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WSTĘP

W aktualnym numerze „Ekonomicznych Problemów Turystyki” prezentowane są problemy
dotyczące współczesnych trendów w turystyce, w podziale na trzy grupy zagadnień, dotyczące:
nowych tendencji w turystyce, zróżnicowania determinant rozwoju turystyki oraz nowych rozwiązań w organizacji ruchu turystycznego.
We współczesnym świecie turystyka jest nie tylko nieodłączną częścią życia mieszkańców
krajów rozwiniętych gospodarczo, ale także istotnym elementem gospodarki wielu krajów, powodującym zwiększenie poziomu zatrudnienia i dochodów. Stabilność znaczenia turystyki dla
funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych znalazła potwierdzenie w czasie kryzysu gospodarczego, który – wbrew przewidywaniom – nie spowodował wstrzymania czy zmniejszenia
poziomu aktywności turystycznej, lecz utrzymanie jej na stałym lub nawet wyższym poziomie.
Równocześnie jednak wyraźnie zaznaczyły się zmiany w podejmowanej aktywności turystycznej
(długość i częstotliwość wyjazdów, kierunki, cena) wskazujące, że liczba czynników oddziałujących na charakter decyzji dotyczących wyjazdów turystycznych jest wyjątkowo duża, ich zróżnicowanie zaś powoduje zmienność zjawiska, jakim jest turystyka. Pojawiające się na różnych
płaszczyznach (ekonomicznej, społecznej, środowiskowej) tendencje, często potęgowane przez
przekaz medialny, wpływają na wybory dokonywane przez turystów, dotyczące rodzajów aktywności, typów wyjazdów czy ich kierunków. Wielość podobnych zachowań wynikająca z masowości turystyki powoduje z kolei kształtowanie nowych trendów w turystyce, które mogą być identyfikowane zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej rynku. Trendy wynikające ze zmian
popytu związane są głównie ze wzrostem liczby turystów (i odbywanych podróży turystycznych)
oraz oczekiwań turystów w zakresie obsługi, postępującym procesem demokracji wypoczynkowej, rosnącym wpływem mediów kreujących modę oraz przekształceniami preferowanego modelu
stylu życia. Trendy po stronie podaży są związane przed wszystkim z kreowaniem produktów
turystycznych, procesem globalizacji oraz postępującym wzrostem wykorzystania nowoczesnych
systemów informacyjnych.
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,
chociaż wielość i różnorodność aspektów turystycznej aktywności człowieka, jej przyczyn
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i konsekwencji, sprawia, że pozostaje ona w spektrum zainteresowań badaczy reprezentujących
różne dyscypliny naukowe, w tym ekonomię, prawo, geografię czy kulturę fizyczną. W ocenie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Turystyki
uzyskały 13 punktów (część B wykazu czasopism, komunikat z dnia 23.12.2015).

Beata Meyer
redaktor naukowy
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WSPÓŁCZESNY M ARKETING W TURYSTYCE
I JEGO SPECYFIK A

Janusz Olearnik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
e-mail: janusz@olearnik.pl

Słowa kluczowe

turystyka, marketing turystyczny, produkty systemowe, ekonomia doświadczeń

Streszczenie

Artykuł jest refleksją teoretyczną opracowaną w poszukiwaniu specyficznych cech
marketingu w turystyce. Punktem wyjścia jest założenie, iż fundamenty marketingu są
uniwersalne i trwałe, nie zmieniają się dla każdej dziedziny gospodarki czy segmentu
rynkowego. Jednak w obliczu nowych uwarunkowań i nowych wyzwań XXI wieku warto poszukiwać specyficznych koncepcji marketingowych w turystyce. Autor wskazuje
i opisuje pięć następujących specyficznych właściwości marketingu w turystyce: konieczność uwzględniania interdyscyplinarności i wieloaspektowości turystyki, zastosowanie w marketingu zasad ekonomii doświadczeń, wykorzystanie koncepcji produktów
systemowych, uwzględnienie cech i natury ruchu turystycznego, a także skorzystanie
z nowych możliwości zawartych w e-marketingu.

Wprowadzenie
Kiedy spogląda się na turystykę oczami ekonomisty, dostrzega się oczywistą rolę rynku
i marketingu w funkcjonowaniu tej ważnej dziedziny życia i gospodarki. Rynek jest tu płaszczyzną
konfrontacji zmieniających się potrzeb konsumentów i możliwości ich realizacji z ofertami podażowymi, które również podlegają ciągłemu doskonaleniu. Mechanizm rynkowy pozwala nieustanEkonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016
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nie szukać tu równowagi, ale po stronie podażowej, tam gdzie funkcjonują kreatorzy i organizatorzy szeroko pojętych usług turystycznych i usług powiązanych, tam istnieją wielkie możliwości
działania, które są zawarte w marketingu. Marketing okrzepł już jako zbiór teoretycznych zasad,
sprawdził się jako bogaty rezerwuar technik i narzędzi działania, ugruntowała się rozległa wiedza
marketingowa. Wciąż jednak poszukuje się najlepszych rozwiązań, aby zastosować tę wiedzę do
działania w mikroskali, na rynkach branżowych, także w turystyce. Dotychczasowe poszukiwania
opierają się przede wszystkim na próbach adaptowania ogólnych zasad, technik i narzędzi marketingowych do szczegółowych obszarów i rozmaitych segmentów rynku. Tym sposobem rozwija
się także marketing w turystyce. Można jednak postawić pytanie, czy w obliczu dużej dynamiki
uwarunkowań rynkowych dotyczących też rynku turystycznego (globalizacja, zmiany polityczne,
mobilność społeczeństw, interkulturowość, innowacyjność, internet, itp.) nie powinien się zmienić
marketing? Czy nie powinien on być ściślej dostosowany do specyfiki branżowej i czy turystyka
wykazuje takie odrębne cechy, które nakazywałyby badaczom i praktykom poszukiwać marketingu na miarę specyfiki rynku i konsumenta turystycznego?
Celem tego artykułu jest próba wskazania specyficznych cech, które uzasadniałyby odrębność
współczesnego marketingu w turystyce. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę na konieczność modernizacji działań marketingowych i tworzenia wiedzy o marketingu dla turystyki. Podstawą przedstawionych tu rozważań i konkluzji są: studia literaturowe, dyskusje w gronie uczonych i praktyków
marketingu, obserwacje rzeczywistych dokonań w zakresie marketingu, a nade wszystko – własna
refleksja autora oparta na wieloletniej pracy akademickiej i doświadczeniach biznesowych.
Spoglądając na rozwój marketingu w turystyce, trzeba przyznać, że jest on silnie osadzony
w koncepcjach tradycyjnych, najwcześniejszych. Pierwsze próby jego wyodrębniania (Altkorn, 1994;
Andreasen, 1995; Mazur, 1993; Pluta-Olearnik, 1994; Rapacz, 1994) polegały na prostym przeniesieniu zasad „kotlerowskiego” marketingu transakcyjnego do obszaru turystyki, z uwzględnianiem definiowanej wówczas specyfiki usług. Kolejne prace na ten temat (Gołembski, 2009; Kotler, Roberto,
Lee, 2002; Michalska-Dudek, Przeorek-Smyka, 2010; Panasiuk, 2013) również przyjmowały to pierwotne podejście jako bazę, wzbogacając je o coraz to nowsze zagadnienia, takie jak: tworzenie specyficznej dla turystyki mieszanki marketingowej, zagadnienia marketingu relacji, kreowanie marek
w turystyce, wykorzystanie internetu, czy też społeczny kontekst turystyki i rolę marketingu społecznego. W efekcie nie udało się ukształtować marketingu specyficznego dla turystyki, marketingu
o odrębnych paradygmatach, oryginalnych metodach i technikach praktycznego stosowania. Trzeba
przyznać, że fundamenty marketingu są uniwersalne i trwałe, nie zmieniają się dla każdej dziedziny gospodarki czy segmentu rynkowego, ale w obliczu nowych uwarunkowań i nowych wyzwań
XXI wieku warto pracować nad unowocześnieniem koncepcji marketingowych – także w turystyce.
Punktem wyjścia może być wskazanie takich właściwości turystyki, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w marketingu. W tym artykule pragnę zwrócić uwagę na następujące właściwości:
1. Turystyka jest obszarem naukowego poznania i praktycznej działalności o wyjątkowo
bogatej warstwie interdyscyplinarności. Mówiąc o ruchu turystycznym, rynku i marketingu,
nie sposób pominąć tego ważnego atrybutu, jakim jest interdyscyplinarność turystyki.
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2. Zasadniczym elementem uprawiania turystyki, a w wielu przypadkach wręcz jej sensem,
jest doświadczenie, którego oczekuje turysta, doznanie, przeżycie, często o charakterze
silnie emocjonalnym. To suma wrażeń, doświadczeń i emocji bywa sensem turystycznej
konsumpcji.
3. Potrzeby turystyczne nie mają prostego i jednorodnego charakteru, zatem produkt
turystyczny ma na ogół postać złożoną, jest konglomeratem kilku użyteczności, przybiera
postać oferty pakietowej, skomponowanej pod kątem zidentyfikowanych potrzeb.
4. Charakterystyczne dla turystyki jest zjawisko ruchu turystycznego, który wiąże się
z przemieszczaniem, układa się w swoiste strumienie kierujące się ku atrakcjom
turystycznym, cechuje się zmiennością natężenia i wrażliwością na liczne uwarunkowania.
5. Turystyka jest szczególnie podatna na wykorzystywanie internetu w różnych aspektach:
od transmisji informacji, ofert i opinii, przez systemy rezerwacyjne i sprzedażowe, media
społecznościowe, aż do uczestnictwa w ruchu turystycznym za pośrednictwem sieci
globalnych. Mamy do czynienia z niepowstrzymanym rozwojem zjawiska e-turystyki.
W dalszej części artykułu odniosę się do każdej z tych właściwości, zwracając uwagę na rolę
i możliwości marketingu w związku z daną właściwością turystyki.

1. Interdyscyplinarne aspekty turystyki a marketing
Mówiąc o interdyscyplinarności turystyki, w artykule wskazano jej dziewięć aspektów: humanistyczny, socjokulturowy, ekonomiczny, rynkowy, menedżerski, prawny, polityczny, geograficzny, ekologiczny. Następnie w tabeli nr 1 przedstawiono dla każdego z aspektów przykładowe
obszary poznania naukowego i działalności praktycznej oraz określono rolę marketingu w każdym
z wyodrębnionych aspektów postrzegania turystyki. Rzecz jasna zdecydowanie największa jest
rola marketingu w aspektach rynkowym i menedżerskim, ale warto zauważyć możliwości jego
zastosowań także w badaniu i kształtowaniu turystyki w aspektach takich jak: humanistyczny,
socjokulturowy czy ekonomiczny. Z rozważań tych można wysnuć taką konkluzję, że marketing
w turystyce wymaga ujęć szerokich i wielostronnych, a także działań, które dopasują jego możliwości do konkretnych aspektów turystyki. Oznacza to, iż zawężone i uproszczone traktowanie
marketingu turystycznego oparte na przenoszeniu klasycznych ujęć marketingu transakcyjnego
eksponującego kreację i sprzedaż produktu w dostosowaniu do potrzeb konsumentów jest dziś
niewystarczające.

Trendy we współczesnym ruchu turystycznym
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Tabela 1. Dziewięć aspektów turystyki ze wskazaniem obszarów poznania naukowego
i działalności praktycznej a rola marketingu
Aspekty
turystyki

Przykładowe obszary poznania naukowego
i działań praktycznych

Rola marketingu

humanistyczny

– organizm człowieka, jego budowa i funkcjonowanie w kontekście
roli i form turystyki;
– potrzeby ludzkie i ich psychologiczne podłoże z uwzględnieniem
potrzeb turystycznych;
– formowanie cielesności i aktywności psychomotorycznej człowieka – rola turystyki

marketingowe techniki
i narzędzia badania konsumentów,
a także rozpoznania i kształtowania ich
potrzeb turystycznych

socjokulturowy

– wpisanie turystyki w trendy (np. moda, demografia);
– badanie wpływu obyczajów i stylów życia;
– znaczenie interkulturowości dla turystyki

znaczenie marketingu opartego na
emocjach i doświadczeniach, marketingowa segmentacja rynku

ekonomiczny

– rola kapitału finansowego jako źródła rozwoju i zyskowności
w turystyce;
– możliwości i uwarunkowania inwestowania oraz kreowania
innowacji w turystyce;
– funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych – aspekty
ekonomiczne

powiązania marketingu
z efektami finansowymi, marketing
a wartość: klienta, rynku, marki

rynkowy

– poznanie rynku turystycznego – klientów, produktów, konkurentów, mechanizmów;
– kształtowanie produktów i ofert rynkowych;
– działania rynkowe – sprzedaż, marketing, tworzenie relacji
rynkowych

pełne zastosowanie wszystkich koncepcji i narzędzi działań marketingowych

menedżerski

– zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i jego relacjami
z otoczeniem;
– planowanie i realizowanie projektów turystycznych;
– zarządzanie rozwojem – innowacje, inwestycje, zmiany

wykorzystanie zasad marketingu
relacji, a także tzw. marketingu wewnętrznego, planowanie i organizowanie działań marketingowych

prawny

– prawne uwarunkowania rozwoju obszarów turystycznych;
– wpływ regulacji prawnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw
turystycznych;
– prawna ochrona konsumentów w turystyce

polityczny

– wpływ polityki społeczno-gospodarczej;
– turystyka w polityce regionalnej i lokalnej;
– polityka turystyczna

znaczenie marketingu terytorialnego
(przestrzennego)

geograficzny

– regiony turystyczne i ich rozwój;
– warunki klimatyczne;
– krajoznawstwo

marketing regionów i miast

ekologiczny

– turystyka a zrównoważony rozwój;
– turystyka a ochrona terenów, roślin i istot;
– wpływ ochrony wód i powietrza na rozwój turystyki

marketing „3.0” oparty na idei humanocentryzmu, akcentujący wartości
wspólne, też ekologiczne

Źródło: opracowanie własne.

Warto w tym miejscu przypomnieć ewolucję koncepcji marketingowych w ostatnich dziesięcioleciach. W tabeli nr 2 przedstawiono za Kotlerem, Kartajayą i Setiawanem (2010, s. 41–45), jak
zmieniały się dominujące koncepcje marketingowe w kolejnych etapach dziejów gospodarki i rynku. Współcześnie w praktyce występuje każda z przedstawionych koncepcji, nawet te najstarsze.
Odnosi się to też do turystyki. Nie ma tu więc sytuacji, w której kolejny etap unicestwia poprzednie
koncepcje i eksponuje na ich miejsce nowe. Raczej mamy do czynienia z pojawianiem się nowych
podejść marketingowych, które wzbogacają lub modyfikują wcześniejsze, przy czym te wcześniejsze są nadal stosowane w pewnych zakresach.
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Tabela 2. Ewolucja koncepcji marketingowych
Okres

Główne koncepcje marketingowe

lata 50., czasy powojenne

marketing mix, cykl życia produktu,
wizerunek marki, segmentacja rynku,
audyt marketingowy

lata 60.,
czasy rozwoju gospodarki

cztery P, marketingowa krótkowzroczność,
marketing ukierunkowany na różne style życia,
poszerzona koncepcja marketingu

lata 70.,
czasy turbulencji

targeting, pozycjonowanie, marketing strategiczny,
marketing usług, marketing społeczny, makromarketing

lata 80.,
czasy niepewności

marketing globalny i lokalny, wojna marketingowa,
marketing bezpośredni, marketing relacji z klientem,
marketing wewnętrzny

lata 90.,
czasy kontaktów osobistych

marketing emocjonalny, marketing doświadczeń,
marketing internetowy i e-biznes, marketing sponsoringowy, etyka marketingowa

po roku 2000,
czasy presji finansowej

marketing zorientowany na zwrot z inwestycji,
marketing bazujący na wartości marki,
marketing bazujący na wartości klienta,
marketing odpowiedzialny społecznie,
marketing wykorzystujący media społecznościowe,
marketing nastawiony na współtworzenie

Źródło: opracowanie na podstawie: Kotler, Kartajaya i Setiawan (2010, s. 44).

Zwieńczeniem rozważań w tej części artykułu jest sformułowanie pierwszej cechy specyficznej marketingu turystycznego. Polega ona na tym, że marketing ten musi uwzględniać interdyscyplinarność i wieloaspektowość ujmowania turystyki jako zjawiska społecznego i jako fragmentu gospodarki. Oznacza to, iż w poszukiwaniu skutecznych koncepcji marketingowych należy kierować
się nie tyle prostym dążeniem do jednorodnych celów, np. uzyskania danego poziomu sprzedaży,
zdobycia nowego rynku czy segmentu klientów, ale trzeba zidentyfikować i respektować różnorodne aspekty turystyki i na tym budować właściwie dostosowane koncepcje marketingowe. Tym
samym marketing w turystyce staje się trudniejszy do zaprogramowania i realizacji.

2. Marketing w turystyce a ekonomia doświadczeń
Jak już wspomniano – sensem uprawiania turystyki częstokroć jest poszukiwanie wrażeń,
doświadczeń, przeżyć i emocji. Takie podejście można umieścić w stosunkowo nowym, interesującym nurcie myślowym, określanym jako ekonomia doświadczeń (experience economy) lub bardziej precyzyjnie – gospodarka oparta na doświadczeniach. Kategoria ta pojawiła się w roku 1999
w książce amerykańskich autorów Pine’a II i Gilmore’a (1999, 2011). Za punkt wyjścia swej koncepcji przyjęli oni różne poziomy wartości oferowanych konsumentom dóbr: poczynając od dóbr
nieprzetworzonych – surowców (extract commodities), przez dobra wytwarzane (goods), usługi
(services) aż do doświadczeń (experiences). Właśnie doświadczenia uznali oni za najbardziej istotne, zróżnicowane i niosące dodatkową wartość dla klientów (Pine, Gilmore, 1999, s. 20–24).
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Na przełomie XX i XXI wieku ukształtowała się kategoria gospodarki opartej na doświadczeniach, której kluczowe założenia są następujące:
– konsumenci nabywają nie tyle dobra materialne czy usługi, ale kupują płynące z nich doznania;
– przedsiębiorstwa w swoich przekazach dotyczących oferty rynkowej odwołują się do uczuć
i zmysłów, a nie tylko do logiki i racjonalności konsumentów;
– efektywność działania nie musi być głównym miernikiem sukcesu przedsiębiorcy;
– konsumenci to porozumiewające się między sobą jednostki, zdolne do samostanowienia
i tworzące społeczności wokół wspólnych wartości (Schmitt, 1999a; szerzej: Schmitt 1999b).
W ślad za koncepcją experience economy pojawił się nowy nurt marketingowy, określany
jako marketing doświadczeń (Dziewanowska, Kacprzak, 2013). Jego najprostsze ujęcie polega na
takim powiązaniu określonej marki czy produktu z codziennym życiem konsumentów, aby mogli
oni podejmować decyzje zakupowe na podstawie bezpośrednich doświadczeń z tym produktem,
a nie tylko pod wpływem promocji ze strony producentów czy sprzedawców. W szerszym ujęciu
marketing doświadczeń definiuje się jako „strategię marketingową, która stara się w celowy sposób zrealizować i ożywić obietnicę poczynioną przez markę poprzez inscenizowanie doświadczeń
dla konsumentów, które stają się ich udziałem przed dokonaniem zakupu, w trakcie procesu zakupowego oraz we wszystkich punktach styku z przedsiębiorstwem, do jakich może dojść w późniejszym czasie” (Lenderman, 2006, s. 10, za: Dziewanowska, 2013, s. 17).
Koncepcje ekonomii doświadczeń i marketingu doświadczeń znajdują także zastosowanie
w pracach związanych z turystyką (Marciszewska, 2010; Leniartek, Widawski, 2012; Stasiak,
2013). Najdobitniej wyraża się to w kolejnych próbach definiowania produktu turystycznego.
Najbardziej ogólne określenie produktu turystycznego podaje Middleton (1996, s. 89), definiując
go jako „przeżycie dostępne za określoną cenę”. Podobnie brzmi interpretacja Medlika (1995) –
„całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia domu do chwili powrotu”, czy też nowsze określenie MacCannella (2005, s. 33), który pisze, iż w turystyce sprzedaje się „czyste doświadczenie, które nie pozostawia śladów materialnych”.
Warto tu zwrócić uwagę na istotną różnicę. Otóż w ogólnych ujęciach marketingu akcentuje się
doświadczenie (przyszłego) konsumenta w fazie zachęcania go do sprzedaży, a doświadczenie jest
traktowane jako element stosowanych technik marketingowych. Natomiast w odniesieniu do turystyki
– co słusznie eksponują wspomniane prace Marciszewskiej oraz Stasiaka – kategoria doświadczenia
ma inne, większe znaczenie. Wydaje się, że w marketingu turystycznym nie jest to tylko element
techniki oddziaływania na klienta, tutaj poszukiwanie doświadczeń jest fundamentem kreowania
większości produktów turystycznych. Nie wszyscy doceniają to znaczenie doświadczeń, a jeśli opierają swój marketing wyłącznie na konwencjonalnych ujęciach transakcyjnych, czy nawet na ujęciach
relacyjnych, to mogą przeżyć rozczarowanie mniejszą od oczekiwanej skutecznością marketingu.
Tym samym można tu sformułować drugą cechę specyficzną marketingu w turystyce. Polega
ona na tym, że w działaniach marketingowych na rynku turystycznym, w każdym z narzędzi
mieszanki marketingowej, celowe i właściwe jest wykorzystywanie doświadczeń, wrażeń, przeżyć
i emocji, jakich dostarcza klientowi korzystanie z ofert turystycznych. Te elementy stanowią bowiem główny sens konsumpcji turystycznej.
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3. Koncepcja produktów systemowych a marketing w turystyce
Produkt jest najpełniej i najdokładniej opisanym w literaturze elementem koncepcji marketingowej w turystyce. W spotykanych opisach na ogół pojawia się ujęcie produktu turystycznego
sensu largo i sensu stricto, a także odróżnienie produktów prostych od ofert pakietowych, wszakże
z większym znaczeniem tych ostatnich. Jak podkreślał Altkorn (1994) – w turystyce nie ma zwykłych produktów, trzeba mówić raczej o pakietach produktowych, zawierających zbiór korzyści
poszukiwanych przez turystę. Ten pogląd sformułowany przed laty nic nie stracił na aktualności
(zob. np. Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2010). W jednym z najnowszych podręczników pod
red. Panasiuka (2013, s. 97–104) czytamy, iż w szerokim znaczeniu produkt, który nabywa turysta, obejmuje zbiór (pakiet) dóbr podstawowych (walorów turystycznych), dóbr materialnych oraz
usług zaspokajających jego potrzeby, a proces nabywania produktu turystycznego odbywa się już
w miejscu zamieszkania turysty, w czasie podróży tam i z powrotem oraz w miejscu docelowym
podróży turystycznej. Oczywiście można wskazać pojedyncze i jednorodne produkty turystyczne
(najczęściej są to usługi), ale nie zmienia to istoty podejścia do pakietowego ujmowania produktów
– adekwatnie do potrzeb konsumentów.
W ostatnim okresie rozwija się w marketingu szczególne ujęcie, określane jako marketing
produktów systemowych (Żabiński, 2012).
Żabiński (2012, s. 23–26) rozróżnia dwa rodzaje produktów: klasyczne (monoprodukty) –
w tym przypadku konsument nabywa pojedyncze, konkretne wartości, oraz produkty nowej generacji (multiprodukty, systemowe) – tu klient pozyskuje wiele równorzędnych wartości jednocześnie, bez konieczności ich samodzielnego komponowania. Opisując właściwości produktów
systemowych, autor ten zwraca uwagę na: zaspokajanie przez te produkty kompleksów potrzeb
(w tym kompleksu potrzeb związanych z wypoczynkiem), duży ładunek innowacyjności, w tym
zaawansowania technologicznego, konieczność współdziałania wielu podmiotów w procesach
tworzenia i sprzedaży produktów, częstokroć globalny charakter, na ogół walor dobrej marki.
Szczególną cechą produktów systemowych jest ich rola w tworzeniu i dostarczaniu wartości dla
klienta, co z kolei powoduje konieczność odpowiednio zróżnicowanych działań marketingowych
w obrębie każdego produktu systemowego.
Koncepcja produktów systemowych i ich marketingu w szczególny sposób jest dostosowana
do turystyki, gdzie mamy do czynienia na ogół z dużymi kompleksami potrzeb skłaniających ludzi
do podróży turystycznych, np. potrzeby wypoczynkowe, poznawczo-edukacyjne, zdrowotne, naukowe, rozrywkowe, sportowe, itp. Każdy z takich kompleksów wymaga zbioru (pakietu) zwykle
powiązanych ze sobą produktów. Dla klienta większą wartość ma w tym przypadku ich ukształtowanie w formę produktu systemowego, a to z kolei prowadzi nas do marketingu produktów
systemowych. Można tu więc wyeksponować trzecią cechę specyficzną marketingu w turystyce,
która polega na uwzględnianiu specyfiki potrzeb turystycznych, układających się w spójne kompleksy, podatne na zaspokajanie przez produkty systemowe, co prowadzi do koncepcji marketingu
produktów systemowych. Warto zwrócić uwagę na ten stosunkowo nowy nurt w poszukiwaniach
naukowych i w praktyce marketingowej.
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4. Ruch turystyczny a marketing
Występowanie zjawiska określanego jako ruch turystyczny jest specyficznym wyzwaniem
dla marketingu. Działania marketingowe w turystyce są prowadzone w dwóch ujęciach:
– jako marketing podmiotów oferujących usługi turystyczne lub związane z obsługą turystów – tu działania marketingowe są zorientowane na określone segmenty turystów, a ich
głównym celem jest zaspokojenie potrzeb tych turystów w zgodności z interesami przedsiębiorstw (to najbardziej klasyczne ujęcie);
– jako marketing podmiotów regionalnych i lokalnych realizujących politykę społeczno-gospodarczą w ramach określonych obszarów, a w turystyce – tzw. destynacji turystycznych;
tu działania marketingowe są jednym z instrumentów sterujących kierunkami i natężeniem
ruchu turystycznego w danych miejscach.
Ruch turystyczny, rozumiany jako strumienie ludzi podróżujących i przebywających na danym
obszarze w celach związanych z turystyką, jest obiektem zainteresowania i oddziaływania marketingowego w każdym z dwóch powyższych ujęć. Jednak tylko drugie ujęcie (miejsca, destynacje
turystyczne) wykorzystuje marketing w charakterze narzędzia sterowania ruchem turystycznym.
Sterowanie ruchem turystycznym polega na oddziaływaniu pośrednim lub bezpośrednim na
przebieg strumieni turystów, a konkretnie na: kierunki ich przemieszczeń, wielkość, strukturę,
zmienność w czasie, powtarzalność – w powiązaniu z interesami społeczno-ekonomicznymi danego obszaru oraz zasadą zrównoważonego rozwoju. Do tak rozumianego sterowania ruchem
turystycznym są wykorzystywane działania prawne, administracyjne, ekonomiczne, a także marketingowe. Pozostają one w gestii regionów i służą realizacji ich celów określonych na dany czas.
Cele te mogą eksponować pobudzenie ruchu turystycznego, np. w obszarach nie będących dotąd turystycznymi destynacjami, mogą też zwiększać ruch turystyczny albo go ograniczać, np.
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy komfortu turystów. Trudno byłoby
wskazać inną niż turystyka dziedzinę życia społeczno-gospodarczego, gdzie interesy przedsiębiorców, konsumentów oraz regionu byłyby ze sobą tak mocno powiązane. Można więc w tym
miejscu wyeksponować kolejną (czwartą) cechę specyficzną marketingu turystycznego. Polega
ona na tym, że marketing ten z jednej strony musi uwzględniać zjawisko i wiele aspektów ruchu
turystycznego, a z drugiej strony – uczestniczy w charakterze instrumentalnym w procesach sterowania ruchem turystycznym.

