarzenia sportowego umożliwia realizowanie dwustronnej komunikacji 
z odbiorcami, dostęp do efektywnej reklamy, a także zapewnia obecność mediów 
i dodatkowe źródła przychodów. 

Każda impreza jako punkt wyjścia dla działań promocyjnych ma również 
swoje słabe strony. Należy do nich zaliczyć m.in. krótki czas trwania, zaanga-
żowanie i ryzyko organizacyjne, często brak powtarzalności, relatywnie wąskie 
oddziaływania na określaną grupę odbiorców13. Angażowaniu się w organizację 
wydarzeń sportowych dodatkowo może towarzyszyć konieczność poczynienia 
inwestycji związanych z rozbudową obiektów sportowych, a także infrastruktury 
komunikacyjnej oraz bazy hotelowej. 

13 M. Gębarowski, Sport jako element działań promocyjnych polskich miast, w: Marketing 
przyszłości..., s. 343.
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3. Jakuszyce – ośrodek narciarstwa biegowego

Jakuszyce są dzielnicą Szklarskiej Poręby, w której znajduje się najbardziej 
znany ośrodek narciarstwa biegowego w Polsce – Polana Jakuszycka. Usytuowane 
są w rejonie Przełęczy Szklarskiej (886 m n.p.m.) znajdującej się pomiędzy 
Karkonoszami a Górami Izerskimi. Tradycje narciarstwa w Szklarskiej Porębie 
sięgają końca XIX w. i to tutaj w 1900 r. powstał pierwszy po śląskiej stronie gór 
klub narciarski „Windsbraut” – „Huragan”. 

Okoliczne tereny Polany Jakuszyckiej słyną z niezwykle atrakcyjnego 
środowiska przyrodniczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wy-
stępowania gleb organicznych (torfowiska oraz namuły torfiaste), a także szatę 
roślinną – rośnie tu szereg roślin bagiennych, kilka gatunków turzyc oraz borów-
ki. Osobliwością przyrodniczą są zwłaszcza torfowiska występujące na płaskich 
grzbietach – w 2000 r. utworzono rezerwat ścisły Torfowiska Doliny Izery. 
Rezerwat ten obejmują torfowiska wiszące typu wysokiego oraz przejściowego 
o łącznej powierzchni ok. 100 ha i ciągnące się wzdłuż Izery na długości ok. 
3,2 km i szerokości do 0,8 km na wysokości ok. 840–850 m n.p.m. Poczynając 
od północy torfowiska, noszą nazwy: Borowina, Izerskie Bagno, Wręgi, Izerska 
Łąka oraz Kobyla Łąka. Poza rezerwatem znajduje się jeszcze kilka pomniej-
szych bagnisk i torfowisk nieleżących już w dolinie rzeki (np. Zielony Kąt)14.

Ośrodek turystyczny Polana Jakuszycka jest miejscem, gdzie od blisko 40 
lat Stowarzyszenie Bieg Piastów organizuje liczne imprezy sportowe zarówno 
o charakterze międzynarodowym, jak i mniejszych, o charakterze krajowym 
czy regionalnym. Specyficzny mikroklimat sprzyjający długiemu zaleganiu 
pokrywy śnieżnej w tym regionie sprawia, że Jakuszyce cieszą cię znaczną po-
pularnością wśród osób uprawiających turystykę kwalifikowaną. Organizowane 
imprezy sprawiają, że narciarstwo biegowe z roku na rok, również dzięki 
sukcesom J. Kowalczyk, zyskuje nowych zwolenników w różnych grupach 
wiekowych. Trasy biegowe w Jakuszycach to doskonałe warunki do uprawiania 
narciarstwa biegowego zarówno dla amatorów, jak i wyczynowców. Ośrodek 
ten oferuje trasy biegowe o różnym stopniu trudności, o łącznej długości blisko  
100 km. Większość tras położona jest w Górach Izerskich na terenie Nadleśnictwa 
Szklarska Poręba i częściowo Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój. 