5. E-marketing w turystyce
Współcześnie następuje zasadnicze przeobrażenie charakteru marketingu, pojawia się kierunek jeszcze dziś określany jako e-marketing, który niebawem może zdominować wszystkie koncepcje i działania marketingowe w turystyce.
Głównym czynnikiem napędzającym rozwój e-marketingu jest internet, jednak nie wolno
byłoby zawężać e-marketingu tylko do wykorzystywania internetu. Jego istotą jest wykorzystanie szerzej pojętych technologii cyfrowych (Pawlicz, 2012). Uważa się słusznie, że najistotniejszą
innowacją w marketingu turystycznym jest obecnie jego wirtualizacja, czyli zastąpienie (przy-
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najmniej częściowe) materialnych zasobów, realnych procesów i relacji marketingowych ich odpowiednikami w wirtualnym środowisku (Rapacz, Jaremen, 2015, s. 1346–1354).
Z punktu widzenia podmiotu oferującego określone usługi turystyczne e-marketing jest postrzegany jako nowe możliwości promowania i skutecznego sprzedawania produktów turystycznych z wykorzystaniem internetu, a także jako dostarczanie rozwiązań technologii informacyjnej (np. wyszukiwarek ofert czy systemów rezerwacyjnych) dla podmiotów branży turystycznej
(Kalecińska, 2013). Natomiast z punktu widzenia konsumenta e-marketing może polegać na umożliwieniu dostępu do programów, aplikacji i urządzeń pozwalających na komunikację innej generacji, w tym na dostęp do światowych atrakcji i ofert turystycznych, a w skrajnej postaci nawet na
wirtualne podróże turystyczne.
Niezależnie od punktu widzenia – we współczesnym marketingu turystycznym ogromne znaczenie przypisuje się technologiom informacyjnym. Buhalis (2008) wskazuje następujące obszary
wykorzystania nowych technologii informacyjnych w tym zakresie: marketing-mix w turystyce,
działalność linii lotniczych, hotelarstwo, biura podróży, agencje turystyczne, zarządzanie obszarami turystycznymi.
Osobnym kierunkiem jest kształtowanie produktów turystycznych całkowicie nowej generacji,
opartych na wirtualizacji doświadczeń, przeżyć i emocji możliwych dotąd tylko przez bezpośredni,
osobisty udział w podróży turystycznej. W miejsce tego osobistego uczestnictwa powstają możliwości uzyskania podobnych (na pewno nie takich samych) efektów dzięki wykorzystaniu wspomnianych technologii dostępu do turystycznych atrakcji. Może to dotyczyć osób, które nie mają
możliwości realizowania podróży z powodu wieku, choroby czy niedostatku środków finansowych.
Zupełnie innym obszarem e-marketingu w turystyce jest wykorzystywanie internetu do budowania relacji i przekazywania różnorodnych ważnych dla turystów informacji. Kluczowe znaczenie posiadają tu takie działania i narzędzia komunikacji jak:
– posiadanie własnej witryny internetowej jako narzędzia komunikacji,
– działania prowadzone przy użyciu poczty elektronicznej (newsletter oraz mailing),
– obecność w serwisach społecznościowych (Facebook, GoldenLine, LinkedIn),
– stosowanie komunikatorów, jak np. wcześniej Gadu-Gadu czy obecnie Skype,
– komunikowanie się online za pomocą programów audio, wideo lub czatu,
– działania z wykorzystaniem serwisów wideo np. YouTube, Google.com, serwisów zdjęć,
np. Instagram, serwisów tekstowych, np. Twitter,
– wirtualne dzienniki, takie jak blogi zawodowe, partnerskie, korporacyjne (KuczamerKłopotowska, 2009).
Spośród wymienionych działań ostatnio obserwuje się rosnące znaczenie Facebooka, Twittera,
Instagramu oraz YouTube. Natomiast całkowicie odrębną sprawą jest fenomen internetowych blogów – także turystycznych, które stają się coraz potężniejszą siłą opiniotwórczą.
Przedstawione tu rozważania i przykłady ilustrują piątą cechę specyficzną współczesnego
marketingu turystycznego: musi to być marketing oparty na wykorzystaniu internetu oraz innowacji w sprzęcie i oprogramowaniu służącym turystom.
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Podsumowanie
Przez długie lata rozwój marketingu w poszczególnych dziedzinach i segmentach rynkowych
odbywał się w ten sposób, że z tradycyjnych korzeni marketingu opartych na myśli Kotlera i jego
kontynuatorów czerpano zasady i narzędzia, które następnie adaptowano do określonego fragmentu gospodarki czy rynku. Współcześnie marketing się zmienia, kształtują się też nowe wymogi
i nowe warunki dla jego prowadzenia. W tym artykule wskazano i uzasadniono pięć cech specyficznych akcentujących odrębność współczesnego marketingu w turystyce.
Po pierwsze – marketing w turystyce musi uwzględniać interdyscyplinarność i wieloaspektowość
ujmowania turystyki jako zjawiska społecznego i jako fragmentu gospodarki. Oznacza to, iż tworzone koncepcje marketingowe powinny opierać się na zidentyfikowaniu i respektowaniu różnorodnych
powiązań i aspektów turystyki (w artykule pokazano dziewięć takich aspektów) i na tym budować
właściwie dostosowane cele i działania marketingowe. Po drugie – w działaniach marketingowych
na rynku turystycznym, w każdym z narzędzi mieszanki marketingowej, celowe i właściwe jest wykorzystywanie doświadczeń, wrażeń, przeżyć i emocji, jakich dostarcza klientowi korzystanie z ofert
turystycznych. Odniesieniem dla tej cechy marketingu w turystyce mogą być rozwijające się koncepcje ekonomii opartej na doświadczeniach oraz marketingu doświadczeń. Po trzecie – marketing
w turystyce powinien uwzględniać specyfikę potrzeb turystycznych układających się w spójne kompleksy, podatne na zaspokajanie przez produkty systemowe, co prowadzi wprost do koncepcji marketingu produktów systemowych. Po czwarte – marketing w turystyce z jednej strony musi uwzględniać zjawisko i wiele aspektów ruchu turystycznego, a z drugiej strony – uczestniczy w charakterze
instrumentalnym w procesach sterowania ruchem turystycznym. Po piąte – współczesny marketing
turystyczny musi być oparty na wykorzystaniu internetu oraz innowacji w sprzęcie i oprogramowaniu
służącym turystom, nie ma dziś innej drogi do skutecznego działania rynkowego w turystyce.
Prezentując powyższe cechy specyficzne marketingu w turystyce, warto zwrócić uwagę na
konieczność modernizacji działań marketingowych i tworzenia wiedzy o marketingu oraz najważniejsze ich obszary. W praktycznych działaniach podmiotów turystycznych zauważa się bowiem
niekiedy skłonność do rutyny i schematyzmu, co obniża skuteczność marketingu. Tymczasem na
ogół jest tak, że konkretna firma czy dany projekt turystyczny potrzebują marketingu „uszytego na miarę”, dedykowanego, respektującego wskazane w tym artykule jego cechy specyficzne.
Podkreślam więc, iż współczesny marketing w turystyce wymaga większego niż dotąd respektowania specyfiki branżowej – tak w sferze potrzeb konsumenckich, jak i w ich zaspokajaniu.
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CONTEMPOR ARY MARKETING IN TOURIST INDUSTRY
AND ITS SPECIFIC FEATURES

Keywords

tourism, marketing in tourist industry, systemic products, experience economy

Abstr act

This paper is the theoretical concept of specific features of marketing in tourism. The starting
point is the assumption that the main principles of marketing are universal and sustainable, for
each economy sector and market segment. However, considering the new circumstances and new
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challenges of the twenty-first century we should seek specific marketing concepts in tourism.
The author indicates and describes the following five specific features of marketing in tourism:
interdisciplinary and multi-dimensionality of tourism, the application the principles of experience
economy in marketing, new concept of systemic products, the features and specificity of tourist
stream, advantage of new opportunities in the e-marketing.
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przejawów ekonomii dzielenia się na rynku turystycznym. Ekonomia dzielenia się (ang. sharing economy) to jeden z relatywnie
nowych trendów w gospodarce. Zaowocował on w ostatnich kilkunastu latach pojawieniem się na rynku turystycznym znaczącej liczby przedsięwzięć, których istota polega
na pośrednictwie w wymianie dóbr i usług pomiędzy konsumentami. W szczególności
dotyczy to takich usług jak noclegowe, gastronomiczne, transportowe i przewodnickie.
Dynamiczny rozwój tych przedsięwzięć na rynku turystycznym niesie ze sobą szereg
problemów związanych z koniecznością odpowiednich regulacji prawnych. Niezależnie
od tych problemów, prognozy dotyczące zysków z działalności w ramach nurtu ekonomii
dzielenia się są niezwykle obiecujące.

Wprowadzenie
Ekonomia oparta na dzieleniu się (ang. sharing economy) to relatywnie nowy trend w gospodarce, polegający na bezpośredniej wymianie dóbr i usług między konsumentami, którzy komunikują się przez specjalne serwisy internetowe. Za pomocą tego terminu opisuje się całe spektrum internetowych przedsięwzięć, które mają szansę zrewolucjonizować światowy rynek wymiany dóbr
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i usług (WTMGT, 2013, s. 23). Według A. Stephany’ego ekonomia dzielenia się czerpie wartość
z podejmowania nie w pełni wykorzystywanych aktywów i udostępniania ich online dla społeczności, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania posiadania tych aktywów na własność. Tak
definiowana ekonomia dzielenia się opiera się na pięciu podstawowych filarach: wartości, niewykorzystanych w pełni zasobach, dostępności online, społeczności oraz zmniejszonym zapotrzebowaniu na własność (Stephany, 2015, s. 13–20).
W obszarze szeroko rozumianej ekonomii dzielenia się występuje szereg pojęć, które często
stosowane są zamiennie.
Belk na przykład, polemizując ze stwierdzeniem, że jest się tym, co się posiada, zauważa, iż
w dobie internetu ludzie mają szereg możliwości wyrażania swojej indywidualności i tożsamości,
nie wchodząc w akt posiadania dóbr czy usług. Przytacza przy tym szereg obszarów badań konsumenckich określanych m.in. mianem ekonomii dzielenia się (ang. sharing economy), konsumpcji
kolaboracyjnej (ang. collaborative consumption), konsumpcji opartej na dostępie (ang. access-based consumption). Belk, skupiając się na pojęciu konsumpcji kolaboracyjnej, określa tym mianem
zjawisko, polegające na koordynowaniu procesów pozyskiwania i rozdzielania zasobów w zamian
za opłatę lub inny rodzaj wynagrodzenia, przy czym poprzez inny rodzaj wynagrodzenia autor
rozumie barter, wypożyczanie produktów lub usług w zamian za niepieniężne wynagrodzenie.
Tym samym w rozumieniu Belka konsumpcja kolaboracyjna nie obejmuje takich form dzielenia
się, w których nadrzędną ideą jest niepobieranie wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie1 i zajmuje
miejsce pośrednie między ideą dzielenia się dobrami i usługami na zasadach non-profit a wymianą
rynkową (Belk, 2015, s. 1595–1597).
Z kolei Bardghi i Eckhardt scalają pojęcia dzielenia się i konsumpcji kolaboracyjnej poprzez
zastosowanie terminu konsumpcji opartej na dostępie. Pojęciem tym określają transakcje, do
których dochodzi za pośrednictwem rynku, w których jednakże nie dochodzi do przeniesienia
własności. Konsumenci zyskują przy tym czasowy dostęp do dóbr czy usług, a w tych szczególnych przypadkach, w których dochodzi do pośrednictwa rynku, za ten dostęp są skłonni
zapłacić określoną cenę. Przy czym konsumenci są zainteresowani uzyskaniem dostępu do dóbr,
usług czy sieci, których nie byliby w stanie posiąść na własność lub z których posiadania świadomie rezygnują z uwagi na ograniczenia przestrzenne czy środowiskowe. W porównaniu z posiadaniem dóbr konsumenci doświadczają korzyści poprzez uzyskanie czasowego dostępu do
dóbr i usług lub wejścia do sieci na podstawie opłat najmu czy innych opłat czasowego dostępu
(Bardghi i Echardt, 2012, s. 881).
Ekonomia dzielenia się przejawia się zatem na rynku w postaci różnych form i struktur. Może
mieć charakter zarówno non-profit, jak i w formie przynoszącej zyski jednej ze współpracujących
ze sobą stron. Przede wszystkim jednak polega na wymianie dokonywanej między jednym człowiekiem a drugim, dlatego też często mówi się o ekonomii peer-to-peer (P-2-P).
Zjawisko to zyskało na popularności od początku XXI wieku, kiedy to w pierwszej dekadzie
powstało szereg przedsięwzięć dziś dynamicznie rozwijających się na wszystkich kontynentach.

1 Dotyczy
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Według Schumpetera współczesna ekonomia dzielenia się wywodzi się od powstałego w 1999
roku programu do wymiany muzyki Napster, który jako przedsięwzięcie P-2-P stał się inspiracją
dla gospodarki opartej na wymianie dóbr z innymi ludźmi (Barranger).
Obecnie idea ekonomii dzielenia się umożliwia ludziom zarabianie ponad 15 mld dolarów
rocznie dzięki wynajmowaniu lub sprzedaży tego, czego są właścicielami: począwszy od samochodów i domów, aż do wolnego czasu i pieniędzy. Suma ta uważana jest za zaledwie początek.
Według PricewaterhouseCoopers zyski z przedsięwzięć opartych na ekonomii dzielenia się wzrosną do 335 mld dolarów do 2025 roku (Stephany, 2015, s. 13).
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przejawów ekonomii dzielenia się i perspektyw
rozwoju tego zjawiska na rynku turystycznym na podstawie najnowszych publikacji poświęconych temu zagadnieniu (w szczególności raportów na temat aktualnych trendów w turystyce,
publikacji z prasy biznesowej), jak i witryn internetowych przedsięwzięć działających zgodnie
z tą ideą.

Ekonomia dzielenia się w turystyce
Turystyka jest jedną z dziedzin, gdzie trend ten dynamicznie się rozwija. Zaowocował on
w ostatnich kilkunastu latach pojawieniem się na rynku turystycznym znaczącej liczby przedsięwzięć, których istota polega na pośrednictwie w wymianie dóbr i usług pomiędzy konsumentami.
Dotyczy to przede wszystkim usług noclegowych, transportowych, gastronomicznych, jak również
usług o charakterze przewodnickim i pilockim. Dominująca liczba tych przedsięwzięć powstała
w pierwszej dekadzie XXI wieku w USA i stopniowo rozszerzały one swą działalność na inne
państwa, obejmując swym zasięgiem wszystkie kontynenty.
W szczególności w turystyce, w kontekście ekonomii dzielenia się, swą obecność zaznaczają
takie zjawiska jak (Stephany, 2015):
1. Short-term rental – krótkoterminowy wynajem domów, mieszkań, pokoi itp. przez ich
właścicieli osobom zainteresowanym, poprzez platformy, na których rejestrują się obie
strony – osoby wynajmujące oraz goście (oferowany m.in. przez platformy Airbnb,
HomeAway, Onefinestay, HouseTrip, Roomorama) – (por. tabele 1 i 2).
2. Home-swapping – czyli wymiana domów (np. HomeExchange, Knok, Love Home Swap),
najczęściej między zarejestrowanymi uczestnikami serwisów (por. tabele 1 i 2).
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Tabela 1. Wybrane firmy reprezentujące ekonomię dzielenia się działające w sektorze usług noclegowych powstałe
do końca pierwszej dekady XXI w.
Lp.

Nazwa firmy,
rok założenia,
adres WWW

Zarys filozofii działania oraz zakresu działalności

Zasięg działania

1.

HomeExchange,
1992,
www.homeexchange.com

nadrzędną ideą jest wymiana domów na okres wakacji
między zarejestrowanymi uczestnikami serwisu zgodnie
z zasadą (Travel anywhere. Live like a local. Stay for free);
taka opcja pozwala na komfort porównywalny z hotelowym,
jest korzystniejsza cenowo (pozwala zaoszczędzić aż do
58% kosztów wyjazdu), to również większa integracja
z odwiedzanym środowiskiem, inteligentniejsza forma
podróżowania; jednorazowa opłata członkowska to obecnie
150 USD; umożliwia pełne korzystanie z usług serwisu,
dowolną liczbę wynajmu domów od członków serwisu; serwis
oparty jest na dobrej woli, wzajemnym szacunku i zaufaniu

ponad 65 000 domów w 150
krajach

2.

Couchsurfing,
2001,
couchsurfing.org

zgodnie z ideą couchsurfingu couchsurferzy otwierają swoje
domy oraz styl życia przed przybyszami zarejestrowanymi
na platformie; z zasady to nie tylko darmowy nocleg, ale
także możliwość poznania innych krajów, kultur od środka,
z perspektywy mieszkańca; to także możliwość zawarcia
nowych znajomości oraz spontaniczność w podróżowaniu

ponad 6 mln zarejestrowanych
użytkowników, pochodzących
z ponad 100 tys. miejscowości
w ok. 250 państwach; ok. 20%
pochodzi z USA

3.

HomeAway,
2005,
www.homeaway.com

ideą platformy skupiającej jest pomoc w znalezieniu idealnego ponad 1 mln ofert w 190
krajach
zakwaterowania na wakacje; opierając się na platformie,
właściciele i zarządcy nieruchomości oferują szeroki wybór
domów wakacyjnych, po cenach atrakcyjniejszych od
rezerwacji hotelowych

4.

Airbnb,
2008,
www.airbnb.com

platforma służąca publikowaniu ofert, odkrywaniu
i rezerwowaniu unikalnych miejsc pobytu na całym świecie

5.

Roomorama,
2008,
www.romorama.com

ponad 300 000 wyjątkowych
idea przewodnia „go global, live local” (podróżuj globalnie,
mieszkaj lokalnie) oraz „live in style” (żyj stylowo); platforma lokalizacji na całym świecie
pośredniczy w kojarzeniu osób wynajmujących nieruchomości
z podróżującymi; serwis płatny

6.

Onefinestay,
2009,
www.onefinestay.com

idea koncentruje się na sformułowaniu „handmade
hospitality”, czyli gościnności realizowanej w sposób
unikatowy, „odręcznie”, z duszą; koncentruje się na
zapewnieniu gościom przyjaznych wrażeń z podróży,
porównywalnych z własnym domem; działa w wielkich
miastach (Nowy Jork, Londyn, Paryż, Los Angeles);
drobiazgowo weryfikuje się domy, które właściciele chcą
wynajmować; goście są wyposażeni w kompletną obsługę
– czeka na nich iPhone z użytecznymi informacjami
zostawionymi przez wynajmujących i gorącą linią do
obsługujących platformę w razie potrzeby; korzystanie
z wynajmu jest płatne

ponad 34 000 miast i 190
państw, ponad 60 mln gości na
całym świecie

działa w czterech wielkich
miastach (Nowy Jork,
Londyn, Paryż, Los Angeles)

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych firm wymienionych w tabeli (stan na dzień 30.10.2015 r.).
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Tabela 2. Wybrane firmy reprezentujące ekonomię dzielenia się, działające w sektorze usług noclegowych,
powstałe w drugiej dekadzie XXI wieku
Lp.

Nazwa firmy,
rok założenia,
adres WWW

Zarys filozofii działania oraz zakres działalności

Zasięg działania
działa w ponad 180 krajach
w społeczności liczącej
166 750 użytkowników od
ponad 20 lat

1.

Guest to guest,
2011,
www.guesttoguest.com

skupia swą działalność na wakacyjnej wymianie domów
i mieszkań; określa siebie przede wszystkim jako sieć
społecznościową, która koncentruje się na pomocy
w znajdowaniu / wzajemnym poznawaniu osób mających
wspólne cechy, system punktów, które można zdobyć
w ramach tej sieci, zwielokrotnia możliwość wakacyjnej
wymiany domów; model biznesowy opiera się na bezpłatnym
świadczeniu usług, natomiast usługi płatne są opcjonalne

2.

Homestay,
2013,
www.homestay.com

idea przewodnia „don’t just visit, live it” – czyli nie odwiedzaj, ponad 20 000 miejsc w poprzeżyj to; platforma łączy ludzi oferujących noclegi z gośćmi, nad 150 krajach
koncentruje się na dostarczaniu autentycznych przeżyć
turystycznych poprzez interakcję z osobami goszczącymi;
bazuje na wspólnych zainteresowaniach i doświadczeniach osób
udzielających noclegów i turystów

3.

Trampolinn,
2014,
www.trampolinn.com

społeczność osób, które udzielają darmowych noclegów i same
z takich korzystają; jednym z haseł serwisu jest powiedzenie
„Przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi”;
platforma opiera się na systemie zbierania punktów; każdy
użytkownik serwisu oferuje swoim gościom albo tylko łóżko,
albo pokój, czy nawet cały dom; każda przenocowana osoba to
kolejne punkty na koncie, które później można wymienić na
swoje zakwaterowanie w dogodnym miejscu i czasie

działa w 169 krajach,
w tym w 4500 miast, ma
ok. 30 000 zarejestrowanych członków i 13 500
udzielonych noclegów

4.

Gocambio,
2015,
www.gocambio.com

platforma łącząca ludzi, którzy kochają podróże, z tymi,
którzy chcą zaoferować darmowy nocleg i poprawiać swoje
umiejętności lingwistyczne; ideą główną jest wymiana
własnych umiejętności – posługiwania się ojczystym językiem
– na darmowy nocleg i domowe posiłki; idea portalu zakłada
dobrowolną wymianę między zaprzyjaźnionymi osobami,
trwającą od kilku dni nawet do kilku tygodni; główną ideą
są więc łączenie ludzi, nauczanie, wymiana – w myśl zasady
„podróżować za mniej, uczyć się za mniej”

najpopularniejszymi
w ramach Gocambio
destynacjami są obecnie:
Hiszpania, Włochy oraz
Tajwan, w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych
destynacji są też Francja,
Meksyk, Wielka Brytania,
Kolumbia, Argentyna,
Stany Zjednoczone
i Irlandia

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych firm wymienionych w tabeli (stan na dzień 30.10.2015 r.).

3. Ridesharing – czyli alternatywny sposób przewozu osób, w którym posiadacze samochodów
oferują przewozy innym osobom. Występuje pod dwiema postaciami: przewozów
krótkodystansowych i długodystansowych. Przewozy krótkodystansowe to wspólne
przejazdy w obrębie miast, będące alternatywą dla taksówek (np. Uber, Lyft, Yongche)
(WTMGT, 2015, s. 47). Przewozy długodystansowe na dłuższych trasach między miastami
są alternatywą dla kolei i przejazdów autokarowych. Nazywane są także carpoolingiem
(np. Carpooling.com, BlaBlaCar, GoCarShare), por. tabela 3.
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Tabela 3. Wybrane firmy reprezentujące ekonomię dzielenia się, działające w sektorze usług transportowych
Lp.

Nazwa firmy,
rok założenia,
adres WWW

Zarys filozofii działania oraz zakres działalności

Zasięg działania

1.

BlaBlaCar,
2004,
www.blablacar.com

oparty na zaufaniu serwis społecznościowy, który
łączy kierowców dysponujących wolnymi miejscami
w swoich samochodach z pasażerami podróżującymi
w tę samą stronę; pasażerowie współuczestniczą
w kosztach; profile użytkowników są zweryfikowane
i poszerzone o system ocen; w kwietniu 2015 przejął
serwis carpooling.com

w krajach Beneluksu,
w Chorwacji, Francji, Hiszpanii,
Indiach, Niemczech, Polsce,
Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii,
na Węgrzech, we Włoszech, Turcji,
na Ukrainie oraz w Wielkiej
Brytanii; po przejęciach cała społeczność BlaBlaCar liczyć będzie
ponad 20 milionów osób w tych
18 krajach w Europie i Azji

2.

GoCarShare,
2009,
www.gocarshare.com

serwis z nadrzędną ideą, że podróże są lepsze dzięki
towarzystwu, umożliwiający kontakt kierowcom
i potencjalnym pasażerom podróżującym w to samo
miejsce; dzięki zapełnianiu miejsc w samochodzie
redukowane są koszty, także środowiskowe; dzięki
połączeniu kont użytkowników z Facebookiem
kierowca ma możliwość weryfikacji potencjalnego
pasażera

Wielka Brytania

3.

Uber,
2009,
www.uber.com

amerykańskie przedsiębiorstwo, twórca aplikacji
mobilnej Uber, która służy do zamawiania usług
transportu samochodowego poprzez kojarzenie
pasażerów z kierowcami korzystającymi z aplikacji;
alternatywa dla taksówek

67 krajów na wszystkich kontynentach

4.

Lyft,
2012,
www.lyft.com

twórca aplikacji mobilnej Lyft, do zamawiania usług
transportu samochodowego jako alternatywy dla
taksówek

USA

5.

Yongche,
2011
www.yongche.com

chińskie przedsiębiorstwo, twórca aplikacji mobilnej,
dzięki której można zamówić usługi transportu
osobowego; alternatywa dla taksówek

Chiny

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych wymienionych w tabeli firm (stan na dzień 30.10.2015 r.).

Meal-sharing, czyli usługi polegające na dzieleniu się posiłkami między osobami najczęściej
w prywatnych domach, w szczególności na goszczeniu turystów przez mieszkańców destynacji
turystycznych (np. Eatwith.com, LocalEats.com), por. tabela 4.
Tabela 4. Wybrane firmy reprezentujące ekonomię dzielenia się, działające w sektorze usług gastronomicznych
Lp.
1

1.

26

Nazwa firmy,
rok założenia,
adres WWW

Zarys filozofii działania oraz zakres działalności

2

3

Zasięg działania
4

LocalEats, w pierwotnej wersji aplikacja mobilna pozwalająca odnaleźć klimatyczne restau1.01.1994 r., od 2008 jako
racje serwujące lokalne dania, jako przeciwieństwo zatłoczoaplikacja mobilna
nych, tłumnie odwiedzanych przez turystów; wyszukiwarka
działa według obszaru i rodzaju żywności, można poznać
menu, przeczytać opinie, poznać atmosferę miejsca i zarezerwować stolik; restauracje są starannie dobrane i testowane
w celu zagwarantowania autentyczności i jakości

początkowo w USA, aktualnie działa na całym świecie,
w największych miastach
(najczęściej stolicach)
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1

2

3

4

2.

Eat With,
2012
www.eathwith.com

EatWith jest społecznością zarejestrowanych osób, które
oferują lokalne doświadczenia kulinarne w domach na
całym świecie; poprzez platformę można spróbować
nowych potraw, poznać nowych ludzi i przeżyć unikalne
doświadczenia, spożywając posiłki w domach w miastach
na całym świecie, przy czym kucharzami są zarówno
profesjonaliści, jak i entuzjaści lokalnej kuchni; rezerwując
miejsce i czas, uiszcza się opłatę, w którą wliczone są
napiwki

działa w ponad 30 krajach
na całym świecie, w ponad
150 miastach

3.

Feastly,
2013,
www.eatfeastly.com

rewolucyjne doświadczenia kulinarne dostarczane przez
kucharzy-amatorów i profesjonalnych szefów kuchni
z całego świata (po drobiazgowej weryfikacji), oparte na
autentyczności i towarzyskim biesiadowaniu, zgodnie z ideą,
że wspólne spożywanie posiłków to droga do poznania
innych kultur; w ramach serwisu płaci się za posiłki
zróżnicowane ceny aż do 250 USD; za rezerwację platforma
pobiera 5 USD opłaty manipulacyjnej, za posiłek płaci się
także przy rezerwacji

USA – Nowy Jork,
Waszyngton, San Francisco,
ponadto wybrane lokalizacje
na całym świecie

4.

Colunching,
2011,
www.colunching.com

pośrednictwo w kojarzeniu osób chcących zjeść posiłek
w towarzystwie, jako alternatywa dla dehumanizacji
kontaktów międzyludzkich

pierwotnie, w Paryżu, stopniowo rozszerza swoją działalność; obejmuje 30 krajów,
liczy 15 000 członków

5.

Cookisto,
2012,
www.cookisto.com

społeczność, poprzez którą można znaleźć wspaniałe
jedzenie przygotowane przez lokalnych kucharzy lub
udostępniać swoje własne dania

pierwotnie powstały
w Grecji serwis rozszerzył
swoją działalność na Wielką
Brytanię

6.

Shareyourmeal.net,
2011

internetowa platforma do gotowania, łączy ludzi
z zamiłowaniem do dobrego jedzenia; dzięki
jej pośrednictwu można podzielić się posiłkami
z osobami z okolicy; jeśli gotowanie nie jest naszą pasją,
w przeciwieństwie do jedzenia, umożliwia śledzenie tego, co
jest oferowane w pobliżu

Holandia, około 700
kucharzy, ponad 5000 osób
korzystających z serwisu,
blisko 3000 dań

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych firm wymienionych w tabeli (stan na dzień 30.10.2015 r.).

Inne usługi, w szczególności przewodnickie i pilockie, realizowane poprzez społeczności
mieszkańców interesujących destynacji turystycznych w różnych częściach świata (np. Vayable,
Trip4real itp.), por. tab. 5. Usługi te opierają się na idei łączenia kultur, poznawania i doświadczania
przez turystów specyfiki lokalnych społeczności, dzięki zaangażowaniu ich mieszkańców.
Tabela 5. Wybrane firmy reprezentujące ekonomię dzielenia się, działające w sektorze usług przewodnickich
i pilockich
Lp.

Nazwa firmy,
rok założenia,
adres WWW

1

1.

2

Vayable,
2011
www.vayable.com

Trendy we współczesnym ruchu turystycznym

Zarys filozofii działania oraz zakres działalności
3

serwis, którego misją jest bycie globalną platformą
dostarczającą unikalnych wrażeń w czasie podróży,
nowego sposobu poznawania lokalnych kultur; serwis
pośredniczy w kontaktach między turystami a siecią
miejscowych prywatnych przewodników, dostarczających unikalnych usług, jakich nie można doświadczyć
w regularnych wycieczkach

Zasięg działania
4

funkcjonuje w Paryżu,
Barcelonie, Stambule,
Amsterdamie, Rzymie,
Lizbonie, Atenach, Berlinie
Dublinie i Wiedniu
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1

2

2.

Trip4real,
2013
www.trip4real.com

serwis pomagający w kontaktowaniu turystów
z mieszkańcami destynacji turystycznych, którzy chcą
świadczyć usługi przewodnickie, pilockie i pomagać
poznawać turystom swoją kulturę od środka; bazuje na
zapewnianiu unikalnych doświadczeń turystycznych,
patrzeniu na odwiedzane miejsca przez pryzmat
doświadczeń jego mieszkańców; mieszkańcy mogą
tworzyć i sprzedawać indywidualne wycieczki dla
turystów z całego świata

3

Hiszpania, Portugalia,
Wielka Brytania, Włochy

4

3.

Touristlink,
2011,
touristlink.com

sieć społecznościowa umożliwiająca nawiązywanie
kontaktów w czasie podróży, od zwykłych kontaktów
towarzyskich, po profesjonalne usługi przewodnickie
i pilockie

sieć zrzeszająca ok. 20 000
lokalnych przewodników
i 50 000 turystów z całego
świata w 160 000 destynacji

4.

Spotted By Locals,
2008
www.spottedbylocals.com

serwis, który bazuje na aplikacjach mobilnych
i internetowych przewodnikach miejskich,
z aktualnymi informacjami zamieszczanymi przez
mieszkańców

serwis obsługuje 65 miast
w Ameryce Północnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych firm wymienionych w tabeli (stan na dzień 30.10.2015 r.).

Jak podaje World Travel Market Trends Report, liczba ofert wynajmu miejsc noclegowych
w Europie znacząco wzrosła w ostatnich latach i stała się bardziej zróżnicowana dzięki ekspansji
platform rezerwacyjnych, takich jak Airbnb, HouseTrip czy HomeAway, zaspokajających obecnie szeroki zakres wymagań konsumentów. Oferty wycieczek, usług przewodnickich czy innych
unikalnych doświadczeń podróży są również dostępne dzięki platformom takim jak Touristlink
czy Vayable, poprzez które podróżni mogą skontaktować się z lokalnymi mieszkańcami. Usługi
udostępniania samochodów to także dynamicznie rosnący trend w Europie. W sierpniu 2013 roku
Blablacar.com miał ponad 3 milionów członków w 10 krajach europejskich, z liczbą 600 000 członków podróżujących miesięcznie. TripAdvisor zaimplementował tę koncepcję poprzez nabycie platformy FlipKey, jak również poprzez umieszczenie HouseTrip i Airbnb na liście swoich zaufanych
partnerów wynajmu miejsc zakwaterowania (WTMGT, 2013, s. 22).
Rosnącą popularność w Europie odnotowuje się także w zakresie korzystania z usług gastronomicznych oferowanych przez mieszkańców destynacji wakacyjnych, w szczególności przez
platformy takie jak Eatwith.com czy Bookalokal.com, które kojarzą ze sobą turystów oraz osoby
świadczące usługi żywieniowe w swoich domach. Taka forma interakcji między mieszkańcami
destynacji a turystami jest postrzegana jako możliwość uzyskania cennych doświadczeń i szerszej
perspektywy odwiedzanych miejsc (WTMGT, 2014, s. 21).
Sporo zamieszania na rynku usług hotelarskich i transportowych wywołało pojawienie się i rozwój takich firm jak Airbnb (w sektorze hotelarskim) i Uber (w sektorze transportu), które zmobilizowały miliony mikroprzedsiębiorców w procesie świadczenia usług. Obie firmy są już obecne w Polsce.
Ogromna popularność firm reprezentujących trend ekonomii dzielenia się idzie w parze z szeregiem
głosów krytycznych pod ich adresem płynących ze strony ekspertów. Jednym z podstawowych jest
fakt, że alternatywne sposoby wymiany dóbr oraz kapitału w większości krajów pozostają poza kontrolą państwa, co może prowadzić do nadużyć. Zdaniem specjalistów firmy te przeniosły logikę WEB
2.0, której istotą jest dzielenie się treściami w internecie i pośredniczą w obrocie nieruchomościami,
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pieniędzmi czy własnością, ukrywając monopolistyczny aspekt działalności. W szczególności krytyka ta dotyczy tak wielkich podmiotów jak Uber czy Airbnb, które są potężnymi firmami dostosowanymi do wymogów świata cyfrowego. W praktyce swej działalności wykorzystują jednocześnie
outsourcing – w wymiarze przenoszenia na osoby świadczące usługi całego ryzyka i kosztów prowadzenia działalności. Obawy ekspertów dotyczą niebezpieczeństwa praktyk monopolistycznych i wyniszczenia lokalnej gospodarki (Eksperci krytyczni wobec ekonomii dzielenia się, 2015).

Podsumowanie
Niezależnie od obaw ekspertów w kwestii społecznego oddziaływania firm w obszarze ekonomii
dzielenia się, firmy takie jak Uber czy Airbnb wzbudzają obecnie ogromne zainteresowanie inwestorów. Założyciel Airbnb Brian Chesky stał się pierwszym miliarderem ekonomii współpracy. Firma wyceniana jest na 10 miliardów dolarów (Maciejewski, 2015). Uber z kolei został najwyżej wycenionym
start-upem 2014 roku. W grudniu 2014 był wart 41 miliardów dolarów. Magazyn „TIME” nazywa ekonomię dzielenia się jednym z 10 pomysłów, które zmieniają świat. Laureat Nagrody Pulitzera Thomas
L. Friedman nazywa ją prawdziwym interesem (ang. the real deal). Potencjał wzrostu biznesów opartych na tym trendzie na najbliższe 10 lat jest wysoce obiecujący. Prognozowany ponaddwudziestokrotny wzrost zysków z tych działalności z pewnością zaowocuje uruchamianiem nowych platform internetowych umożliwiających wymianę dóbr i usług między ludźmi, zwłaszcza że u podstaw tych procesów
leży dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, rozwój sieci społecznościowych, jak również bardziej efektywna alokacja zasobów oraz chęć ich oszczędzania dzięki dzieleniu się. Turystyka, jako
dziedzina nierozerwalnie związana z otwartością na nowe doświadczenia, z całą pewnością będzie
nadal atrakcyjnym obszarem poszukiwania możliwości kojarzenia ze sobą stron, które mają potencjał
oferowania dóbr i usług oraz potrzebę skorzystania z usług unikatowych, skrojonych na miarę, dających
możliwość poznania odwiedzanych miejsc przez pryzmat doświadczeń ich mieszkańców.
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SHARING ECONOMY AND ITS EX AMPLES IN TOURISM

Keywords
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Abstr act

The article discusses the issues of sharing economy and the examples of the trend on the tourist market.
This relatively new trend has resulted in significant number of projects whose essence is the
intermediary in the exchange of goods and services between consumers. In particular, this applies
to services such as accommodation, catering, transport and guiding. The dynamic development
of these projects on the tourist market carries a number of problems related to the necessity of
appropriate legal regulations. Regardless of these problems, projections of earnings from operations
of sharing economy are extremely promising.
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Streszczenie

Sharing economy to nowy trend w gospodarce, polegający na bezpośredniej wymianie
dóbr i usług między konsumentami, którzy komunikują się przez specjalne serwisy internetowe. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji sharing economy oraz zidentyfikowanie jej przejawów na rynku turystycznym. Realizacja celu badawczego była
możliwa dzięki analizie literatury oraz źródeł wtórnych informacji.
Na rynku turystycznym najbardziej znanym i cieszącym się dużą popularnością wśród
turystów serwisem internetowym, oferującym tanie i różnorodne miejsca noclegowe,
jest firma Airbnb, która staje się realną konkurencją dla branży hotelarskiej.

Wprowadzenie
Badacze ekonomicznych problemów turystyki wskazują na cztery główne trendy występujące
po stronie popytowej turystyki. Zaliczają do nich wzrost liczby turystów (i odbywanych podróży
turystycznych) oraz oczekiwań turystów w zakresie obsługi, postępujący proces demokracji wypoczynkowej, zmiany związane z czasem wolnym i stylem życia oraz rosnący wpływ mediów kreuEkonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016
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jących modę (Meyer, 2015, s. 30–31). Oczekiwania turystów w zakresie obsługi dotyczą między
innymi wymiaru finansowego. Turyści zachowują się zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania, a więc chcą osiągać określony efekt przy jak najniższym nakładzie finansowym, czego potwierdzeniem jest na przykład idea taniego podróżowania. Polscy turyści chętnie korzystają z ofert
tanich linii lotniczych oraz platform zakupowych typu Groupon (Sidorkiewicz i Pawlicz, 2015,
s. 144)1. Powstają także aplikacje internetowe, na przykład RoomAuction.com 2 (Konieczyńska,
2015), działające jak pośrednik między klientem a hotelem, który przedstawia obu stronom negocjacji korzystne oferty. Jednocześnie rozwija się koncepcja sharing economy, która wkomponowuje się w paradygmat zrównoważonego rozwoju3. Z jednej strony bowiem nawiązuje ona do
zbliżania się do siebie ludzi różnych narodowości i kultur oraz kreowania otwartości i tolerancji,
a z drugiej następują zmiany w postawach ludzi, którzy zaczęli generować nowe źródła dochodu
i unikać nadmiernych wydatków na dobra i usługi, stając się bardziej skłonni do efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów.
Zmiany preferencji, zachowań i oczekiwań współczesnych konsumentów wynikają w dużej
mierze z powszechnego dostępu do internetu oraz rozwoju mediów społecznościowych, na bazie
których rozwijają się wirtualne społeczności konsumenckie (Dejnaka, 2013). Ludzie komunikują
się ze sobą online i udostępniają innym swoje zasoby rzeczowe lub umiejętności za pieniądze lub
bezpłatnie, a do transakcji lub wymiany dochodzi bez pośredników, przy wykorzystaniu aplikacji
internetowych.
Zjawisko to można zaobserwować również na rynku turystycznym. Turyści także budują internetowe sieci społeczne. Współtworzą więzi społeczne w mediach społecznościowych, współdzielą się nie tylko informacją zakupową, pasjami podróżniczymi, ale także posiadanymi wolnymi
przestrzeniami w swoich domach. W literaturze przedmiotu zjawisko współpracy konsumenckiej przedstawiane jest jako sharing economy4, które można określić jako gospodarkę wymiany
(Koopman, Mitchell i Thierer, 2014; Mitręga-Niestrój, 2013). Koncepcja sharing economy nie jest
nowym zjawiskiem na rynku, ale rozwój technologii mobilnych i społeczności internetowych spowodował, że komunikacja międzyludzka stała się łatwiejsza, a wymiana zasobów nabrała zupełnie
innego wymiaru.
Wskazane zmiany, zachodzące po stronie popytu, wynikające z rozwoju społeczeństwa, implikują zmiany po stronie podaży. Zdaniem ekspertów idea sharing economy zakłóca funkcjonowanie rynku i zmienia oblicze biznesu (Gill, 2014, s. 13). Przedsiębiorstwa różnych branż próbują
reagować na ewoluujące potrzeby konsumentów, dopasowując swoje modele biznesu do nowych
zjawisk rynkowych, pokazują swoim nabywcom, że oni również zaangażowani są w gospodarkę
1 Autorzy, powołując się na badania przeprowadzone przez serwis GoDealla w czerwcu 2011, wskazują, że aż 42%
użytkowników tzw. zakupów grupowych wskazało „turystykę i hotele” jako jedną z trzech najbardziej pożądanych kategorii ofert zakupów grupowych.
2 Aplikacja RoomAuction.com pozwala użytkownikom negocjować ceny pokoi w 55 tysiącach hoteli w 170 krajach.
3 O koncepcji zrównoważonego rozwoju w turystyce w kontekście zbliżania się do siebie ludzi różnych narodowości
i kultur, kreowania otwartości i tolerancji piszą m.in. Kachniewska i in., 2012, s. 240; Meyer (red.), 2015, s. 29.
4 W polskiej literaturze przedmiotu termin sharing economy nie został jednoznacznie przetłumaczony, dlatego
w artykule używana jest oryginalna nazwa.
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wymiany5 (Bainbridge, 2013). Jednak interesującym zjawiskiem na rynku po stronie podaży jest
powstawanie nowych firm o charakterze start-up, które, wykorzystując zasadę sharing economy,
doskonale wkomponowują się ze swoją ofertą w potrzeby konsumentów. Do najbardziej znanych
firm należą: Airbnb – amerykańska platforma internetowa łącząca gospodarzy i gości na całym
świecie („The Economist”, 2013), BlaBlaCar – największy europejski serwis łączący kierowców
dysponujących wolnymi miejscami z osobami szukającymi transportu oraz Zopa – oferująca pożyczki społecznościowe po znacznie niższych kosztach niż banki (Pożyczki społecznościowe…).
Głównym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji sharing economy oraz zidentyfikowanie jej przejawów na rynku turystycznym.
Realizacja celu badawczego była możliwa dzięki analizie literatury oraz źródeł wtórnych informacji.