14 http://www.izera.pl/rezerwat.html (8.01.2015).
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Najbardziej znanym wydarzeniem sportowym organizowanym na Polanie 
Jakuszyckiej jest Bieg Piastów – najstarsza i największa w Polsce impreza 
narciarska, która każdego roku przyciąga kilka tysięcy osób w różnym wieku, 
zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Największy masowy bieg narciarski w Polsce 
miał swoją premierę w 1976 r. i wystartowało w nim wówczas niewiele ponad pół 
tysiąca uczestników. Od tamtego czasu liczba uczestników tej imprezy systema-
tycznie rosła, podobnie jak renoma samego biegu. W 1995 r. Stowarzyszenie Bieg 
Piastów spotkało znaczące wyróżnienie, gdyż Bieg Piastów został włączony do 
Europejskiej Ligi Biegów Długodystansowych – EUROLOPPET. Organizacja ta 
skupia 12 największych biegów narciarskich rozgrywanych w 8 krajach Europy.

Polana Jakuszycka jako jedyny w Polsce ośrodek narciarstwa biegowego 
posiada światową homologację FIS tras wyczynowych. Szczególnie istotny 
jest fakt, iż światowy certyfikat jakości tras FIS jest przepustką do ubiegania 
się o organizację zawodów Pucharu Świata, mistrzostw świata w narciarstwie 
klasycznym czy Pucharu Kontynentalnego. 

Na Polanie Jakuszyckiej zaczynają się również trasy zawodów biatlonowych 
czy sportach zaprzęgowych. Szklarska Poręba jako jeden z nielicznych polskich 
ośrodków posiada doskonałe warunki do uprawiania jazdy psimi zaprzęgami. 
Corocznie na Polanie Jakuszyckiej odbywa się impreza Border Rush będąca jed-
nym z najtrudniejszych europejskich średniodystansowych wyścigów. Atutem 
ośrodka jest specyficzny, alpejski klimat, dzięki któremu psy ras północnych 
czują się w tym regionie jak w swoim naturalnym środowisku.

Stowarzyszenie Bieg Piastów jako zarządca ośrodka narciarskiego Polana 
Jakuszycka stale poszukuje źródeł finansowania na utrzymanie tras biegowych 
oraz infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania zawodów. Do źródeł tych 
należą pieniądze zarówno ze środków Unii Europejskiej oraz samorządu wo-
jewództwa dolnośląskiego, jak i z umów sponsorskich (m.in. KGHM Polska 
Miedź, PKO BP).

4. Letni Bieg Piastów

Ośrodek w Jakuszycach dostrzega możliwości popularyzowania lokalnych 
walorów przyrodniczych i miejsc szczególnie atrakcyjnych dla turystów preferu-
jących aktywny styl spędzania wolnego czasu również w sezonie letnim. W pro-
gramie rozwoju Polany Jakuszyckiej wskazuje się na turystykę kwalifikowaną 
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jako jedną z form turystyki pozwalającą na zwiększenie ruchu turystycznego 
poza sezonem zimowym. 

Od wielu lat trasy narciarskie Polany Jakuszyckiej w sezonie letnim 
wykorzystywane są jako szlaki turystyki górskiej oraz ścieżki rowerowe. Na 
licznych szlakach turystycznych położonych w Jakuszycach z roku na rok 
przybywa miłośników turystyki górskiej oraz turystyki rowerowej. Przed ama-
torami wędrówek otworem stoją niezmierzone przestrzenie praktycznie całych 
Gór Izerskich. Warto przy tym nadmienić, że od pewnego czasu ułatwione jest 
przechodzenie na czeską stronę dzięki działającym przejściom turystycznym 
w Worku Jakuszyckim (do Harrachova) oraz przez mostek na Izerze w okolicach 
schroniska Orle (do Izerki). 

Stowarzyszenie Biegu Piastów od kilku lat poszukiwało letniej alternatywy 
dla swojej flagowej imprezy narciarskiej – Biegu Piastów, choć próby organi-
zacji biegów letnich w Górach Izerskich podejmowano już kilka lat wcześniej. 
W sierpniu 2013 r. odbył się pierwszy Letni Bieg Piastów obejmujący dwa biegi 
– Jakuszycką Dziesiątkę (10 km) oraz Półmaraton Górski (21 km). Ze względu 
na fakt, iż wiosną i latem w Górach Izerskich trwa okres ochronny cietrzewia, 
organizatorzy biegu musieli uzyskać zgodę służb ochrony środowiska na jego 
zorganizowanie, a służby te zezwoliły na start jedynie 500 osób. 