1. Koncepcja sharing economy w ujęciu teoretycznym
W polskiej literaturze przedmiotu koncepcja sharing economy nie jest jeszcze mocno eksplorowana przez naukowców. Natomiast, jak wynika z przeglądu anglojęzycznej literatury, zjawisko
oparte na maksymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów poprzez udostępnianie ich innym
konsumentom określonej społeczności przy użyciu nowoczesnych technologii jest znacznie częściej przedmiotem prowadzonych badań.
Analiza literatury dowodzi, że sharing economy, mimo swojej popularności wśród konsumentów, jest definiowane w różny sposób. Powszechnie do zobrazowania tego zjawiska używane
są takie określenia jak: sharing economy, collaborative economy, peer economy, peer-production economy, peer-to-peer economy, collaborative consumption (Burgiel, 2014; Botsman, 2013;
Botsman i Rogers, 2010; Tapscott i Williams, 2008; Benckler, 2006). Podejmując próbę identyfikacji koncepcji sharing economy na rynku turystycznym, wykoncypowano, że wymaga ona przede
wszystkim uporządkowania aparatu pojęciowego w tym zakresie.
Stwierdzono, że najszerszym pojęciem jest collaborative economy. Składa się na nie sieć powiązań indywidualnych użytkowników i społeczności, w obszarze produkcji (collaborative production), konsumpcji (collaborative consumption), finansów (collaborative finance) i edukacji
(collaborative education) 6, a gospodarowanie oznacza dzielenie się własnymi zasobami bez udziału scentralizowanych instytucji przy wykorzystaniu aplikacji internetowych (Botsman, 2013).
Natomiast w zamian konsumenci otrzymują od członków internetowych społeczności, w której
funkcjonują, to, czego potrzebują. Mogą to być zarówno dobra materialne, jak i niematerialne.
Zależności między przedstawionymi pojęciami zaprezentowano na rys. 1.

5 Przykładowe przedsiębiorstwa, które wprowadziły koncepcję sharing economy do swoich modeli biznesu, to:
BMW DriveNow, Marks & Spencer, IKEA.
6 W obszarze produkcji zmiany oznaczają planowanie, produkcję i dystrybucję dóbr poprzez sieć współpracy;
w konsumpcji maksymalne wykorzystanie zasobów przy pomocy skutecznych modeli redystrybucji i współdzielenia się
nimi z innymi; w obszarze finansów – modele bezpośredniej bankowości i inwestycje napędzane tłumem, które powodują
decentralizację finansów, a w edukacji – modele bezpośredniej, otwartej edukacji i uczenia się.
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Rysunek 1. Elementy składowe collaborative economy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Botsman (2013).

Jak wynika z rys. 1, peer economy, ale także peer-production economy oraz peer-to-peer
economy są elementami collaborative production i oznaczają kontakt bezpośredni na rynku między ludźmi (person to person marketplace), który umożliwia dzielenie się produktami i usługami,
a także bezpośrednią ich sprzedaż, bazując na zbudowanym zaufaniu. Przykładem takiego „rynku” jest działalność firm Airbnb, Lyft, Getaround, Etsy, Uber.
Z kolei sharing economy jest elementem collaborative consumption określanym jako konsumpcja wspólna lub współkonsumpcja. Collaborative consumption można zdefiniować jako model gospodarczy oparty na dostępie do własności ludzi i dzieleniu się posiadanymi zasobami, wynajmowaniu, a także zamianie lub odsprzedaży dóbr i usług. Główny akcent w modelu położony
jest na tym, w jaki sposób dobra lub usługi są konsumowane, a nie co jest przedmiotem konsumpcji. Na collaborative consumption składają się trzy różne systemy:
1) redistribution markets polegający na tym, że niechciane i nieużywane dobra są odsprzedawane (przykłady firm działających w takim systemie to Allegro, Olx, eBay)7;
2) product service system bazujący na odpłatnym dostępie do korzyści wynikających z użytkowania produktu (w takim systemie funkcjonują na przykład wypożyczalnie samochodów, firmy leasingowe);
3) collaborative lifestyles opierający się na tym, że ludzie udostępniają przez aplikacje internetowe innym członkom wirtualnych społeczności swoje niewykorzystane zasoby, takie jak powierzchnia w domu, środki pieniężne, posiadane umiejętności, czas wolny, a w zamian otrzy7 Innym przykładem systemu redistribution markets są działania firmy IKEA w Szwecji, która w 2010 roku stworzyła platformę internetową umożliwiającą konsumentom odsprzedaż towarów marki IKEA. Działania redystrybucyjne
podejmowane przez firmę miały na celu nadanie towarom „drugiego życia” i nawiązywały do wyznawanych przez firmę
wartości związanych z dbaniem o środowisko (Bainbridge, 2013).
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mują to, czego potrzebują; mogą to być z jednej strony środki finansowe, a z drugiej dostęp
do zasobów innych ludzi; korzystanie z takich aplikacji internetowych jest z punktu widzenia
ekonomii bardzo efektywne dla jednostki, ponieważ określony efekt może być osiągnięty przy
niższych nakładach; na przykład aplikacja internetowa Airbnb służy do wynajęcia miejsca
noclegowego w dowolnym miejscu na świecie, natomiast aplikacje Lyft lub Blablacar łączą
ludzi, którzy podróżując samochodem, chcą udostępnić wolne miejsce w tym samochodzie
innym członkom społeczności; z kolei Zopa działa w obszarze pożyczek pieniężnych, udzielanych bez pośrednictwa instytucji bankowych („The Guardian”, 2014). Komunikacja w systemie collaborative lifestyles opiera się na bezpośrednich kontaktach międzyludzkich typu
P2P (peer-to-peer), które koncentrują się na wymianie pomiędzy osobami różnych zasobów,
a omijaniu pośredników, na przykład takich jak banki czy hotele (Allen i Berg, 2014, s. 36).
Mimo że w literaturze przedmiotu pojęcia sharing economy i collaborative consumption
używane są zamiennie (Mitręga-Niestrój, 2013), to jednak należy podkreślić, że sharing economy
jest pojęciem węższym niż collaborative consumption, ponieważ dotyczy tylko jednego z trzech
jej elementów, a mianowicie collaborative lifestyles. Idea sharing economy występuje w różnych
obszarach życia człowieka, które w sposób syntetyczny przedstawiono na rys. 2.

zamieszkanie
umiejħtnoƑci
podróǏowanie
finanse

SHARING
ECONOMY

jedzenie
ziemia/ogrodnictwo
transport
ubranie
praca
czaswolny
parkowanie
/magazynowanie

Rysunek 2. Obszary występowania koncepcji sharing economy w życiu człowieka
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mitręga-Niestrój (2013), s. 15.
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Jak wynika z rys. 2, koncepcja sharing economy nie ogranicza się jedynie do rzeczy materialnych, ponieważ do zasobów ludzi zaliczają się także ich umiejętności oraz czas wolny, którymi
mogą podzielić się z innym ludźmi. Zatem należy jeszcze raz podkreślić, że sharing economy nie
jest nowym zjawiskiem na rynku, ale rozwój technologii mobilnych i społeczności internetowych
spowodował, że komunikacja międzyludzka stała się łatwiejsza, a wymiana zasobów nabrała zupełnie innego wymiaru (Wosskow, 2014; Burgiel, 2014).
Amerykańscy badacze problemu Koopman, Mitchell i Thierer wskazali na liczne korzyści
dla konsumentów ze stosowania tej koncepcji (Koopman i in., 2014). Po pierwsze, gospodarka
wymienna daje ludziom korzyści z używania „cudzych” rzeczy, takich jak samochody, mieszkania
i inne własności, co pozwala na zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów i ponowne ich
użytkowanie, a to przyczynia się z kolei do dłuższego okresu ich eksploatowania. Dodatkowo na
zmiany w postawach ludzi zaczęła wpływać idea rozwoju zrównoważonego, która spowodowała,
że ludzie zaczęli kreować nowe źródła dochodu i unikać nadmiernych wydatków na dobra i usługi,
stając się bardziej skłonni do efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów (McArthur,
2015; Mitręga-Niestrój, 2013; Eun, 2012). Po drugie, łączy wielu kupujących i sprzedających, co
sprawia, że zarówno po stronie popytu, jak i podaży występuje większa konkurencja, która w rezultacie doprowadza podmioty rynkowe do większej specjalizacji. Po trzecie, obniżają się koszty
transakcyjne, co sprawia, że rozszerza się zasięg handlu (Allen i Berg, 2014, s. 13–14). Po czwarte,
dzięki zebraniu i zagregowaniu opinii (recenzji) konsumentów oraz producentów i umieszczeniu
ich bezpośrednio w aplikacji internetowej, znacząco obniżają się koszty asymetrii informacji między producentami a konsumentami (Kachniewska i in., 2012, s. 279–282). Po piąte, producenci
mogą kreować wartość dla konsumentów, umożliwiając im dostęp do różnych zasobów, ale niestety tylko z pominięciem pewnych regulacji prawnych8.
Z wyników badań, które zostały przeprowadzone online w grudniu 2014 roku przez firmę
doradczą PricewaterhouseCoopers na próbie 1000 dorosłych Amerykanów („The Wall Street
Journal”, 2015), wynika, że 19% respondentów korzystało już z koncepcji sharing economy
w swoim życiu, 7% stale oferuje swoje zasoby do wykorzystania w tym systemie, natomiast aż
51% zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat będzie dostarczało swoje zasoby na rynek,
korzystając z tej idei. Wśród respondentów najwięcej entuzjastów tej koncepcji to osoby młode
w przedziale wiekowym 25–44 lata. Badani wskazali również, że koncepcja sharing economy ma
więcej plusów (5) niż minusów (2).
Podsumowując teoretyczne rozważania na temat koncepcji sharing economy, należy podkreślić, że rozwój jej jest możliwy dzięki takim zjawiskom jak:
– szeroki dostęp do internetu i technologii mobilnych,
– rozwój mediów społecznościowych, które umożliwiają ludziom komunikowanie się, dzielenie pomysłami, przemyśleniami oraz zasobami (Eun, 2012; Mitręga-Niestrój, 2013, s. 15).

8 Przykładem
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Inni badacze problemu wskazują również na utrzymujący się kryzys gospodarczy, który potwierdza, że aktualny system gospodarczy nie jest już efektywny, więc rządy niektórych krajów
szukają nowych sposobów na dalszy rozwój swoich gospodarek (Wosskow, 2014, s. 6).
Jak wynika z przeprowadzonych studiów literaturowych w dotychczasowych opracowaniach
naukowych zbyt mało uwagi poświęcono kwestii sharing economy w kontekście rynku turystycznego. Dlatego w drugiej części artykułu podjęto próbę zidentyfikowania koncepcji sharing economy na rynku turystycznym.

2. Identyfikacja idei sharing economy na rynku turystycznym
Rynek jest to ogół stosunków wymiennych zachodzących pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie wymiany. Rynek jest wtedy miejscem wymiany, kiedy nabywcy odczuwają potrzebę zakupu dobra lub usługi, posiadają środki finansowe i akceptują ceny sprzedawców
a sprzedawcy posiadają dobra i usługi i chcą je sprzedać przy określonym poziomie ceny.
Jako punkt wyjścia dla rozważań na temat idei sharing economy na rynku turystycznym przyjęto, że rynek turystyczny jest to ogół stosunków wymiennych, zachodzących między osobami
i instytucjami zgłaszającymi potrzeby związane z uprawianiem turystyki i posiadającymi fundusze na ich pokrycie a osobami i instytucjami zaspokającymi te potrzeby za określoną opłatą
(Kachniewska i in., 2012, s. 113–114, za: Rapacz, 1998). Rozwojowi rynku turystycznego towarzyszy wiele przemian zarówno w sferze popytu, jak i podaży turystycznej. Dlatego w niniejszym artykule uwagę skoncentrowano szczególnie na dwóch cechach rynku turystycznego, które wpływają na natężenie konkurencji, a mianowicie na ciągłych zmianach po stronie popytu turystycznego,
wynikających głównie z zachowań turystów, a także na coraz większym zróżnicowaniu oferty turystycznej, czyli podejmowanych działaniach po stronie podaży (Kachniewska i in., 2012, s. 116).
Obserwując potrzeby turystów, można stwierdzić, że nieustannie ewoluują, co potwierdza
istniejący w turystyce paradygmat 3E (Meyer, 2015, s. 33). Oznacza on poszukiwanie przez ludzi rozrywki, wiedzy, nowych doświadczeń. Sprawia, że turyści stale poszukują coraz lepszych
i czasami również tańszych sposobów zaspokajania swoich potrzeb. Turyści chętniej organizują
sobie wycieczki bez korzystania z usług pośredników turystycznych. Szukają nowych miejsc do
odwiedzenia, są otwarci na poznawanie nowych ludzi, kultur i obyczajów, a nową przestrzenią
opiniotwórczą oraz obszarem do interakcji turystów stały się media społecznościowe, zwłaszcza
portale społecznościowe, na przykład Facebook, oraz blogi i mikroblogi podróżnicze9. Do dzielenia się swoją pasją podróżniczą blogerzy wykorzystują również Pinteresta, YouTube, Instagram
i Google+. Potencjał blogerów turystycznych i ich wpływ na zachowania konsumenckie turystów
dostrzegły już organizacje turystyczne. Na przykład Śląska Organizacja Turystyczna w połowie
maja 2015 roku po raz pierwszy zorganizowała trzydniowe study tour dla 10 blogerów podróż9 Do najbardziej popularnych w Polsce blogerów turystycznych, którzy przyciągają pasjonatów podróżniczych,
można zaliczyć Anię i Marcina Nowaków, którzy prowadzą bloga na stronie www.gdziewyjechać.pl. Pozostali blogerzy
to: Kasia i Maciej Marczewscy, którzy prowadzą bloga www.ruszajwdrogę.pl, Jakub i Ania Górniccy – www.podroznicy.com, Kasia – www.Kasai.eu, Tatiana i Michał z Poszli-Pojechali, Natalia i Łukasz – www.zlotaproporcja.pl, czyli
blog o podróżach i kuchniach świata oraz Michał Maj – zyciejestpiekne.eu.
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niczych (Blogerzy w śląskim). Podobny projekt w tym czasie zrealizowała również Dolnośląska
Organizacja Turystyczna, zapraszając kilku blogerów na Dolny Śląsk (Perzyński, 2015).
Przykładem obrazującym wykorzystanie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym
jest działanie firmy Airbnb w sektorze hotelarskim. Airbnb została założona w USA w 2008 roku,
a jej rynkowy sukces wynika z przyjętego modelu biznesu. Airbnb jest właścicielem serwisu internetowego, który kojarzy osoby poszukujące noclegu, z tymi, którzy akurat mają wolne miejsce do
wynajęcia (Airbnb – serwis z tanimi noclegami…). Airbnb czerpie zyski z pobierania trzyprocentowej opłaty od gospodarzy wynajmujących lokale za pośrednictwem serwisu.
Podobny model biznesu, opierający się na koncepcji sharing economy, został wykorzystany przez Niemców, którzy udostępnili trzy lata później platformy internetowe o nazwach:
Wimdu (Evans, 2012) i 9flats (Looking for a better way to stay?) oraz Roomorama z Singapuru
(www.roomorama.com/about/) i Tujia, która koncentruje się na rynku chińskim (Mahajan, 2015).
Działalność Airbnb silnie wpłynęła na natężenie konkurencji w sektorze hotelarskim, gdyż
platforma ta oferuje zakwaterowanie w prawie każdym z głównych ośrodków branży hotelarskiej
na całym świecie (Kurtz, 2014). Dla hotelarzy idea sharing economy stała się czynnikiem otoczenia, który mocno zagroził funkcjonowaniu całego sektora hotelarskiego („The Economist”, 2013).
Lobby hotelarzy zaczęło domagać się zamknięcia tego typu serwisów lub zmuszenia gospodarzy do przestrzegania przepisów regulujących funkcjonowanie rynku w zakresie bazy noclegowej
(Airbnb – serwis z tanimi noclegami…), a hotelarze zostali zmuszeni do budowania i wdrażania
nowych strategii rozwoju (Cusumano, 2015).
Natomiast właściciele serwisu Airbnb, odpierając ataki hotelarzy, podkreślają na swojej stronie, że angażują się na rzecz wspierania zrównoważonych społeczności oraz prowadzą badania,
które mają na celu zmierzenie wpływu gospodarczego ich biznesu na miasta na całym świecie.
Opublikowane wyniki badań, które zostały przeprowadzone w latach 2012–2014, a dotyczyły takich miast jak: Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Boston, Londyn & Edynburg, Los Angeles,
Montreal, Nowy Jork, Paryż, San Francisco, Sydney (Airbnb Economic Impact), dostarczają ciekawych informacji. Okazuje się bowiem, że gospodarzami są osoby, które nie świadczą tradycyjnej
pracy etatowej. Są to z reguły osoby wykonujące wolne zawody, emeryci i renciści oraz studenci.
Gospodarze oferują miejsca noclegowe w domach, w których aktualnie mieszkają, a wynajmowanie powierzchni pozwala im mieszkać w tych domach, gdyż mogą pozyskać dodatkowy dochód,
który przeznaczają na opłaty i artykuły spożywcze.
Natomiast osoby korzystające z ofert serwisu Airbnb wskazały, że istotnymi motywami ich
udziału w ruchu turystycznym są potrzeba poznawania nowych miejsc z perspektywy mieszkańców oraz ceny noclegów, znacznie niższe niż hotelach. Wyniki badań Wosskow pokazują, że
szczególnie młodzi ludzie doceniają tę formę turystyki poznawczej. Uważają oni, że pobyt z kimś
w domu to zupełnie inny sposób poznawania nowego miasta (Wosskow, 2014).
Zatem można stwierdzić, że współczesne społeczeństwa są świadkami ekspansji niekonwencjonalnych, niezinstytucjonalizowanych trendów turystycznych, które zmieniają nurt turystyki poprzez możliwość korzystania podróżnych z szerokiego zakresu rozwiązań alternatywnych (Forno

38

Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016

Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym

i Garibaldi, 2015). Jak podkreślają badacze problemu, uprawianie alternatywnych form turystyki
wymaga zaufania, otwartości, kreatywności, entuzjazmu oraz elastyczności.
Zaufanie jest kluczowym elementem gospodarki wymiany i ma znaczenie dla wszystkich
sieci peer-to-peer (Wosskow, 2014).
Początkowo właściciele Airbnb chcieli prowadzić firmę, która świadczyłaby usługi polegające wyłącznie na łączeniu najemców z gospodarzami, bez ponoszenia odpowiedzialności za efekt
końcowy kontaktów. Jednak taki model biznesu nie sprawdził się na rynku, dlatego zaczęto wprowadzać liczne udogodnienia dla klientów. Na szczególną uwagę zasługuje praca właścicieli platformy na rzecz zaufania i bezpieczeństwa (Tanz, 2014). Jako przykładowe działania w tym obszarze
można wymienić: udostępnienie platformy dla gospodarzy i gości do komunikowania się ze sobą,
możliwość weryfikowania tożsamości poprzez połączenie ze swoimi portalami społecznościowymi, stworzenie procesu „weryfikacji dokumentu”, aby w ten sposób budować zaufanie wśród swojej społeczności, uruchomienie infolinii (24 godziny na dobę), możliwość pozostawienia publicznej
opinii o sobie oraz objęcie gwarancją gospodarzy do kwoty 1 mln dolarów (www.airbnb.pl/host).
Idea sharing economy w obszarze bazy noclegowej pojawiła się również na polskim rynku
turystycznym (Suchorabski i Maikowski, 2014). Okazuje się, że Polacy najchętniej udostępniają
swoje zasoby, korzystając z platformy Airbnb (tabela 1).
Tabela 1. Liczba udostępnionych ofert noclegowych w serwisach internetowych opartych
na koncepcji sharing economy

airbnb.pl

wimdu.co.uk

Warszawa

Wybrane miasta w Polsce

300+

483

9flats.com
218

Gdańsk

300+

374

185

Poznań

300+

53

47

Wrocław

300+

71

23

Kraków

300+

729

227

Źródło: opracowanie własne na podstawie witryn internetowych firm.

Niestety źródła wtórne informacji nie dostarczają odpowiedzi na pytania: co skłania Polaków
do udostępniania swoich zasobów w systemie sharing economy, czy idea stosowana jest przez ludzi
młodych, czy również w średnim wieku, jaki jest ich stosunek do samej koncepcji, dlatego zjawisko sharing economy w Polsce jest obszarem wymagającycm prowadzenia badań pierwotnych.

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że gospodarka wymiany ma szansę
zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie myślą o transakcjach rynkowych (Allen i Berg, 2014).
Koncepcja sharing economy porównywana jest do zakupu online, który rozpoczął się w Stanach
Zjednoczonych 15 lat temu. Na początku ludzie nie mieli zaufania do tego typu transakcji, martwili się o bezpieczeństwo, ale po dokonaniu udanego zakupu u jednego dostawcy zaczęli kupoTrendy we współczesnym ruchu turystycznym
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wać również produkty i usługi od innych dostawców („The Economist”, 2013). Przewiduje się, że
firmy wykorzystujące koncepcję sharing economy mogą również zmienić profil działania, tak jak
miało to miejsce w przypadku firm eBay i Allegro, które rozpoczynały działalność na rynku jako
firmy o charakterze peer-to-peer, a obecnie zdominowane są przez profesjonalnych sprzedawców.
Podobne przeobrażenie może nastąpić w przypadku firmy Airbnb, gdzie ostatecznie gospodarzami nie będą prywatne osoby, tylko właściciele mieszkań, apartamentów, hosteli i innych rodzajów
bazy noclegowej.
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WHAT DOES SHARING ECONOMY MEAN ON THE TOURIST MARKET?

Keywords

sharing economy, tourist market

Abstr act

This paper provides an overview of the sharing economy and its application on the tourist market.
Sharing economy is a new trend in the economy which is connected with direct exchange of goods
and services between consumers who communicate with each other by special websites. This article
presents the concept of sharing economy and identifies it on the tourist market. The most famous
website among tourists which offers a variety of cheaper accommodation is Airbnb company that
becomes a real competitor to the hotels sector. The research methodology is based on a literature
review.
Translated by Anna Krajewska-Smardz
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Streszczenie

Celem artykułu była analiza popytu (poziomu wydatków oraz uczestnictwa) na turystykę zorganizowaną w polskich gospodarstwach domowych w 2013 roku przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych (model Törnquista dla dóbr i usług luksusowych, model
probit). Podstawę informacyjną przeprowadzonych badań stanowiły nieidentyfikowalne
dane jednostkowe o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych, pochodzące z badań Budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny
w 2013 roku (37 181 gospodarstw domowych).
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że efektywny popyt na turystykę zorganizowaną w gospodarstwach domowych w 2013 roku ujawnił się po uzyskaniu
przez nie miesięcznego dochodu (mierzonego poziomem całkowitych wydatków konsumpcyjnych) powyżej 220 zł per capita. Wartości wskaźników elastyczności dochodowej w każdej decylowej grupie dochodowej świadczyły, że wraz ze wzrostem dochodów
gospodarstw domowych wzrastał poziom zapotrzebowania na tę formę wypoczynku
i udział wydatków na ten cel w budżetach domowych oraz że turystyka zorganizowana
może być analizowana jako dobro luksusowe. Zastosowanie modelu probitowego pozwoliło na identyfikację pozaekonomicznych uwarunkowań uczestnictwa gospodarstw
domowych w turystyce zorganizowanej.
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Wprowadzenie
Postęp gospodarczy, a w konsekwencji wzrost zamożności społeczeństw, doprowadził nie
tylko do powstawania nadwyżki dochodów przeznaczanych na swobodną konsumpcję, ale również nadwyżki czasu wolnego. Jego zagospodarowanie stwarza możliwość rozwoju dla firm
usługowych związanych z wypoczynkiem, rekreacją i turystyką. Turystyka stanowi jedną
z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie i jednocześnie jest czynnikiem
dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny kraju (Kierunki..., 2008, s. 3). Rozwój turystyki
stymuluje wzrost PKB, wpływa na rozwój innych sektorów gospodarki, np. transportu, handlu,
generuje nowe miejsca pracy (Sobolewski, Bober, 2013, s. 428). Turystyka odgrywa również
ważną rolę w lokalnym i regionalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, podnosząc konkurencyjność regionów poprzez aktywizację lokalnych społeczności i bardziej efektywne wykorzystanie ich wewnętrznego potencjału, np. przyrodniczego czy kulturowego (Kierunki..., 2008,
s. 4). Sprawia to, że wśród podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki, tj. władz samorządowych, przedsiębiorców, organizacji wspierających rozwój turystyki, wzrasta zapotrzebowanie
na informacje, które pomogłyby podejmować optymalne decyzje dotyczące ukierunkowania jej
rozwoju (Dziedzic, 2010, s. 8). Zwłaszcza wśród podmiotów działających w branży turystycznej utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku turystycznym wymaga rzetelnej znajomości
oczekiwań konsumentów wobec oferowanych im usług (Wołoszyn i in., 2013, s. 190). Ważna jest
również znajomość megatrendów w zachowaniach konsumentów związanych z przemianami
demograficzno-społeczno-gospodarczymi, takimi jak starzenie się społeczeństw i powiązane
z tym zmiany w sytuacji dochodowej konsumentów, zmiany w strukturze etnicznej ludności
(Dziedzic, Skalska, 2012, s. 63–64). Jedną z form usług turystycznych, oferowanych przez takie
podmioty gospodarcze jak organizatorzy turystyki (touroperatorzy) czy agenci turystyczni, jest
turystyka zorganizowana. Ocena kształtowania się wydatków gospodarstw domowych na tę formę turystyki, częstość podejmowania takiej formy aktywności turystycznej oraz rozpoznanie
czynników determinujących popyt turystyczny stanowią cenne źródło informacji dla podmiotów rynku turystycznego.
Celem badań była analiza popytu (uczestnictwa oraz poziomu wydatków) na turystykę zorganizowaną w polskich gospodarstwach domowych w 2013 roku przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych. Ponadto podjęto próbę identyfikacji wewnętrznych uwarunkowań uczestnictwa
gospodarstw domowych w tej formie turystyki.

Materiał i metody badań
Podstawę informacyjną przeprowadzonych badań stanowiły nieidentyfikowalne dane jednostkowe o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych, pochodzące z Badań budżetów
gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku (37 181
gospodarstw domowych). Zastosowana w badaniach metoda reprezentacyjna daje możliwość
uogólnienia uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce.
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W pracy analizę dochodów i wydatków gospodarstw domowych przeprowadzono w decylowych grupach dochodowych, przy czym poziom dochodów na osobę w gospodarstwie domowym
przybliżono średnim poziomem ogólnych konsumpcyjnych1 w złotych w przeliczeniu na osobę na
miesiąc. Badania przeprowadzono w ujęciu ilościowym, analizując w poszczególnych grupach
decylowych odsetek gospodarstw domowych odnotowujących w swoich budżetach wydatki na
turystykę zorganizowaną oraz w ujęciu wartościowym, porównując przeciętne poziomy wydatków
w przeliczeniu na osobę przeznaczane na tę formę wypoczynku wśród tych gospodarstw domowych, które ten rodzaj wydatków odnotowały.
Rozchody gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną badane są kwartalnie na
podstawie danych z kwestionariuszy BR-04. Kwestionariusze te służą do uzyskania informacji
o wyposażeniu gospodarstwa domowego w wybrane dobra trwałego użytkowania oraz informacji
o nieruchomości i tzw. rozchodach rzadkich. Rozchody rzadkie „są to ważniejsze rozchody mające
miejsce w danym kwartale kalendarzowym (obejmującym miesiąc badania)” (Metodologia..., s. 25).
Zatem może mieć miejsce sytuacja, że mimo iż gospodarstwo domowe poniosło wydatki na turystykę zorganizowaną w danym roku, nie zostały one odnotowane, bo nie objął ich dany kwartał
badania.
Za najważniejszą determinantę ekonomiczną, która kształtuje wielkość popytu w ogóle,
a w szczególności również popytu turystycznego, uważane są dochody indywidualne gospodarstw
domowych (Dziedzic, Skalska, 2012, s. 33; Wolny, 2014, s. 238). „Badania dotyczące kształtowania
się wydatków na dane dobro w zależności od dochodów konsumentów stanowią jedno z podstawowych zagadnień w ekonomii” (Dudek i in., 2002, s. 1). Do opisu zależności pomiędzy popytem
a dochodami gospodarstw domowych wykorzystywane są funkcje nazywane krzywymi Engla.
Do aproksymacji tych krzywych mogą być stosowane różne rodzaje funkcji np. liniowe, potęgowe,
Workinga oraz funkcje Törnquista (Gruszczyński, Podgórska, 2003; Kurzawa, Wysocki, 2009,
s. 71, 141–142; Wolny, 2014, s. 238–239). Przy czym w przypadku funkcji Törnquista wyróżnia
się trzy rodzaje ich postaci w zależności od rodzaju dóbr i usług, na które jest rozpatrywany popyt
(dobra i usługi podstawowe, wyższego rzędu i luksusowe). Funkcje Workinga oraz Törnquista dla
dóbr i usług podstawowych i ponadpodstawowych są stosowane, gdy wraz ze wzrostem dochodów
wydatki na te dobra nie rosną w sposób nieograniczony, ale dążą do pewnego poziomu nazywanego poziomem nasycenia (stabilizacji wydatków). Jeśli natomiast nie obserwuje się występowania
poziomu nasycenia, stosowane są takie funkcje jak liniowa, potęgowa czy Törnquista dla dóbr
i usług luksusowych.
W pracy od opisu zależności pomiędzy dochodami gospodarstw domowych a poziomem ich
wydatków na turystykę zorganizowaną wykorzystano model Törnquista dla dóbr i usług luksusowych (Gruszczyński, Podgórska, 2003, s. 141–142; Wolny, 2014, s. 238–239):

1 Przybliżanie dochodów poprzez ogólne wydatki wynika stąd, że deklarowane dochody w gospodarstwach domowych zazwyczaj są zaniżane, a ich poziom w gospodarstwach najuboższych jest często ujemny (por. Deaton, Case, 1988;
Charlier, Melenberg, Soest, 2001).
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y

x   x   
 ,
x

gdzie:
x

– jest to średni poziom dochodów w grupie decylowej gospodarstw domowych
(zł/os./m-c),
y
– jest to efektywny popyt2 na turystykę zorganizowaną (zł/os./m-c),
, ,  – parametry strukturalne modelu ekonometrycznego,

– składnik losowy.
Parametr  jest współczynnikiem kierunkowym asymptoty ukośnej wydatków, natomiast parametr  oznacza poziom dochodów, po przekroczeniu którego ujawnia się dany rodzaj wydatków.
W celu określenia reakcji efektywnego popytu na turystykę zorganizowaną na zmiany dochodu wyznaczono elastyczności dochodowe popytu w każdej z grup decylowych gospodarstw domowych wyodrębnionych ze względu na dochód. Elastyczność dochodowa popytu określana jest
jako stosunek względnej zmiany popytu na dobra i usługi w zakresie turystyki zorganizowanej do
względnej zmiany dochodu, przy założeniu niezmienności poziomu cen tych dóbr i usług, a także
dóbr i usług komplementarnych i substytucyjnych:



y x
/ .
y x

Elastyczność dochodowa wydatków na turystykę zorganizowaną dla zastosowanej funkcji
Törnqusta wyraża się wzorem:



x 2  2  ˆ  x  ˆ  ˆ .
( x  ˆ )  ( x  ˆ )

W celu określenia prawdopodobieństwa uczestnictwa gospodarstw domowych w turystyce
zorganizowanej i identyfikacji ich wewnętrznych uwarunkowań do przeznaczania wydatków na tę
formę wypoczynku zastosowano model probitowy (Maddala, 2006, s. 371–372):
k

y *j   0    j xij   i ,
j 1

2 Popyt potencjalny oznacza wszystkie istniejące w danym okresie potrzeby, które mogłyby być zaspokojone, gdyby nie ograniczone zasoby. Jeśli popyt potencjalny może być zaspokojony (gdy pozwalają na to dochody odzwierciedlone
w sile nabywczej), przekształcony zostaje w popyt realny (efektywny) (Niezgoda, 2012, s. 32). Istotnym problemem do
rozwiązania wydaje się więc ustalenie takiego poziomu dochodu, przy którym wystąpi popyt na turystykę. Taki rodzaj
popytu w zakresie turystyki zorganizowanej, wyrażony poziomem wydatków na ten cel odnotowanych w budżetach gospodarstw domowych, był przedmiotem badań w niniejszej pracy.
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gdzie:
xij

– są to zmienne charakteryzujące demograficzne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarstw domowych,
yi* – zmienna ukryta, nieobserwowalna, określana jako „zdolność” gospodarstw domowych do uczestnictwa w turystyce zorganizowanej,
0, 1 – parametry strukturalne modelu ekonometrycznego,

– składnik losowy.
Tym, co obserwowano, jest zmienna zero-jedynkowa yi , zdefiniowana jako:

1, gdy yi*  0,
yi  
 0 poza tym.
W efekcie:
k

Pi  F   0    j xij
j 1



,



gdzie:
Pi – prawdopodobieństwo, że gospodarstwo domowe odnotowuje w swoim budżecie wydatki na turystykę zorganizowaną,
F – dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego.
Obliczenia wykonano z wykorzystaniem środowiska R.

Wyniki badań
Potrzeby w zakresie turystyki zaliczane są do potrzeb wyższego rzędu (Dziedzic, Skalska,
2013, s. 33), na które popyt może być realizowany dopiero wówczas, gdy zostaną zaspokojone
potrzeby podstawowe, takie jak wydatki na żywność i opłaty związane z utrzymaniem mieszkania. Natomiast pozostające do dyspozycji zasoby finansowe gospodarstwa domowego tworzą tzw.
fundusz swobodnej konsumpcji3 (fundusz swobodnej decyzji). Popyt na turystykę zorganizowaną
również realizowany jest w ramach tego funduszu swobodnej konsumpcji.
Analiza poziomu dochodu w grupach decylowych pozwoliła stwierdzić, że średni miesięczny poziom dochodu (określony na podstawie wydatków konsumpcyjnych ogółem) w najzamożniejszej 10. grupie decylowej wynosił ponad 2,6 tys. zł per capita i był ośmiokrotnie większy
niż w najuboższej 1. grupie decylowej (tabela 1). 10% najuboższych gospodarstw domowych
przeznaczało na wydatki sztywne (żywność i utrzymanie mieszkania) średnio 65% swoich
3 Dziedzic i Skalska (2012, s. 33) zwracają uwagę, że wiele form turystyki stanowi dla niektórych segmentów rynku
dobro podstawowe. W przypadku turystyki zorganizowanej przykładem takim mogą być wycieczki dzieci i młodzieży
czy turystyka zdrowotna.
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dochodów, podczas gdy obciążenie dochodów 10% najzamożniejszych gospodarstw domowych
tym rodzajem wydatków było niemal dwukrotnie mniejsze. W efekcie gospodarstwa domowe
z 10. grupy dochodowej dysponowały funduszem swobodnej decyzji wynoszącym miesięcznie
średnio 1,7 tys. zł/osobę, który był niemal 15-krotnie wyższy niż w 1. grupie decylowej. Największy
spadek udziału wydatków sztywnych w dochodach odnotowano pomiędzy 1. a 2. grupą decylową
(o 5 pkt proc.) oraz pomiędzy 9. a 10. grupą (o 10 pkt proc.). Pomiędzy pozostałymi decylowymi
grupami dochodowymi (od 2. do 9.) odnotowano równomierny spadek o 2 pkt proc. Malejące
obciążenie dochodów gospodarstw domowych wydatkami sztywnymi w kolejnych grupach decylowych i rosnący poziom dochodów znalazły odzwierciedlenie w relatywnie adekwatnym do tych
zmian wzroście poziomu wydatków gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną pomiędzy grupami dochodowymi (tabela 1, rys. 1).
Tabela 1. Średnie wartości dochodów, wydatków gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną
i ich uczestnictwo w tej formie wypoczynku oraz elastyczności dochodowe popytu i obciążenie dochodów
gospodarstw domowych wydatkami sztywnymi w poszczególnych decylowych grupach dochodowych
Grupa decylowa
gospodarstw
domowych

Poziom dochodów
(wydatki
konsumpcyjne
ogółem)
(zł/os./m-c)

Udział
wydatków
sztywnych
w dochodach
ogółem (%)

Odsetek gospodarstw
domowych, które
odnotowały wydatki
na turystykę
zorganizowaną (%)

Poziom wydatków na turystykę zorganizowaną w gospodarstwach domowych,
które odnotowały ten typ
wydatków w budżetach
(zł/os./m-c)

Elastyczność
dochodowa popytu
na turystykę zorganizowaną (%)

1.

329

65

3,9

11

3,1

2.

468

60

6,0

17

1,9

3.

572

58

6,8

28

1,6

4.

673

56

6,3

36

1,5

5.

776

54

7,6

42

1,4

6.

898

52

7,3

55

1,3

7.

1045

50

7,3

80

1,3

8.

1235

48

9,3

114

1,2

9.

1535

46

10,4

168

1,2

10.

2646

36

17,9

374

1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych z badań Budżetów gospodarstw domowych prowadzonych
przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku.

Na podstawie dochodów i wydatków na turystykę zorganizowaną otrzymano oszacowaną
postać modelu Törnquista:
y=

0,2169 x ⋅ ( x - 220,6927)
x + 1139,3126

,

gdzie:
x – średni poziom dochodów w grupie decylowej gospodarstw domowych (zł/os./m-c),
y – odnotowany w gospodarstwach domowych popyt na turystykę zorganizowaną
(zł/os./m-c).
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Pozwoliło to stwierdzić, że wydatki na turystykę zorganizowaną w 2013 roku były realizowane przez gospodarstwa domowe, gdy ich miesięczny dochód (wyrażony przez wydatki konsumpcyjne ogółem) przekroczył 220 zł per capita.
Empiryczne średnie wartości miesięcznych wydatków na turystykę zorganizowaną w decylowych grupach dochodowych oraz wartości teoretyczne, oszacowane na podstawie modelu
Törnquista, zilustrowano na rys. 1.
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Rysunek 1. Empiryczny i teoretyczny (oszacowany na podstawie modelu Törnquista) poziom wydatków na
turystykę zorganizowaną w grupach decylowych gospodarstw domowych w Polsce w 2013 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych z badań Budżetów gospodarstw domowych prowadzonych
przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku.

Wyznaczone na podstawie oszacowanej postaci modelu Törnquista wartości wskaźników elastyczności dochodowej efektywnego popytu na turystykę zorganizowaną w każdej grupie dochodowej
były większe od 1 (tabela 1). Świadczy to o tym, że ten rodzaj wydatków w polskich gospodarstwach
domowych może być zaliczany do grupy dóbr i usług luksusowych (Dziedzic, Skalska, 2013, s. 36).
Ponadto wartości tych wskaźników w każdej decylowej grupie dochodowej świadczyły, że wraz ze
wzrostem dochodów gospodarstw domowych wzrastał poziom zapotrzebowania na tę formę wypoczynku i udział wydatków na ten cel w budżetach domowych. Jednocześnie można zauważyć, że
w kolejnych grupach decylowych gospodarstw dochodowych następuje zmniejszanie elastyczności do
jedności. Oznacza to, że gdy dochód dąży do nieskończoności, to współczynniki elastyczności dążą
do jedności, a to wskazuje na stabilizację w wydatkach tego typu (Kurzawa, Wysocki, 2009, s. 77).
Na rys. 2 zilustrowano odsetek gospodarstw domowych w każdej grupie decylowej, które
w swoich budżetach odnotowały wydatki na turystykę zorganizowaną oraz wartości prawdopodobieństwa uczestnictwa gospodarstw domowych w tej formie wypoczynku, wyznaczone na podstawie oszacowanego modelu probitowego.
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Rysunek 2. Uczestnictwo gospodarstw domowych w turystyce zorganizowanej i wartości prawdopodobieństwa
tego uczestnictwa wyznaczone na podstawie modelu probitowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych z badań Budżetów gospodarstw domowych prowadzonych
przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku.

W przypadku uczestnictwa gospodarstw domowych w turystyce zorganizowanej stwierdzono, że od 2. do 7. decylowej grupy dochodowej odsetek gospodarstw domowych, które w swoich
budżetach odnotowały wydatki na tę formę turystyki, był raczej stały i wynosił 6-7% (rys. 2, tabela 1). Jedynie w 1. grupie dochodowej odnotowano poniżej 4% gospodarstw zgłaszających popyt na
turystykę zorganizowaną, a w dwóch ostatnich grupach (najzamożniejszych) odsetek ten wynosił
odpowiednio 10% i 18%.
Na uwagę zasługuje relatywnie wysoki wzrost uczestnictwa gospodarstw domowych w 2. i 3.
grupie decylowej w porównaniu do 1. grupy (odpowiednio o 2,1 i 2,9 pkt proc.), co może świadczyć o dużym oddziaływaniu pozaekonomicznych czynników popytu. Przy podejmowaniu decyzji
konsumenci często kierują się opiniami innych oraz przejmują wzorce zachowań, w tym np. sposób
spędzania czasu wolnego, od grupy, z którą się identyfikują. Niezgoda (2012, s. 38) zwraca również
uwagę na tzw. proces naśladownictwa, który przejawia się w „dążeniu mniej zamożnych jednostek
do osiągnięcia stylu życia zamożniejszych członków grupy”. Przyczyn można upatrywać również
w czynnikach psychologicznych, które wpływają na profil konsumentów (Głowicka-Wołoszyn,
Wołoszyn, 2013, s. 380).
Uzyskane wyniki dla oszacowanego modelu probitowego (tabela 2) pozwoliły stwierdzić, że
oprócz dochodu gospodarstw domowych również wiek i wykształcenie głowy gospodarstwa domowego, liczba osób w rodzinie i klasa miejscowości zamieszkania determinują w sposób istotny

50

Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016

Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną

uczestnictwo gospodarstw domowych w turystyce zorganizowanej. Przy czym ujemne wartości
oszacowanych parametrów pozwoliły stwierdzić, że wraz ze wzrostem wieku głowy gospodarstwa
domowego uczestnictwo rodzin w tej formie turystyki maleje.
Tabela 2. Identyfikacja wewnętrznych uwarunkowań gospodarstw domowych do korzystania z turystyki
zorganizowanej – wyniki oszacowania modelu probitowego
Uwarunkowania demograficzne i społeczne gospodarstw
domowych
Dochód
Wiek głowy gospodarstwa domowego

Oszacowanie

Błąd standardowy

Pr(>|z|)

0,0007

0,0000

0,0000

–0,0036

0,0009

0,0001
0,0000

Liczba osób w rodzinie (klasa referencyjna – gospodarstwo jednoosobowe)
2

0,2336

0,0348

3

0,5795

0,0387

0,0000

4

1,0050

0,0408

0,0000

5

1,1280

0,0490

0,0000

6 lub więcej

1,2230

0,0556

0,0000

Wykształcenie głowy gospodarstwa domowego (klasa referencyjna – wykształcenie wyższe)
średnie

–0,1076

0,0276

0,0001

zawodowe

–0,1500

0,0334

0,0000

co najwyżej gimnazjalne

–0,2495

0,0450

0,0000

0,0441

Klasa miejscowości zamieszkania (klasa referencyjna – miasta powyżej 500 tys. mieszkańców)
200–500 tys.

–0,0865

0,0430

100–200 tys.

–0,0427

0,0417

0,3055

20–100 tys.

–0,1023

0,0389

0,0086

poniżej 20 tys.

–0,0838

0,0427

0,0500

wieś

–0,1545

0,0360

0,0000

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych z badań Budżetów gospodarstw domowych prowadzonych
przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku.

Gospodarstwa domowe, w których osoba odniesienia posiada wykształcenie wyższe, częściej
niż pozostałe uczestniczą w turystyce zorganizowanej. Wiąże się to z jednej strony z faktem, że
osoby wykształcone mają większe możliwości na rynku pracy i sytuacja dochodowa ich rodzin
jest dużo lepsza od pozostałych gospodarstw domowych, co znajduje odzwierciedlenie również
we wpływie poziomu dochodu na udział gospodarstw domowych w tej formie turystyki. Z drugiej
strony członkowie rodzin mniej zamożnych mogą częściej korzystać z turystyki organizowanej we
własnym zakresie, np. wyjazdy do rodzin, znajomych.
Rzadziej z takiej formy turystyki korzystają prowadzący jednoosobowe gospodarstwa domowe. Częstsze korzystanie przez rodziny wielodzietne z turystyki zorganizowanej niż przez osoby
prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe może wynikać stąd, że gospodarstwa te charakteryzując się słabszą sytuacją materialną, korzystają często z różnych form wsparcia finansowego
instytucji państwowych i innych organizacji dla zorganizowanych wyjazdów dzieci i młodzieży
(Kozera i in., 2014, s. 191).
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Stwierdzono również, że rodziny mieszkające w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców) częściej niż zamieszkujące inne klasy miejscowości uczestniczą w turystyce zorganizowanej, ale w porównaniu do mieszkańców miast o wielkości 100–200 tys. nie są to różnice istotne
statystycznie.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że efektywny popyt na turystykę zorganizowaną w gospodarstwach domowych w 2013 roku ujawnił się po uzyskaniu przez nie miesięcznego dochodu (mierzonego poziomem całkowitych wydatków konsumpcyjnych) powyżej 220
zł per capita. Wartości wskaźników elastyczności dochodowej (większe od 1) w każdej decylowej
grupie dochodowej świadczyły, że wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych wzrastał
poziom zapotrzebowania na tę formę wypoczynku i udział wydatków na ten cel w budżetach
domowych, a także, że turystyka zorganizowana może być analizowana jako dobro luksusowe.
Jednocześnie efekt wpływu zwiększającego się dochodu w poszczególnych grupach decylowych
gospodarstw domowych był coraz mniejszy.
Zastosowanie modelu probitowego pozwoliło na oszacowanie prawdopodobieństw uczestnictwa gospodarstw domowych z każdej decylowej grupy dochodowej w turystyce zorganizowanej
oraz na identyfikację pozaekonomicznych uwarunkowań tego uczestnictwa. Wśród determinant
demograficznych i społecznych w sposób istotny na pojawienie się w budżetach gospodarstw domowych tego typu wydatków wpływa wykształcenie i wiek głowy gospodarstwa domowego, liczba osób w gospodarstwie domowym oraz klasa miejsca zamieszkania.
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ECONOMETRIC MODELLING OF THE DEMAND
FOR ORGANIZED TOURISM

Keywords
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Summary

The aim of the article was to analyze the demand (level of expenditures and participation) for
organized tourism among Polish households in 2013 using econometric models (Törnqvist for
luxury goods and probit). The study drew on microdata of household income and expenditures from
Household Budget Survey conducted Central Statistical Office in 2013. The representative sample
comprised 37,181 households.
The effective household demand for organized tourism in 2013 was observed only above 220 PLN
level of monthly total expenditures per capita. The analysis of estimated income elasticities of the
demand in each decile income group confirmed that income increase produced a surge in demand
for that form of tourism, along with a raise in the share of these expenditures in household budgets,
which entailed that organized tourism may be treated as a luxury good. Using the probit model
allowed to identify non-economic determinants of organized tourism demand.
Translated by Andrzej Wołoszyn
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Streszczenie

Głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie dwóch wzajemnie determinujących
się trendów w konsumpcji turystycznej i ich wpływu na strategie dystrybucji podmiotów
działających w branży organizacji i pośrednictwa turystycznego. Dzięki zastosowaniu
metody przeglądu publikacji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, wyjaśniono pojęcie wirtualizacji i prosumpcji oraz wskazano na ich przejawy w turystyce.
Analiza informacji pochodzących ze źródeł wtórnych pozwoliła na wskazanie kierunków wpływu obu trendów konsumenckich na funkcjonowanie biur podróży w obszarze
dystrybucji ich oferty.