W drugiej edycji biegu pomimo stosownych regulacji prawnych dotyczą-
cych ochrony środowiska na tym terenie limit uczestników został zwiększony 
do 700 osób. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe w Półmaratonie 
Górskim uczestniczyło 500 osób, a w Jakuszyckiej Dziesiątce – 200 osób.

W przypadku Letniego Biegu Piastów celem Stowarzyszenia jest to, aby 
Polana Jakuszycka tętniła życiem przez cały rok tak jak w sezonie zimowym. 
Letni Bieg Piastów to bieg wyjątkowy, przebiegający jedynie po leśnych 
ścieżkach Gór Izerskich. Dla amatorów tej formy aktywności jest to okazja 
do biegania na trasach, które zimą wybierają najlepsi zawodnicy narciarstwa 
biegowego. Bieg ten przyciąga uczestników cudownymi widokami, ciekawymi 
podbiegami i ostrymi zbiegami, co wyraźnie odróżnia go od innych imprez bie-
gowych w Polsce. Założeniem organizatorów jest stworzenie imprezy cyklicznej, 
odbywającej się zawsze w ostatnią sobotę sierpnia, pół roku po zimowym Biegu 
Piastów.

Letni Bieg Piastów jest odpowiedzią organizatorów na coraz bardziej 
popularną w naszym kraju aktywność biegową. Niezwykłość tej aktywności 
polega również na tym, że bieganie można uprawiać niemal wszędzie. Żeby 



242 Piotr Zawadzki

zorganizować dużą imprezę biegową, nie ma potrzeby budowania ogromnych 
i kosztownych aren sportowych. Należy wytyczyć i przygotować atrakcyjną trasę 
w lesie, parku czy górach. Jednocześnie bieganie to aktywność dająca możliwość 
wspólnej rywalizacji zawodników wyczynowych i zupełnych amatorów.

Stowarzyszenie Biegu Piastów nie dysponuje jednak środkami umożli-
wiającymi intensywne działania promocyjne. Podejmując określoną aktywność 
promocyjną, organizator biegu bierze pod uwagę to, iż przekazy odwołujące 
się do rywalizacji sportowej (turystyki usportowionej) są w stanie przyciągnąć 
określoną, stosunkowo wąską grupę osób. Szczególnie widoczne jest kierowa-
nie szczegółowych informacji do wybranej grupy turystów aktywnych, często 
związanych z działalnością Stowarzyszenia w sezonie zimowym. Przekaz pro-
mocyjny trafia bezpośrednio do osób, które wybierają sobie kilka form rekreacji 
ruchowej, np. biegi narciarskie zimą oraz bieganie latem. 

Letni Bieg Piastów jest kierowany zarówno do mieszkańców regionu 
zainteresowanych jednodniowym aktywnym wypoczynkiem, jak i turystów 
z dalszych regionów zainteresowanych wyjazdami weekendowymi. Analiza 
miejscowości, z których pochodzili uczestnicy drugiej edycji biegu, wskazuje, 
że zdecydowana większość przybyła z miast oddalonych od Szklarskiej Poręby 
o ponad 100 km, np. Wrocławia (110 uczestników), Poznania (33 uczestników), 
Krakowa (15 uczestników) czy Warszawy (14 uczestników). 

Tabela 1

Liczba uczestników Letniego Biegu Piastów w podziale na miejscowości

Lp. Miasto Liczba uczestników
1. Wrocław 110
2. Jelenia Góra 89
3. Poznań 33
4. Szklarska Poręba 20
5. Bogatynia 18
6. Piechowice 17
7. Kraków 15
8. Warszawa 14
9. Gołdap 13
10. Lubin 11

Źródło: www.online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/stats.php?zawody=995# (1.09.2014).
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Działania Stowarzyszenia Biegu Piastów w zakresie organizacji Letniego 
Biegu Piastów zostały dostrzeżone również przez środowisko biegowe. Pierwsza 
edycja Letniego Biegu Piastów została uhonorowana nagrodą Brązowa Kozica 
za organizacyjny debiut roku (nagroda portalu biegigorskie.pl). Od drugiej edycji 
Półmaraton Górski odbywający się w ramach Letniego Biegu Piastów stał się 
jednocześnie finałem prestiżowego cyklu biegów trailowych Salomon S-LAB. 
W jego skład poza jakuszyckimi zawodami wchodzą: Maraton Gór Stołowych 
oraz Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich Ziemi Kłodzkiej (trzy biegi:  
7 Szczytów, Złoty Maraton i Złoty Półmaraton).