Wprowadzenie
Zmiany, jakie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonują się w konsumpcji turystycznej, charakteryzują się nie tylko szybkim, ilościowym wzrostem wydatków turystów, ale przede
wszystkim przemianami w sposobach i stylach zaspokajania potrzeb turystycznych. Wpisują się
one w przeobrażenia zachodzące w sferze konsumpcji w ogóle i są na tyle istotne, że specjaliści
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w dziedzinie nauk ekonomicznych i socjologicznych współczesną konsumpcję określają mianem
nowej lub nowoczesnej, pod warunkiem, że przyczynia się ona do poprawy stopnia zaspokojenia
potrzeb ludzi z pożytkiem dla ich życia i zdrowia oraz realizowana jest w perspektywie zaspokajania potrzeb przez kolejne pokolenia konsumentów (szerzej na ten temat Zachowania konsumentów.
Procesy unowocześniania konsumpcji, 2015).
Artykuł ma charakter przeglądowo-teoretyczny. Na podstawie zgromadzonej wiedzy, pochodzącej z różnych źródeł, opisano dwa wzajemnie napędzające się innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej, tj. wirtualizację i prosumpcję. Przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne
wspomnianych trendów. Wskazano również na przejawy tych zjawisk i kierunki ich wpływu na
strategie dystrybucji w obszarze organizacji i pośrednictwa w turystyce. Zastosowaną metodę badawczą określić należy jako analizę opisową opartą na wiedzy zgromadzonej w wyniku krytycznego przeglądu literatury z zakresu współczesnych zjawisk w konsumpcji. Artykuł należy potraktować jako asumpt do dalszej dyskusji i wskazania potrzeby pogłębionych analiz opisywanych tu
zjawisk i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów podaży w turystyce.

Wirtualizacja konsumpcji turystycznej
Jednym z najczęściej używanych obecnie pojęć jest wirtualizacja. Stosuje się je w różnych
kontekstach, w odniesieniu zarówno do społeczeństwa, jak i gospodarki. Pomimo swej popularności, nie doczekało się ono jednoznacznej interpretacji (Wielki, 2012, s. 50–53). Termin
został utworzony od słowa wirtualny. Według Słownika języka polskiego PWN ma ono dwa
znaczenia. Oznacza albo coś stworzonego w umyśle ludzkim, ale prawdopodobnie istniejącego
w rzeczywistości lub mogącego zaistnieć (prawdopodobny, potencjalny, możliwy w przyszłości), albo coś wykreowanego na ekranie komputera, telewizora, ale tak realistycznego, że wydaje się rzeczywiste1. Obecnie pojęcie to znajduje zastosowanie równie często w odniesieniu do
wykorzystania technologii cyfrowych w życiu codziennym, co do określenia czegoś nierealnego, pozornego, nieistniejącego fizycznie. W ujęciu ekonomicznym pojęcie wirtualizacji dotyczy
przede wszystkim zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 2 w procesie
gospodarowania, w wyniku czego procesy gospodarcze całkowicie lub częściowo realizowane
są w wirtualnej przestrzeni. Wirtualizacja oznacza dematerializację, utratę pewnych fizycznych
atrybutów pierwotnego przedmiotu, obiektu, procesu i przeobrażenie ich materialnej postaci
w niematerialną, dzięki zastąpieniu ich digitalnymi odpowiednikami. Byty realne zastępowane
są przez byty abstrakcyjne, amorficzne, istniejące i funkcjonujące wyłącznie w przestrzeni wir-

http://sjp.pwn.pl/szukaj/wirtualny.html, dostęp 6.11.2016.
Pod pojęciem technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication
Technologies – ICT) należy rozumieć: „[…] ogół technik cyfrowych służących przetwarzaniu informacji
wspierających proces zarządzania zasobami firmy oraz komunikacji z partnerami zewnętrznymi. Wiążą się
one z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, z zastosowaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej” (Reformat, 2015, s. 78).
1
2
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tualnej3 (Małachowski, 2005, s. 11). Pomimo tego mogą być osiągane związane z tymi obiektami
i procesami efekty realne (np. w postaci zaspokojenia potrzeb). Przykładowo wskutek wirtualizacji działalności turystycznej turysta, zamiast papierowego katalogu ofert touroperatora, otrzymuje aplikację mobilną; w miejsce wizyty w biurze agenta turystycznego rezerwuje imprezę
turystyczną online, zamiast zwiedzania muzealnej ekspozycji malarstwa przegląda internetową
bazę danych o eksponatach na stronie WWW wybranego muzeum. W wyniku podjęcia tych
aktywności zaspokojone są jego potrzeby i cele związane z zapoznaniem się z ofertą touroperatora, dokonaniem zakupu imprezy turystycznej czy doznaniami estetycznymi obcowania ze
sztuką. Takich egzemplifikacji można by podawać wiele, a ich liczba stale wzrasta. Zjawisko
wirtualizacji ma bowiem charakter bardzo dynamiczny, czego przejawem jest zwiększająca się
różnorodność procesów gospodarczych przenoszonych do świata wirtualnego, a dotychczas
realizowanych w świecie materialnym. Wiele czynności podejmowanych przez człowieka dla
zaspokojenia potrzeb turystycznych może być z powodzeniem przynajmniej częściowo realizowanych przy użyciu narzędzi teleinformatycznych w cyberprzestrzeni. Warto zauważyć, że ICT
znajdują zastosowanie na każdym etapie konsumpcji turystycznej (tabela 1). Najczęściej nowe
technologie pełnią służebną funkcję w fazie przygotowania podróży. Licznie obecnie prowadzone badania w Polsce i innych krajach świata (np. Wielka Brytania, USA) potwierdzają, że w zależności od kraju i czasu badania 70–85% planujących podróż turystyczną informacji poszukuje
w internecie, 35–45% nabywców rezerwacji podróży dokonuje online, coraz więcej osób czyni
to poprzez aplikacje mobilne (w USA 30% zakupów usług turystycznych online odbywa się
za pomocą smartfonów), udział sprzedaży usług turystycznych online w ich sprzedaży ogółem
wynosi obecnie około 40%4.
Osiąganie satysfakcji przez turystów wydaje się dziś niemożliwe bez wprzęgnięcia w proces
usługowy ICT i internetu. Określenie współczesnego konsumenta jako hybrydy zawieszonej między światem rzeczywistym a wirtualnym (Gardeła, Budzanowska, 2002, s. 14–17) można również
odnieść do profilu nowego turysty. Oczekuje on modyfikacji ofert turystycznych w kierunku wykorzystania ICT. Implementacja nowych technologii przez branżę turystyczną jest odpowiedzią na
to zapotrzebowanie i jednocześnie wzmocnieniem nowych trendów w konsumpcji turystycznej.
Domocentryzacja i indywidualizacja konsumpcji, konsumpcja zorientowana na rozrywkę, zabawę
i rywalizację, konsumpcja odpowiedzialna, slow travel, konsumpcja kolaboratywna, smart shopping czy w końcu prosumpcja to trendy wymagające zastosowania technologii cyfrowych.

3 Przestrzeń wirtualna to wyodrębniona logicznie przestrzeń tworzona przez powiązane między sobą
systemy teleinformatyczne i sumę zawartych w nich danych, plików, stron internetowych, aplikacji oraz
procesów, do których uzyskuje się dostęp wyłącznie poprzez te systemy teleinformatyczne, wśród których
kluczową rolę odgrywa internet (Wasilewski, 2013, s. 225–234).
4 Informacje na podstawie: World Internet Project 2012; Eastern Europe Online Travel Overview;
Travel Consumer 2015. Engaging the empowered holidaymaker 2015; Google Travel Study June 2014; Google
Post Holiday Shopping Intensions Study January 2015; Holiday Shopping Trends 2015 – 3 Predictions for
Retailer November 2015, Jaremen, 2014, s. 374–383].
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Tabela 1. Znaczenie wirtualizacji na poszczególnych etapach konsumpcji turystycznej
Przygotowanie
podróży

Podróż
„tam”

– uświadomienie potrzeby
turystycznej; wzmocnienie pragnienia podróży;
poszukiwanie i gromadzenie informacji
o miejscach docelowych
i usługach;
– kreowanie oczekiwań,
– ocena możliwości zakupu;
– pozyskiwanie wiedzy
niezbędnej do podjęcia
ostatecznej decyzji;
– rezerwacja / zakup dóbr
i usług turystycznych,
– poszukiwanie towarzyszy
podróży,
– zakup przedmiotów niezbędnych w podróży

– nawigacja ułatwiająca dotarcie do
miejsca docelowego,
– pobudzenie potrzeby odwiedzenia
miejsc turystycznych na trasie;
– komunikowanie się
z innymi uczestnikami podróży;
– zmiana trasy
podróży,
– pozyskiwanie
niezbędnych informacji przydatnych
w podróży

Pobyt
– dalsze pozyskiwanie
informacji o destynacji
i ofertach; zwiedzanie
miejsc turystycznych;
zagospodarowanie
czasu wolnego;
– utrzymanie kontaktu
z bliskimi i znajomymi;
– dzielenie się wrażeniami /informacjami;
– ułatwienie w rozwiązywaniu nagłych
problemów

Podróż
„z powrotem”

Podsumowanie
podróży

– nawigacja uławiająca powrót
do domu,
– pobudzenie
potrzeby odwiedzenia miejsc
turystycznych na
trasie „do domu”;
– komunikowanie
się z innymi
uczestnikami
podróży;
– zmiana trasy
podróży,
pozyskiwanie
niezbędnych
informacji
przydatnych
w podróży

– kształtowanie opinii;
– gromadzenie wspomnień; dzielenie
się wrażeniami /
informacjami,
– rekomendowanie
usług, miejsc turystycznych
i firm;
– rozwój własnej
aktywności
w internecie
(np. prowadzenie
bloga turystycznego,
generowanie treści
i komentarzy)

Źródło: na podstawie Jaremen (2014, s. 374–383).

Na zakończenie rozważań na temat wirtualizacji należy zwrócić uwagę na to, że pomimo często prezentowanego w literaturze poglądu przeciwstawiania sobie światów realnego (materialnego)
i wirtualnego (cyfrowego) – digital versus physical, digital dualism  coraz większe znaczenie zyskuje koncepcja tzw. rzeczywistości mieszanej (Milgram i in., 1994, s. 282–292; Milgram, Kishino,
1994, s. 1321–1329), a w tym rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality) i wirtualności rozszerzonej (augmented virtuality). Według niej te dwa wspomniane światy nie są oddzielne, lecz
coraz bardziej się przenikają (Ritzer, 2014, s. 3–24). Augmented reality to rozszerzenie znanego
świata fizycznego o nowe elementy wirtualne. Augmented virtuality oznacza natomiast uzupełnienie rzeczywistości cyfrowej o atrybuty fizyczne. Świat realny jest digitalizowany, a informacja zamknięta w świecie cyfrowym materializuje się (Jurgenson, 2012, s. 83–91; Pardel, 2009, s. 35–64).
Na transfer elementów świata wirtualnego do realnego pozwalają m.in. drukarki 3D. Rozwiązania
takie wykorzystuje się również w turystyce (np. w zabawie „Be your own souvenir” skierowanej w 2011 roku do turystów spacerujących po La Rambla w Barcelonie wykorzystano technologię detekcji ruchu Kinect i trójwymiarowy druk do wydrukowania osobistej pamiątki z podróży,
tj. figurki własnej postaci „zastygłej” w wybranej pozie na słynnej barcelońskiej promenadzie).
Rozwój ICT i oprzyrządowania komputerowego, zmieniający takie dziedziny jak wizualizacja,
geolokalizacja, nawigacja czy komunikacja, wyraźnie oddziałuje na sposoby zaspokajania potrzeb
turystycznych, przyczyniając się zdecydowanie do popularyzowania zachowań prosumenckich.

Prosumpcja jako nowy trend w konsumpcji turystycznej
Od momentu publikacji Trzeciej fali Tofflera w 1980 roku, w której zdefiniował on pojęcie
prosumenta, specjaliści w dziedzinie ekonomii, socjologii czy psychologii problem prosumpcji

58

Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016

Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji...

widzą znacznie szerzej niż wyłącznie jako konsumpcję naturalną5 w przedindustrialnym społeczeństwie lub jako uzupełnienie konsumpcji realizowanej poprzez rynek w społeczeństwie przemysłowym. W ujęciu tofflerowskim konsument staje się prosumentem wówczas, gdy:
– podejmuje się działań związanych z samodzielnym odnawianiem, serwisowaniem, montażem nabytych dóbr / urządzeń oraz wykonywaniem samodzielnie coraz większej liczby
usług dotychczas zlecanych na zewnątrz gospodarstwa domowego (Toffler, 1997, s. 79);
w turystyce działania takie obejmują np. samodzielne przygotowanie sprzętu turystycznego do sezonu,
– konsument jako podmiot twórczy świadomie włącza się w proces projektowania, przygotowywania / realizowania produkcji towarów i świadczenia usług, co przejawia się w ścisłej
jego współpracy z producentem (Toffler, 1997, s. 79); w turystyce przejawem tego typu
aktywności prosumenckiej jest m.in. realizacja części oferty we własnym zakresie (własny dojazd, wyżywienie, samodzielne opracowanie programu zwiedzania, komponowanie
składników imprezy turystycznej, sprzątanie wynajętego domku turystycznego itp.).
Tofflerowskie postawy prosumenta skierowane są do wewnątrz, na użytek własny prosumenta. Zorientowane są na optymalizację jego postępowania, pobudzaną chęcią oszczędności
i lepszego zaspokojenia potrzeb. W tym duchu pojęcie prosumpcji wyjaśniają również Tapscott
i Williams, według których prosumpcja to pragnienie posiadania przez konsumenta różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych zgodnych z własnym wyobrażeniem, co wpływa na jego aktywność
w byciu współtwórcą danego dobra (Tapscott, Williams, 2008, s. 215–218). Obserwacja rynku
turystycznego dostarcza natomiast rosnącej liczby przykładów aktywności prosumentów ukierunkowanej na zewnątrz, na innych uczestników rynku (producentów, a także innych konsumentów). Przykładem takich prosumentów są turyści, którzy dzielą się swoim wrażeniami z podróży,
wrzucając na YouTube własne produkcje filmowe o ciekawych turystycznie miejscach. Zawierają
one nie tylko piękne ujęcia z wakacji, ale również porady praktyczne, wiadomości historyczne
i geograficzne czy rekomendacje usług. Dzielenie się opiniami i wiedzą, polecanie lub przekazywanie informacji na portalach społecznościowych, blogach czy portalach tematycznych jest takim
właśnie typem prosumpcji na zewnątrz. W takim rozumieniu prosumentem jest osoba pracująca
również na rzecz wytwórcy dóbr i usług. Na ogół nieodpłatnie podejmuje się wykonania zadań,
które tradycyjnie wykonywane są przez pracowników firmy. Zyski zrealizowane przez producentów w wyniku wykorzystania pracy prosumentów mogą być wyższe niż osiągnięte w rezultacie
pracy zatrudnionych pracowników (Fuchs, 2010, 2014; Ritzer, Jurgenson, 2010; Rey; 2012; Ritzer,
2012), ponieważ nawet najniżej opłacani pracownicy dostają jakieś wynagrodzenie, a prosumenci
pracują bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej (Ritzer, Dean, Jurgenson, 2012, s. 378–398).
Prosumpcja zdaje się z jednej strony pobudzać konsumentów do działania i do większego zaanga-

5 Naturalna konsumpcja turystyczna rozumiana jest jako takie uprawianie turystyki, które nie wymaga w zasadzie żadnych dodatkowych wydatków i dokonuje się w ramach wydatków na codzienne utrzymanie
w miejscowości stałego zamieszkania (Niezgoda, Zmyślony, 2003, s. 41). Inaczej jest to samowystarczalność
w zakresie zaspokajania potrzeb turystycznych. Przykładem naturalnej konsumpcji turystycznej jest wypoczynek u rodziny czy znajomych lub we własnym domku letniskowym.
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żowania w działalność przedsiębiorstw, z drugiej strony stanowi środek tych drugich do zwiększania zysków, dzięki temu właśnie zaangażowaniu (Pietruszewski, 2014).
Różnorodność postaw prosumenckich zauważona została także przez Ritzera i opisana w koncepcji tzw. kontinuum prosumpcji. Postrzega on prosumpcję jako kontinuum dwóch często współwystępujących procesów, tj. produkcji i konsumpcji (rys. 1). Lewą granicę kontinuum o zdecydowanej przewadze procesu produkcji nazywa prosumpcją jako produkcją (p-a-p), a prawą o przewadze
procesu konsumpcji  prosumpcją jako konsumpcją (p-a-k). Między tymi skrajnościami znajdują
się procesy bardziej lub mniej zrównoważone ze względu na przewagę produkcji lub konsumpcji.
Wówczas gdy konsument bierze na siebie trud wykonania pewnych czynności w procesie produkcji (np. w restauracji samodzielnie komponuje i nakłada na talerz składniki surówki), przesuwa
się po kontinuum w kierunku procesu p-a-p, stając się produkującym konsumentem  producing
consumer (Dujarier, 2014) lub pracującym konsumentem  working consumer (Rieder, Voß, 2009,
s. 4–10; Cova, Dalli, 2009, s. 315–339).
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Rysunek 1. Kontinuum prosumpcji
Źródło: Ritzer (2015, s. 1–17).

Zjawisko prosumpcji można uznać za inherentną cechę produkcji usług turystycznych. Ze
względu na nierozłączność aktów tworzenia i konsumpcji oraz osobisty charakter usług turystycznych konsument staje się istotnym zewnętrznym czynnikiem ich produkcji, zgodnie z koncepcją
zewnętrznych czynników wytwórczych w usługach (Fuchs, 1965, s. 29–30; Maleri, Frietzsche,
2008, s. 104–111; Normann, 1991, s. 80–82). Naturalna konieczność włączania konsumenta w proces usługowy rodzi potrzebę zachowań kooperacyjnych i integrację działań nabywcy i wytwórcy
usług dla ich wspólnych korzyści. Działalności turystycznej zazwyczaj towarzyszy outsourcing
części zadań usługowych na konsumenta, a klient, mając na uwadze swoją satysfakcję, dobrowolnie angażuje się w proces tworzenia wartości w turystyce.
Prosumpcja na rynku turystycznym przejawia się głównie w formie aktywności dotyczącej
samodzielnego poszukiwania informacji, ale również aktywnego jej kreowania i dzielenia się nią
z innymi uczestnikami rynku. Ponadto można wyróżnić także kilka innych obszarów zachowań
prosumenckich turystów, m.in.:
– samoobsługę – znany już od kilkudziesięciu lat system obsługi klienta angażujący go
w proces usługowy, w którym część lub nawet całość funkcji konsument wykonuje samodzielnie (np. bufet śniadaniowy w hotelu, samodzielna odprawa biletowo-bagażowa przed
lotem, wybór noclegu z opcją własna pościel, kupowanie biletów komunikacyjnych, napo-
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jów czy pamiątek w automatach, wypożyczanie rowerów za odpłatnością dokonaną przez
smartfona),
– masową kastomizację (mass customization), czyli samodzielne kreowanie pakietów usług
turystycznych przez turystów według własnych preferencji z przygotowanych przez oferentów standardowych propozycji, które dowolnie można mieszać i komponować, wszystko to możliwe dzięki systemom dynamicznego pakietyzowania usług,
– „zrób-to-sam” – samodzielne wykonanie pamiątki z podróży, włączenie się do zabawy animacyjnej w ośrodku wypoczynkowym, przygotowanie dla siebie i swoich bliskich pakietu
informacji o zwiedzanej atrakcji turystycznej itp.
– konsumpcję kolaboratywną (ang. sharing, zwaną też współkonsumpcją, konsumpcją opartą na współpracy lub współpracą konsumencką6) opartą na idei współdzielenia i wspólnego
użytkowania dóbr i usług (np. wspólna podróż samochodem prywatnym),
– wzajemne świadczenie sobie usług przez konsumentów (ang. customer to customer – C2C)
oraz odpłatne świadczenie usług przez osoby prywatne, zazwyczaj profesjonalnie do tego
przygotowane (ang. peer-to-peer – P2P), w ten sposób nabywane są coraz częściej usługi
transportowe, noclegowe i przewodnickie,
– crowdsourcing – idea współtworzenia produktów turystycznych (ich projektów, sposobów
wykończenia, adaptacji, a także rozwoju – w ten oto sposób realizowane są projekty hoteli,
wystrój wnętrz obiektów turystycznych, elementy małej infrastruktury turystycznej).
Współczesny wzrost zjawiska prosumpcji w turystyce nie byłby możliwy bez łatwego dostępu
uczestników rynku turystycznego do informacji, który z kolei możliwy jest dzięki ICT i wirtualizacji procesów gospodarczych i społecznych. Prosumpcja jako najwyższa możliwa aktywność
konsumenta (Zalega, 2015, s. 14–25) ma jednocześnie największy wpływ na funkcjonowanie podmiotów podaży turystycznej. Z jednej strony tworzy szanse na rozwój, poprawę konkurencyjności
i innowacyjności, z drugiej natomiast stawia przed nimi nowe i trudne wyzwania. Kierunki wpływu zjawisk wirtualizacji i prosumpcji na branżę turystyczną, a zwłaszcza na możliwości projektowania strategii dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa, są przedmiotem rozważań
w następnym punkcie artykułu.