Kampania promocyjna ośrodka turystycznego oparta na organizowaniu 
masowej imprezy sportowej umożliwia organizatorom dostęp do efektywnej 
komunikacji poprzez obecność środków masowego przekazu oraz zaintereso-
wanie potencjalnych sponsorów. Letni Bieg Piastów, podobnie jak inne nieko-
mercyjne imprezy masowe o dużym zasięgu, funkcjonuje w dużej mierze dzięki 
wsparciu sponsorów. Druga edycja biegu wsparta została m.in. przez PKO BP 
SA, producenta odzieży sportowej Salomon oraz producenta wody źródlanej 
Wojcieszowianka.

Podsumowanie

W Polsce z roku na rok organizuje się coraz więcej imprez biegowych. 
Zaczyna tworzyć się „rynek biegowy”, na którym organizatorzy biegów zaczy-
nają konkurować o uczestników, sponsorów, media oraz przychylność lokalnej 
społeczności. Coraz większego znaczenia nabiera profesjonalizm organizacji ta-
kich wydarzeń, a także wykorzystanie zasad i narzędzi marketingu sportowego.

Stowarzyszenie Bieg Piastów traktuje turystykę usportowioną i rekreację 
jako kluczowy atut produktu turystycznego Jakuszyc. Aby zachęcić potencjal-
nych turystów do odwiedzenia Polany Jakuszyckiej poza sezonem zimowym, 
stara się wykorzystywać odpowiednie instrumenty promocyjne. Wzrastające 
zainteresowanie Letnim Biegiem Piastów bezsprzecznie wskazuje na kluczową 
rolę tej imprezy w promocji turystycznych atutów regionu. 

Dzięki tej imprezie Stowarzyszenie Bieg Piastów rozpowszechnia infor-
mację wśród konkretnych odbiorców o możliwościach wykorzystania bazy 
sportowo-rekreacyjnej Polany Jakuszyckiej również w sezonie letnim. W naj-
bliższych latach planowana jest modernizacja i znacząca rozbudowa infrastruk-
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tury ośrodka. Zgodnie z przyjętą koncepcją powstaną dwa duże nowoczesne 
obiekty – jeden przeznaczony dla sportu wyczynowego, drugi dla amatorskiego 
– z miejscami na szatnie, sanitariaty, gastronomię, pomieszczenia techniczne 
i hotelowe, a także mediów i VIP-ów. Na Polanie Jakuszyckiej powstanie również 
stadion zimowy oraz przejścia podziemne, które będą integralną częścią ośrodka 
i umożliwią bezkolizyjne korzystanie z tras wyczynowych i amatorskich. Celem 
Stowarzyszenia Biegu Piastów jest zatem rozwój Jakuszyc zarówno w zakresie 
imprez zimowych, jak i wydarzeń sportowych, które będą odbywać się w sezonie 
letnim.
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THE ORGANIZATION OF MASS SPORT EVENTS AS THE FORM OF SPORT 
CENTRES PROMOTION BASED ON THE EXAMPLE OF SUMMER PIASTS’ 

RACE IN JAKUSZYCE

Summary

The purpose of this paper is to present the possibilities for tourism product promo-
tion using the modern promotional form called event marketing. The initial, introductory 
part of the article presents the problems of sport oriented tourism and its similarities with 
sport and qualified tourism. The author has also discussed the essence and qualities of 
activities related to even marketing. Next the author characterized Jakuszyce as the most 
popular centre for cross-country skiing in Poland and the Association of Piasts’ Race 
– the organizer of the biggest sport events in the area of Jakuszycka Clearing. The final 
part of the article covers the activities related to the organization of Summer Piasts’ Race 
and this event impact on the development of tourism in Jakuszyce in summer season.

Keywords: tourism promotion, qualified tourism, event marketing, Summer Piasts’ Race
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