Wpływ trendów w konsumpcji turystycznej na projektowanie strategii dystrybucji
podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce
Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotną grupę czynników warunkujących
funkcjonowanie podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce. Dostarczają one oferentom
usług turystycznych i ich klientom coraz większych korzyści, pomagając realizować ich rynkowe
role  oferując skuteczne narzędzia umożliwiające e-prosumentom identyfikację, wybór i dokonanie zakupu właściwej oferty, a dostawcom usług turystycznych – rozwijanie oraz dystrybucję ofert.
Technologie informacyjno-komunikacyjne mają wszechstronne zastosowanie, ponieważ w turystyce

6

Szerzej na ten temat Mróz (2013, s. 142–143).
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to informacja jest kluczowym elementem, tak w podejmowaniu decyzji o zakupie ofert, jak i w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Choć ICT wpływają praktycznie na wszystkie aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstwa, można wyróżnić trzy najważniejsze obszary, w których zmiany następują w sposób najbardziej widoczny. Są to: dystrybucja, promocja, a także zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarówno prosumpcja, jak i wirtualizacja konsumpcji turystycznej, zmieniają podejście do
procesu konsumpcji turystycznej. Klasyczna linearna ścieżka staje się cyklem, w którym doświadczenia z konsumpcji jednego nabywcy w sposób istotny wpływają na kształtowanie się procesu podejmowania decyzji innych (por. Travel Consumer, 2015, s. 4). Podmioty turystyczne, obserwując
scharakteryzowane trendy, zmuszone są do podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych
i poszukiwania możliwości optymalizacji strategii marketingowych.
W kontekście tworzenia strategii marketingowych warto odwołać się do klasycznej teorii
Ansoffa i oprócz klasycznych strategii wzrostu według macierzy produkt-rynek, w warunkach
wirtualizacji, rozbudować je o kolejne kategorie, tzw. strategie marketingowe 3.0: wirtualizacji
rynku (obecny produkt – wirtualny rynek), wirtualizacji produktu (obecny rynek – wirtualny produkt), dywersyfikacji wirtualnej rynku (wirtualny rynek – nowy produkt), dywersyfikacji wirtualnej produktu (nowy rynek – wirtualny produkt), dywersyfikacji contentu (wirtualny rynek
– wirtualny produkt) (szerzej w: Królewski, Sala, 2014)7.
Wśród przesłanek wykorzystania ICT w dystrybucji ofert turystycznych Nalazek (2012, s. 25–32)
wskazuje:
– przesłanki po stronie konsumentów (rozproszenie rynku, bardzo duża ilość informacji,
konieczność sortowania i filtrowania informacji z rynku, aktualność informacji, dostęp
do informacji multimedialnej, porównywanie cen, wygoda dostępu i oszczędność czasu);
– przesłanki po stronie producentów usług cząstkowych (wysokie koszty stałe, nietrwałość
i brak możliwości magazynowania produktu turystycznego, konieczność dokonywania rezerwacji ofert przez nabywców, przesłanki ekonomiczne  oszczędność czasu, kosztów pracy);
– przesłanki po stronie pośredników (zmniejszenie luki informacyjnej pomiędzy producentami a konsumentami, dostęp do informacji, ich filtrowanie, sortowanie i przetwarzanie).
Analizując wsparte zastosowaniem ICT strategie dystrybucji na rynku biur podróży, które
stanowią odpowiedź na najnowsze trendy w konsumpcji turystycznej, należy wymienić trzy kluczowe zagadnienia, a mianowicie: deintermediację, reintermediację oraz redefiniowanie roli tradycyjnych agentów turystycznych (rys. 2).

7 Strategia wirtualizacji rynku oznacza dotarcie z ofertą przedsiębiorstwa turystycznego do nowych grup klientów
przez wykorzystanie wirtualnych kanałów dystrybucji (e-commerce). Strategia wirtualizacji produktu polega na zaoferowaniu obecnym klientom dodatkowej wartości w postaci nowych wirtualnych usług, np. dodatkowych funkcjonalności
stron WWW (wirtualne konfiguratory, aplikacje asystent podróży) czy też e-mailingu (alerty cenowe). Strategia dywersyfikacji wirtualnej rynku to skierowanie nowej oferty przedsiębiorstwa turystycznego do nabywców na rynkach wirtualnych. Strategia dywersyfikacji wirtualnej produktu – sytuacja, gdy nowym klientom firma oferuje dodatkowe dobra
lub usługi wirtualne (przewodniki po danej destynacji w postaci e-booków dla każdego nowego klienta biur podróży).
Strategia dywersyfikacji contentu (treści) jest najbardziej zaawansowaną i złożoną ze strategii, w której firma decyduje
się na dotarcie z nowym produktem wirtualnym do zupełnie nowej grupy klientów.
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Rysunek 2. Wpływ trendów w konsumpcji turystycznej na strategie dystrybucji
podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce
Źródło: opracowanie własne.

Proces, w którym dostawcy usług cząstkowych sprzedają usługi bezpośrednim klientom finalnym z pominięciem tradycyjnych pośredników (agentów turystycznych i do pewnego stopnia
touroperatorów) określany jest w literaturze przedmiotu jako deintermediacja (por. Nalazek, 2012,
s. 80) bądź dysintermediacja (Pawlicz, 2012, s. 94) (od ang. disintermediation), a oznaczający
„odpośredniczenie”, „wycinanie” pośredników. Wykorzystanie przez podmioty organizacji i pośrednictwa w turystyce internetowych kanałów bezpośrednich oznacza niższe koszty dystrybucji,
zmniejszenie siły przetargowej agentów i touroperatorów, a także możliwość obniżenia ceny oferowanych usług.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż na europejskim rynku touroperatorskim część sprzedaży organizatorów podróży realizowana jest poprzez sieć własnych punktów sprzedaży, centra
rezerwacyjne oraz własne serwisy internetowe (Michalska-Dudek, Przeorek-Smyka, 2010, s. 183),
a udział internetowych kanałów dystrybucji w sprzedaży ofert dużych touroperatorów stale się
zwiększa i czołowi touroperatorzy europejscy realizują tą drogą 20–30% rezerwacji (por. Nalazek,
2010, s. 106).
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Reintermediacja jest określana w literaturze przedmiotu jako proces  następujący najczęściej po deintermediacji  polegający na wykształceniu się na rynku pośredników nowego typu
korzystających z ICT jako podstawowej platformy kontaktu z kupującymi i sprzedającymi oferty turystyczne (szerzej w: Pawlicz, 2012, s. 97 i nn.). Obserwacja rynku podmiotów organizacji
i pośrednictwa potwierdza, iż istotną rolę w dystrybucji usług biur podróży zaczynają odgrywać
internetowi agenci turystyczni – przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem, dla których podstawowym medium komunikacji zarówno z klientami, jak i producentami usług turystycznych
jest internet (internetowe biura podróży czy porównywarki turystyczne). Wartość dodana, jaką
podmioty te dostarczają klientom, wynika z:
– dużej ilości informacji dostępnych w internecie, która powoduje, że koszty transakcyjne
(czas) znalezienia odpowiedniej usługi, zwłaszcza dla niedoświadczonego i nieznającego
języków obcych internauty, mogą być wysokie;
– możliwości sprzedaży klientom finalnym produktów po cenach niższych od tych dostępnych bezpośrednio na stronach producentów;
– braku personalizacji oferty na stronach producentów;
– problemów związanych z bezpieczeństwem transakcji, zwłaszcza na stronach znajdujących
się na zagranicznych serwerach (Pawlicz, 2012, s. 98).
Obserwacja rynku biur podróży potwierdza szybki rozwój internetowych biur podróży oraz
portali internetowych (Online Travel Agents), które sprzedają produkt tylko za pośrednictwem wirtualnego kanału dystrybucji, a także zarówno online, jak i telefonicznie poprzez Call / Contact
Center (Michalska-Dudek, Przeorek-Smyka, 2010, s, 170–171). Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na kategorię podmiotów wspomagających konsumenta w decyzjach zakupowych na rynku
turystycznym  porównywarki turystyczne. Są to serwisy internetowe, których główną zaletą jest
skrócenie czasu potrzebnego klientom na wyszukanie optymalnych z ich punktu widzenia ofert.
Porównywarki turystyczne nie obsługują bezpośrednio klienta, a za główne zadanie stawiają sobie
przekierowanie go na stronę WWW producenta (sprzedawcy) oferty, którą jest on najbardziej zainteresowany, zaś ich głównym źródłem przychodów są opłaty wnoszone przez dostawców usług
(nie za transakcje, lecz za skierowanie potencjalnego klienta na stronę dostawcy, niezależnie od
tego, czy transakcja zostanie sfinalizowana) i/lub wpływy z reklam (szerzej w: Michalska-Dudek,
Przeorek-Smyka, 2012, s. 63–73).
Rozwój dystrybucji bezpośredniej kosztem pośredniej, czyli deintermediacja, oraz rozwój
dystrybucji pośredniej z udziałem pośredników nowego typu, czyli reintermediacja, spowodowały
znaczne pogorszenie się warunków ekonomicznych działalności tradycyjnych agencji turystycznych. Wartość dodaną, jaką oferowały klientom tradycyjne agencje turystyczne, można podzielić
na trzy obszary: pełniły funkcję brokera (przekazując informacje między kupującymi a sprzedającymi), obsługiwały proces transakcji (drukowanie biletów, przekazywanie pieniędzy do sprzedającego itd.), a także pełniły funkcje doradczą. Agenci turystyczni posiadają specjalistyczną wiedzę
oraz dostęp do infrastruktury technologicznej (CRS/GDS). Wyposażeni w te narzędzia agenci integrowali potrzeby klientów i dostawców usług turystycznych. Pojawienie się internetu w dużej
mierze umożliwiło przechwycenie wartości dodanej przez dostawców usług cząstkowych i w zna-
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czący sposób zmieniło rolę agenta. W obliczu deintermediacji agenci turystyczni przyjęli różne
strategie działania (szerzej w: Pawlicz, 2012, s. 95–96). Pierwsza zakłada uzasadnienie swojej
pozycji na rynku jedynie na bazie dotychczasowej funkcji doradczej. Druga polega na kontynuacji
prowadzenia działalności w tradycyjny sposób i koncentracji na tej części rynku, która z różnych
przyczyn nie chce bądź nie może korzystać z bezpośrednich kanałów dystrybucji. Trzecia strategia
związana jest z wykorzystaniem internetu jako miejsca prowadzenia działalności pośrednictwa.

Podsumowanie
Dynamicznie rozwijające się technologie informacyjno-komunikacyjne stanową jedną
z najistotniejszych tendencji rozwoju współczesnego rynku turystycznego. Analizując zachowania
prosumentów na rynku turystycznym, należy zauważyć, iż wymuszają one odpowiednie zmiany
w podaży turystycznej (Niezgoda, 2014, s. 86). Trendy obserwowane w konsumpcji turystycznej
przyczyniły się do istotnych przeobrażeń strategii marketingowych podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce. Wzrost znaczenia dystrybucji bezpośredniej w działalności organizatorów
turystycznych, pojawienie się na rynku pośrednictwa podmiotów nowego rodzaju oraz konieczność
redefiniowania roli tradycyjnych agentów turystycznych to najważniejsze z nich. Można prognozować, że w najbliższych latach będzie można obserwować dalszą ewolucję procesów prosumpcji i wirtualizacji konsumpcji turystycznej, a także eskalację ich wpływu na rynek biur podróży.
Perspektywy dalszych zmian w tym zakresie zależeć będą głównie od umiejętności wykorzystania
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez podmioty rynku turystycznego,
ich innowacyjnego podejścia do potrzeb klientów oraz zmieniających się preferencji turystów.
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VIRTUALIZATION & PROSUMPTION – INNOVATIVE TRENDS IN
TOURISM CONSUMPTION AND THEIR IMPACT ON THE DISTRIBUTION STR ATEGIES OF ORGANIZATION & INTER MEDIARY ENTITIES
IN TOURISM
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Abstr act

The primary purpose of the article is to characterize the two trends in tourism consumption, mutually
determining each other, and their impact on the distribution strategies of entities operating in the
sector of tourism organization and intermediation. By means of applying the method of scientific
publications, both domestic and foreign, review the study explains the concepts of virtualization
and prosumption, as well as discusses their manifestations in tourism. The analysis of information
collected from many sources, mainly the secondary ones, not only the importance, but also the
impact directions of both consumer oriented trends were emphasized on the functioning of tour
operators in the area of their offer distribution.
Translated by Hanna Fujak
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Streszczenie

Jednym z priorytetów współczesnej polityki regionalnej Unii Europejskiej jest popieranie strategii inteligentnej specjalizacji (smart specjalization). Ma ona przyczynić się
do podniesienia konkurencyjności regionów na rynku. Przykładem inteligentnej specjalizacji mogą być gminy o funkcji turystycznej. Celem artykułu jest ocena poziomu
konkurencyjności dolnośląskich gmin turystycznych na tle gmin niepełniących funkcji
turystycznej. Badania przeprowadzono we wszystkich gminach województwa dolnośląskiego. Za pomocą miary syntetycznej opierającej się na wzorcu rozwoju dokonano
oceny konkurencyjności gmin dolnośląskich, w tym gmin turystycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że walory turystyczne gminy można potraktować jako typową
inteligentną specjalizację, co koreluje z wysoką konkurencyjnością gminy. Ma to także
wpływ na poziom życia mieszkańców tych gmin.

Wprowadzenie
Wzmagająca się konkurencja rynkowa wśród regionów i przedsiębiorstw wymusiła konieczność poszukiwania nowych metod zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jedną z nich ma być tzw. inteligentna specjalizacja (smart specjalization), która pozwala na optymalne wykorzystanie różnorodności potencjału rozwojowego krajów i regionów, w tym regionów turystycznych, poprzez
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możliwe najlepsze dopasowanie potencjału rozwojowego do posiadanych zasobów gospodarczych,
społecznych, przyrodniczych itp.
Jest to szczególnie widoczne w działaniach Unii Europejskiej, która uzależniła alokację funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2014–2020 od opracowania przez poszczególne
regiony Strategii Inteligentnej Specjalizacji (SIS).
Celem artykułu jest ocena poziomu konkurencyjności dolnośląskich gmin turystycznych na
tle gmin niepełniących funkcji turystycznej. Hipoteza, którą autor chce zweryfikować, opiera się
na stwierdzeniu, że inteligentna specjalizacja regionu opierająca się na rozwoju funkcji turystycznej może skutecznie budować wysoką konkurencyjność regionalną gminy.
Posiadanie przez gminę odpowiednich walorów turystycznych oraz rozwiniętej infrastruktury turystycznej, pozwalającej na pełnienie funkcji turystycznej, potraktowano jako formę inteligentnej specjalizacji na rynku, która ma przyczynić się do podniesienia poziomu konkurencyjności turystycznej gminy, a tym samym poprawy warunków życia mieszkańców.

Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja
Koncepcja inteligentnej specjalizacji została wypracowana przez Grupę Ekspercką Wiedza
dla wzrostu, powołaną w 2005 roku przez unijnego komisarza ds. badań. Jednym z głównych
zwolenników stworzenia koncepcji był Foray, który jest jednocześnie autorem licznych opracowań
podejmujących tę tematykę (Foray, 2006; Foray, Dawid, Hall, 2009). Nie jest to jednak całkiem
nowa koncepcja. Jak twierdzi Słodowa-Hełpa (2013), nawiązuje ona do koncepcji:
– produktu podstawowego,
– elastycznej produkcji,
– dystryktu przemysłowego A. Marshalla,
– diamentu przewag konkurencyjnych (pięciu sił) i koncepcji klastra M. Portera,
– biegunów wzrostu F. Perroux,
– bazy ekonomicznej H. Hoyta,
– nowych teorii: wzrostu, ekonomii instytucjonalnej, geografii ekonomicznej.
Podstawowym założeniem inteligentnej specjalizacji ma być podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności regionów na bazie potencjału endogenicznego i branż już w nich funkcjonujących. Mogą to być zarówno specjalizacje w ramach jednego sektora, jak i przedsięwzięcia międzysektorowe, pozwalające na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. To skupienie się na określonych
obszarach działalności, które pozwoli na uzyskanie efektu skali, a także na rozwinięcie wyróżniających się i oryginalnych obszarów specjalizacji.
Inteligentna specjalizacja regionów powinna opierać się na czterech wzajemnie powiązanych
zasadach, określanych jako 4C: wybory (choices), przewaga konkurencyjna (competitive advantage), masa krytyczna (critical mass) i wspólne przywództwo (collaborative leadership) (Foray i in.,
2012). Foray uważa bowiem, że jeśli wszystkie europejskie regiony lub państwa będą konkurowały
o pozycję lidera w tych samych dziedzinach, to większość z nich nie osiągnie założonego celu
z uwagi na brak odpowiedniej masy krytycznej, efektów skali i zakresu. Wskazuje on, że najlep-
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szym rozwiązaniem w tym przypadku jest koncentracja działań na tych dziedzinach i obszarach
innowacyjności, które będą komplementarne w stosunku do aktywów danego regionu i będą przyczyniały się do tworzenia lub wzmacniania jego przewag komparatywnych (Miłek, 2013).
Koncepcja inteligentnej specjalizacji może być rozpatrywana w skali makro, w odniesieniu do
państw i regionów, jak również w skali mikro, w odniesieniu do gmin i mniejszych mikroregionów.
Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki. Rozwój turystyki opiera się bowiem
na zasobach endogenicznych mikroregionów, tj. posiadanych walorach przyrodniczych i antropogenicznych oraz na zasobach społecznych i infrastrukturalnych. Wiele z nich to regiony peryferyjne,
nieposiadające innych zasobów, np. w postaci złóż naturalnych. Dlatego też mikroregiony turystyczne swą specjalizację rynkową mogą budować na podstawie posiadanych zasobów przyrodniczych,
które powinny być zagospodarowane i przystosowane do potrzeb turystów w sposób innowacyjny.
Da to gminom turystycznym możliwość wzmocnienia przewagi komparatywnej na rynku. Wśród
gmin i regionów posiadających walory turystyczne odpowiednio zagospodarowane i przystosowane
do obsługi ruchu turystycznego można zaobserwować pewną wewnętrzną specjalizację, możemy bowiem wyróżnić gminy uzdrowiskowe, obszary uprawiania turystyki narciarskiej, turystyki wodnej,
szeroko rozumianej turystyki aktywnej, turystyki kulturowej czy turystyki biznesowej.
Wewnętrzną specjalizację gminy w obsłudze ruchu turystycznego zwykło się określać mianem
funkcji turystycznej. Funkcja turystyczna odnosi się do roli, jaką odgrywa dana miejscowość, gmina
czy region (ogólniej obszar) w otoczeniu, czyli w większej całości przestrzennej (makroregionie,
kraju, a nawet w skali świata) (Fischbach, 1989). Decyduje ona o określonej „tożsamości” gospodarczej danego obszaru. Jest jego wyróżnikiem umożliwiającym określenie typu danej jednostki przestrzennej, co wyraża się w takich określnikach jak np. gmina turystyczna, gmina uzdrowiskowa,
miejscowość wypoczynkowa czy miejscowość narciarska. A zatem funkcja turystyczna obszaru wynika bezpośrednio ze znaczenia działalności turystycznej w jego rozwoju społeczno-gospodarczym.
Kurek i Mika definiują funkcję turystyczną obszaru jako wszelką działalność społeczno-ekonomiczną w miejscowości lub regionie, skierowaną na turystów, z której wynika jej (jego) zdolność do zaspokojenia określonych potrzeb (Kurek, 2008, s. 40). Podobnie jako działalność społeczno-ekonomiczną
(miejscowości lub obszaru), która skierowana jest na obsługę turystów i którą miejscowość lub obszar
spełnia w systemie gospodarki narodowej, rozumie funkcję turystyczną Kowalczyk (2000). Zgodnie
z koncepcjami rozwoju lokalnego Sombarta (tzw. koncepcja bazy ekonomicznej) (Dziewoński, 1971,
s. 9–110) i Nelsona (tzw. koncepcja rozwoju odgórnego) (1993, s. 27–57) jest to funkcja bardzo ważna,
gdyż ma charakter egzogenny, a to przede wszystkim funkcje gospodarcze skierowane na zewnątrz
są miastotwórcze. Są to funkcje obsługujące rynki zewnętrzne, polegające na eksporcie dóbr i usług
poza określony obszar, gminę, miejscowość czy miasto i przyczyniające się do zasilania gospodarki lokalnej środkami finansowymi pochodzącymi spoza niej. Ponadto jest to funkcja szczególnie
związana z innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi (np. działalnością transportową, handlową,
budowlaną, kulturalno-rozrywkową i pozostałymi usługami), które implikują jej rozwój, i zależna
od nich. Rozwój funkcji turystycznej  na zasadzie sprzężenia zwrotnego  wymusza i pobudza
natomiast aktywność wspomnianych sfer działalności człowieka na danym obszarze, przyczyniając
się do rozwoju lokalnego w ogóle.

Zróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego
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O tym, czy dany obszar pełni funkcję turystyczną, decydują jego trzy łączne cechy, tj. występowanie walorów turystycznych, zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego (Derek,
2008, s. 23; Gryszel, Jaremen, Rapacz, 2014).
W gminach gospodarka turystyczna może mieć różne znaczenie. Może determinować rozwój gminy i mieć charakter dominujący. Mamy wtedy do czynienia z gminami o dominującej
funkcji turystycznej, w których raczej nie ma innej alternatywy gospodarczej. Są to najczęściej obszary peryferyjne, w których głównym zasobem gospodarczym są szeroko rozumiane
walory turystyczne. W tym przypadku pełnienie funkcji turystycznej może być traktowane jako
inteligentna specjalizacja gminy. Gminy te są bardzo zainteresowane budowaniem swej pozycji
konkurencyjnej i ciągłym jej podnoszeniem. Drugim typem gmin są gminy o zróżnicowanej
strukturze funkcjonalnej, w której gospodarka turystyczna jest jednym z elementów stymulujących rozwój gminy. Gospodarka turystyczna funkcjonuje obok innych gałęzi gospodarki, często
też z nimi konkuruje. Gminy takie również powinny być zainteresowane podnoszeniem swej konkurencyjności turystycznej i mieć świadomość występowania efektów mnożnikowych w turystyce. Trzecim typem gmin są gminy o wysoce zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej, w których
turystyka ma tylko niewielkie znaczenie uzupełniające w odniesieniu do innych gałęzi gospodarki.
W tym przypadku podnoszenie konkurencyjności turystycznej może mieć np. charakter wizerunkowy, wykorzystywany w innych obszarach życia gminy.

Ocena konkurencyjności regionalnej
Pojęcie konkurencyjności jest wciąż dyskusyjne, co nie pozwala na jednoznaczne ustalenie
określających ją mierników. Ogólnie, na poziomie mikroekonomicznym, mianem konkurencyjności określa się zdolność do osiągania sukcesu przez gospodarujące podmioty z punktu widzenia osiąganych wyników i zdolności do ich osiągania w przyszłości. Konkurencyjność regionalna
definiowana jest natomiast jako zdolność poszczególnych jednostek terytorialnych do przyciągania kapitału oraz jako zdolność do zatrzymania w regionie posiadanych czynników produkcji,
optymalnego wykorzystania endogenicznych potencjałów rozwojowych. Regionem konkurencyjnym jest więc taki region, który jest w stanie przystosować się do zmieniających się warunków
w toczącym się wielopłaszczyznowym współzawodnictwie szybciej niż inne regiony, przez co
osiąga on poprawę swojej pozycji w życiu gospodarczym i społecznym – osiąga przewagę nad
innymi regionami (Komarowska, 2012, s. 13). Według OECD konkurencyjność oznacza zarówno
zdolność firm, przemysłów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania
międzynarodowej konkurencji, jak i do zapewniania relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego zatrudnienia na trwałych podstawach.
Według Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD) międzynarodowa konkurencyjność gospodarki jest to zdolność do tworzenia większego dochodu (bogactwa) z dostępnych
zasobów i osiąganie wyższej efektywności gospodarowania w porównaniu z konkurentami na
rynkach światowych. Zdolność ta nie jest tylko efektem produktywności i efektywności ekonomicznej, ale także szerokiego spektrum czynników politycznych, społecznych, kulturowych i edu-
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kacyjnych. Przyjęto również, że konkurencyjny region turystyczny to taki region, który będzie
w stanie tak stworzyć ofertę turystyczną na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym,
aby przynosiła ona efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stałym jego mieszkańcom oraz innym
zainteresowanym podmiotom. To region, który będzie potrafił wygrać konkurencję z innymi regionami, przyczyniając się do podniesienia jakości życia swych stałych mieszkańców (Gryszel,
2014a; Gryszel, 2014c).
W celu oceny konkurencyjności regionalnej oraz inteligentnej specjalizacji wyrażonej poprzez funkcję turystyczną 169 gmin województwa dolnośląskiego konieczne było zbudowanie odpowiednich miar. Złożony charakter obu badanych zjawisk wymagał użycia miary uwzględniającej
wiele zmiennych o różnym charakterze. W takim przypadku mogą być wykorzystywane metody
taksonomiczne. Jedną z nich jest zaproponowana przez Strahl miara syntetyczna, wykorzystująca
do agregacji wartości zmiennych średnią arytmetyczną (Strahl, 1978). Metoda ta była wielokrotnie
używana i opisywana w literaturze (patrz: Gryszel, 2014b). Za jej pomocą obliczono zaproponowaną przez autora w pracy (Gryszel, 2014b) Syntetyczną Miarę Konkurencyjności Regionów
(SMKR), opierającą się na zmiennych o różnym charakterze. Ocenę konkurencyjności turystycznej gmin województwa dolnośląskiego przeprowadzono z wykorzystaniem 30 zmiennych metrycznych z dwóch okresów w odstępie dziesięciu lat – z roku 2004 oraz z 2013. Zmienne te starano
się dobrać tak, aby charakteryzowały czynniki konkurencyjności regionalnej. Za wzór posłużyła
metodologia opracowana przez zespół Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (Konkurencyjność,
2012). Ze względu na dostępność danych w układzie gminnym w Banku Danych Lokalnych (BDL)
przyjęto następujące zmienne:
x1 – współczynnik przyrostu rzeczywistego w promilach,
x2 – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym,
x3 – ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym,
x4 – ludność w wieku produkcyjnym w % ogółu ludności,
x5 – współczynnik napływu migracyjnego ogółem,
x6 – współczynnik odpływu migracyjnego ogółem,
x7 – współczynnik odpływu migracyjnego zagranicę,
x8 – przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę,
x9 – korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności,
x10 – korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności,
x11 – korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności,
x12 – liczba ludności na aptekę ogólnodostępną,
x13 – przychodnie lekarskie na 10 tys. mieszkańców,
x14 – czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców,
x15 – udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia w przemyśle w %,
x16 – ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w %,
x17 – udział terenów zieleni w powierzchni ogółem w %,
x18 – dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3–5 lat,
x19 – udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %,

Zróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego

73

Piotr Gryszel

x20 – sieć wodociągowa w km na km2,
x21 – sieć kanalizacyjna w km na km2,
x22 – sieć gazowa w km na km2,
x23 – dochody gmin na mieszkańca w zł,
x24 – wydatki gmin na mieszkańca ogółem w zł,
x25 – podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności,
x26 – podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym,
x27 – udział spółek handlowych w liczbie podmiotów gospodarczych w %,
x28 – spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców,
x29 – odsetek użytków rolnych w %,
x30 – turyści zagraniczni na 1000 mieszkańców.
Zmienne x2, x3, x6, x7, x12, i x19 mają charakter destymulant. Pozostałe zmienne są stymulantami.
Drugą miarą użytą do porównań była wyliczona tą samą metodą Syntetyczna Miara Funkcji
Turystycznej Gminy (SMFTG), inaczej Syntetyczna Miara Inteligentnej Specjalizacji Turystycznej
(SMIST), opierająca się na zmiennych stanowiących wskaźniki funkcji turystycznej opisywanych
m.in. przez Szromka (Szromek, 2012) i rozszerzonych. Zaproponowany przez autora zestaw kolejnych siedmiu zmiennych opierających się na danych z Banku Danych Lokalnych (BDL) z lat 2004
i 2013 to:
x31 – wskaźnik gęstości bazy noclegowej, czyli liczba miejsc noclegowych przypadających na
1 km2 powierzchni obszaru,
x32 – wskaźnik Beretje/Deferta, czyli liczba miejsc noclegowych przypadających na 100 mieszkańców obszaru,
x33 – wskaźnik Deferta, czyli liczba korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania przypadająca na 1 km2 powierzchni obszaru,
x34 – wskaźnik Charvata, czyli liczba udzielonych noclegów przypadająca na 100 mieszkańców
obszaru,
x35 – wskaźnik Schneidera, czyli liczba korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania na 100 mieszkańców obszaru,
x36 – liczba podmiotów gospodarki turystycznej (sekcje H, I, N, R według klasyfikacji PKD 2007
oraz sekcje I, H, K, O według klasyfikacji PKD 2004) na 1000 mieszkańców gminy,
x37 – odsetek podmiotów gospodarki turystycznej (sekcje H, I, N, R według klasyfikacji PKD
2007 oraz sekcje I, H, K, O według klasyfikacji PKD 2004) w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem w %.
Wszystkie zaproponowane zmienne mają charakter stymulant.
Gminą o najlepiej rozwiniętej funkcji turystycznej, a tym samym o najwyższej inteligentnej
specjalizacji turystycznej, zarówno w 2004 roku, jak i 2013, była gmina Karpacz (SMFTG2004=0,8019
i SMFTG2013=0,8698). Gmina ta była również gminą o najwyżej konkurencyjności rynkowej
w 2013 roku (SMKR 2013=0,5037). W 2004 roku pod względem konkurencyjności rynkowej wyprzedziła ją tylko gmina Szczawno-Zdrój (SMKR 2004=0,4820). Odpowiednio gminą o najniższym
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poziomie funkcji turystycznej w 2004 i w 2013 roku była gmina Żórawina (SMFTG2004=0,0012
i SMFTG2013=0,0010). Najniższą konkurencyjność rynkową w 2004 roku miała gmina Mietków
(SMKR 2004=0,1980), a w 2013 roku gmina Jordanów Śląski (SMKR 2013=0,1948).
Za pomocą Syntetycznej Miary Funkcji Turystycznej Gminy (SMFTG), gminy dolnośląskie
podzielono na trzy wcześniej wspomniane grupy – gminy o dominującej funkcji turystycznej,
wykazujące specjalizację turystyczną, gminy o funkcji turystycznej stymulującej rozwój i gminy
o funkcji turystycznej uzupełniającej lokalną gospodarkę. Do pierwszej grupy zaliczono osiem
gmin, dla których SMFTG w 2013 roku zawierała się w przedziale od 0,8698 do 0,2000. Były
to gminy Karpacz, Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba, Polanica-Zdrój, Bardo, Kudowa-Zdrój,
Duszniki-Zdrój i Szczawno-Zdrój, czyli typowe gminy turystyczne i uzdrowiskowe. W 2004
roku byłoby to tylko siedem gmin: Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, DusznikiZdrój, Polanica-Zdrój, Podgórzyn i Kudowa-Zdrój. Do drugiej grupy zaliczono gminy, dla których SMFTG w 2013 roku zawierała się w przedziale od 0,1999 do 1,0000, czyli kolejne 39 gmin
dolnośląskich. Są to głównie typowe gminy górskie Sudetów. W 2004 roku grupę tę stanowiło
tylko osiem kolejnych gmin województwa dolnośląskiego. Do grupy trzeciej zaliczono gminy, dla
których SMFTG była mniejsza od 1,0000, czyli pozostałe 122 gminy dolnośląskie, położone przeważnie na Nizinie Śląskiej. W 2004 roku w grupie tej znajdowały się 154 gminy.
W badanym okresie dziesięciu lat aż w 145 gminach zaobserwowano wzrost funkcji turystycznej. Najwyższy wzrost odnotowały gminy Bardo i Boguszów-Gorce. Natomiast wskaźnik funkcji turystycznej najbardziej obniżył się w gminach Szklarska Poręba i Duszniki-Zdrój.
Jednocześnie w tym samym czasie 101 gmin podniosło swą konkurencyjność rynkową. Najwyższy
wzrost konkurencyjności rynkowej odnotowały gminy Kobierzyce i Krośnice a najwyższe spadki
konkurencyjności rynkowej zaobserwowano w gminie Bardo.
Ranking gmin o najwyższej funkcji turystycznej oraz najwyższej konkurencyjności rynkowej zaprezentowano w tabelach 1 i 2.
Zaobserwowano również, że pomiędzy funkcją turystyczną gminy a konkurencyjnością regionu występuje istotna korelacja dodatnia – współczynnik korelacji Pearsona wynosił w 2004
roku 0,4653, a w 2013 – 0,4643. Zatem poziom funkcji turystycznej (specjalizacji turystycznej) ma
istotny wpływ na konkurencyjność gminy. Natomiast wyliczając różnicę pomiędzy funkcją turystyczną w 2013 roku a funkcją turystyczną w 2004 roku oraz konkurencyjnością gminy w 2013 roku
a konkurencyjnością w 2004 roku, nie zaobserwowano, aby zmiany funkcji turystycznej gminy
przekładały się wprost proporcjonalnie na pozycję konkurencyjną gminy. Współczynnik korelacji
Pearsona wyniósł –0,1587, co oznacza bardzo słabą lub nieistotną korelację ujemną. Można jednak
zauważyć, że w przypadku trzech gmin o dominującej funkcji turystycznej wzrost specjalizacji
turystycznej spowodował obniżenie konkurencyjności regionalnej gminy. W gminie Bardo dwukrotny wzrost SMFTG (SMFTG2004=0,0722; SMFTG2013=0,2616) spowodował obniżenie SMKR
o blisko połowę (SMKR 2004=0,4029; SMKR 2013=0,2810). W gminach Szczawno-Zdrój i KudowaZdrój niewielki wzrost specjalizacji turystycznej spowodował niewielki spadek konkurencyjności.
Natomiast w gminie Polanica-Zdrój niewielki spadek specjalizacji turystycznej spowodował niewielki wzrost konkurencyjności.
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Tabela 1. Ranking 20 gmin województwa dolnośląskiego o najwyższej funkcji turystycznej w latach 2004 i 2013
Gmina

SMFGT2004

Gmina

SMFGT2013

Karpacz

0,8019

Karpacz

Szklarska Poręba

0,5594

Świeradów-Zdrój

0,8698
0,4257

Świeradów-Zdrój

0,3629

Szklarska Poręba

0,3456
0,2701

Duszniki-Zdrój

0,3534

Polanica-Zdrój

Polanica-Zdrój

0,3288

Bardo

0,2616

Podgórzyn

0,2352

Kudowa-Zdrój

0,2404

Kudowa-Zdrój

0,2193

Duszniki-Zdrój

0,2290

Wałbrzych

0,1925

Szczawno-Zdrój

0,2020

Zgorzelec

0,1776

Boguszów-Gorce

0,1495

Szczawno-Zdrój

0,1580

Podgórzyn

0,1466

Piechowice

0,1394

Zgorzelec

0,1426

Bolesławiec

0,1155

Złotoryja

0,1369

Lądek-Zdrój

0,1118

Świdnica

0,1359

Jelenia Góra

0,1074

Jelenia Góra

0,1332

Legnickie Pole

0,1073

Radków

0,1331

Złotoryja

0,0988

Piechowice

0,1296

Mysłakowice

0,0948

Legnica

0,1293

Legnica

0,0935

Bolesławiec

0,1270

Lubin

0,0892

Głuszyca

0,1243

Stronie Śląskie

0,0877

Lądek-Zdrój

0,1242

Średnia wojewódzka

0,0738

Średnia wojewódzka

0,0925

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Ranking 20 gmin województwa dolnośląskiego o najwyższej konkurencyjności regionalnej w latach
2004 i 2013
Gmina

SMKR 2004

Gmina

SMKR 2013

Szczawno-Zdrój

0,4820

Karpacz

0,5037

Karpacz

0,4812

Polanica-Zdrój

0,4881

Świdnica

0,4626

Świdnica

0,4769

Legnica

0,4586

Legnica

0,4649

Zgorzelec

0,4576

Wrocław

0,4522

Dzierżoniów

0,4538

Zgorzelec

0,4503

Bolesławiec

0,4473

Głogów

0,4498

Oleśnica

0,4467

Bolesławiec

0,4488

Polanica-Zdrój

0,4456

Lubin

0,4411

Szklarska Poręba

0,4440

Chojnów

0,4355

Głogów

0,4402

Oleśnica

0,4300

Wrocław

0,4377

Szczawno-Zdrój

0,4219

Chojnów

0,4288

Jelenia Góra

0,4219
0,4219

Jelenia Góra

0,4261

Jawor

Oława

0,4223

Szklarska Poręba

0,4161

Złotoryja

0,4212

Oława

0,4126
0,4126

Lubin

0,4128

Jerzmanowa

Kamienna Góra

0,4087

Dzierżoniów

0,4115

Piechowice

0,4087

Rudna

0,4095

Jawor

0,4049

Czernica

0,4058

Średnia wojewódzka

0,3143

Średnia wojewódzka

0,3203

Źródło: opracowanie własne.
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Ustalono również, że poziom konkurencyjności regionalnej wszystkich ośmiu gmin o dominującej funkcji turystycznej, czyli wysokiej specjalizacji turystycznej, był wyższy niż przeciętny.
Cztery spośród ośmiu gmin o dominującej funkcji turystycznej w 2013 roku (Karpacz, PolanicaZdrój, Szklarska Poręba, Szczawno-Zdrój) znalazły się w gronie 20 gmin dolnośląskich o najwyższej
konkurencyjności rynkowej, a ich konkurencyjność rynkowa była porównywalna z konkurencyjnością rynkową dużych ośrodków miejskich, takich jak Wrocław i Legnica, oraz z konkurencyjnością
ośrodków górnictwa miedziowego – gminy Lubin i Rudna (patrz tabele nr 1 i 2).
Może to świadczyć o tym, że specjalizacja turystyczna jest istotną determinantą poziomu konkurencyjności rynkowej gminy. Na podstawie wartości SMFGT2004 i SMFGT2013 można również
zauważyć wyraźną różnicę w poziomie funkcji turystycznej kilku gmin i tym samym wyróżnić
grupę gmin o wyraźnej specjalizacji turystycznej. Tak wyraźne różnice nie są natomiast widoczne
w poziomie konkurencyjności regionalnej gmin – SMKR 2004 i SMKR 2013 w grupie pierwszych
20 gmin Dolnego Śląska kształtują się na podobnym poziomie.

Podsumowanie
Zaprezentowane rozważania dowodzą, że tak złożone zjawiska jak konkurencyjność regionalna i funkcja turystyczna mogą być badane. Problemem może być dostępność i jakość odpowiednich danych statystycznych. Wynika to bowiem z metodologii gromadzenia danych w BDL. Na
rynku turystycznym turyści częściej podróżują do regionów rozumianych jako konkretne miejsca,
miejscowości, a nie gmin w znaczeniu administracyjnym.
Autorowi udało się osiągnąć cel postawiony we wstępie i zbadać poziom konkurencyjności
regionalnej gmin o dominującej funkcji turystycznej. Wykazano, że jest on wyższy niż przeciętny
w województwie dolnośląskim. Poza tym udało się zweryfikować postawioną hipotezę badawczą, udowadniając, że inteligenta specjalizacja regionu, opierająca się na rozwoju funkcji turystycznej, może skutecznie budować wysoką konkurencyjność regionalną gminy. Posiadane
przez gminę walory turystyczne po odpowiednim zagospodarowaniu mogą być traktowane jako
inteligentna specjalizacja gminy. Tym samym gmina może z ich pomocą budować swą pozycję
konkurencyjną. W szczególności jest to widoczne w odniesieniu do gmin, które posiadają wysoce specjalistyczne walory turystyczne, np. gmin uzdrowiskowych. Unikatowość wód leczniczych czy też niepowtarzalne walory przyrodnicze (walory Karkonoskiego Parku Narodowego)
mogą być traktowane jako tzw. dobra rzadkie. Dostęp do tych dóbr rzadkich będzie kształtował
przewagę komparatywną gminy na rynku. To z kolei pozwoli na kształtowanie wysokiej pozycji
konkurencyjnej.
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TOURIST FUNCTION AS SMART SPECIALIZATION IN SHAPING THE
REGIONAL COMPETITIVENESS

Keywords

smart specialization, tourism function, tourism competitiveness, travel and tourism competitiveness
index.

Abstr act

One of the priorities realized by the current European Union regional policy is the support for smart
specialization. It is supposed to contribute to higher market competitiveness of regions. In case
of the tourism market tourism municipalities represent the example of smart specialization. The
purpose of this article is rating the level of tourism competitiveness presented by Lower Silesian
municipalities which tourism function. The research was conducted in all municipalities of Lower
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Silesia region. Tourism competitiveness assessment of Lower Silesian municipalities was performed
using the synthetic measure based on the model of development. The conducted research confirms
that tourism values of a municipality can be referred to as typical smart specialization, which
correlates with high regional competitiveness of a municipality. It also influences the living standard
of residents inhabiting these municipalities.
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Streszczenie

Foresight, przyczyniając się do proaktywnego prognozowania zmian, jakie będą zachodzić w przyszłości, przygotowuje do możliwych zdarzeń, a jednocześnie oferuje
podmiotom sektora turystycznego konkretne korzyści rozwoju regionalnego. Techniki
i narzędzia stosowane w procesie foresightu są stosunkowo nowymi metodami wykorzystywanymi w turystyce (Varum i in., 2011; Fernández-Güell, 2012; Kaynak i Karak,
2012). W związku z tym wartość regionalnych projektów foresightowych, odnoszących
się do rozwoju turystyki, przeprowadzonych na podstawie lokalnych tematów badawczych i rozwojowych, nie jest jeszcze wystarczająco doceniona i zauważana. Szeroko
stosowany foresight wspiera rozwój w wielu aspektach: pomaga przewidzieć potrzeby
klientów, rozwijać nowe usługi i utrzymać atrakcyjność produktów turystycznych oraz
destynacji.
W przeciwieństwie do tradycyjnego procesu planowania, który zazwyczaj ma ograniczony zasięg sektorowy, foresight, poprzez aktywne uczestnictwo, stopniowo buduje
zintegrowaną wizję ewentualnej przyszłości. Foresight uwzględnia szereg czynników,
a więc konstruuje spójne i wiarygodne scenariusze. Pomaga także sformułować realistyczne i innowacyjne strategie rozwoju turystyki, które są możliwe do zaakceptowania
przez wszystkie zainteresowane strony.
Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i wyzwań, jakie wyniknęły z zastosowania
foresightu w regionalnym rozwoju turystyki fińskiego regionu, Laponii, przeprowadzonego w latach 2010–2013. Dane empiryczne uzyskano za pomocą autoetnograficznych
technik badawczych, informacji zwrotnych uczestników oraz raportów ilościowych i jakościowych będących częścią projektu. Efektem przeprowadzonych działań była nowa
wiedza podmiotów turystycznych w zakresie możliwości budowania scenariuszy rozwoju przyszłości, oparta nie tylko na możliwościach, ale również potrzebach. W konsekwencji powstały nowe produkty turystyczne i ustalono innowacyjne formy współpracy.
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Wprowadzenie
Turystyka jest postrzegana przez wiele rządów jako strategia gospodarczego rozwoju. Jeśli regiony przyjmujące rzeczywiście chcą utrzymać turystykę jako aktywność długoterminową, należy
rozważyć planowanie poprzez odróżnienie produktów od konkurencyjności destynacji, tworzonej
poprzez lepszą ochronę środowiska naturalnego i kulturowego, zrozumienie pragnień i potrzeb
społeczności lokalnej oraz turystów, wzrost świadomości w społeczeństwie. W konsekwencji, dla
branży przekłada się to na koszty i korzyści. Planowanie turystyki przyniesie tylko wtedy profity,
kiedy zaangażowanych jest wielu uczestników, w tym organy rządowe i pozarządowe, lokalne
i regionalne organizacje, firmy, a także społeczność przyjmująca. Jest to niezbędne, ponieważ
opracowanie i wdrożenie planu turystycznego bez silnego wsparcia i udziału tych wszystkich grup
jest niemożliwe.
Zintegrowane i holistyczne planowanie może być traktowane jako mechanizm dla obecnych
i przyszłych kierunków rozwiązywania problemów oraz jako narzędzie do zapewnienia równowagi pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi skutkami turystyki (Andriotis, 2007). Zachęcenie do
zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w procesie planowania społeczności lokalnej ma podstawowe znaczenie dla kontroli branży turystycznej w regionie oraz osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju turystyki.
Celem nadrzędnym artykułu jest zaprezentowanie możliwości, jakie daje zastosowanie procesu foresightu w turystycznej polityce regionalnej, i jednocześnie przedstawienie jego podstawowych założeń i definicji. Zaprezentowano korzyści i wyzwania, jakie wyniknęły z zastosowania
foresightu w regionalnym rozwoju turystyki fińskiego regionu, Laponii, przeprowadzonego w latach 2010–2013. Dane empiryczne uzyskano za pomocą autoetnograficznych technik badawczych,
informacji zwrotnych uczestników oraz raportów ilościowych i jakościowych będących częścią
projektu. Efektem przeprowadzonych działań była nowa wiedza podmiotów turystycznych w zakresie możliwości budowania scenariuszy rozwoju przyszłości, opartych nie tylko na możliwościach, ale również potrzebach. W konsekwencji powstały nowe produkty turystyczne i ustalono
innowacyjne formy współpracy.

Istota foresightu
Foresight jest bardzo obszernym i aktualnym tematem na poziomie międzynarodowych rozważań dotyczących metod planistycznych i studiów nad przyszłością. Przede wszystkim dotyczy
europejskich projektów i badań naukowych. W porównaniu z pierwszymi próbami prognozowania
koncepcja ta istotnie ewaluowała w ostatnich dekadach (Cariola, Rolfo, 2004). Podstawową zasadą
jest to, iż mimo tego, że przyszłość nie jest określona, należy działać tak, jakby była znana chociaż
w niewielkim stopniu (Cornish, 2004). Kontynuując w przyszłości pracę wykonywaną w chwili
obecnej, czyli działając w warunkach głębokiej niepewności, można przygotować się na przyszłe
zdarzenia. Im lepiej jesteśmy przygotowani, tym większa szansa na sukces. To jest podstawowa
różnica pomiędzy tradycyjną szkołą planistyczną a foresightem. Paradygmat foresightu opiera się
na bardziej praktycznej idei – należy znaleźć wiele opcji i możliwości, by zmienić środowisko we-
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dług naszych potrzeb, a nie dokonywać korekt dopiero wtedy, kiedy będziemy do tego zmuszeni.
Oznacza to inny kierunek działania, z obecnie bardziej skupionego na „produkcie”, przenosząc
aktywność w kierunku „procesu” tworzenia. Działanie jest możliwe przede wszystkim w ramach
współpracy sieciowej i na forach udostępniających publiczną debatę. Wyzwaniem foresightu jest
zobaczyć strukturę przyszłości, a nie jej treść, kształt i szczegóły (Awedyk, 2015).
Takie podejście wymaga odejścia od tyranii formy w sensie fizycznym i materialnym, co
może rozwijać uznanie dla procesu, zmian i powstawania nowych rozwiązań. Struktura przyszłości jest zawarta w interpretacji teraźniejszości i przeszłości przez pryzmat dostarczonego nowego
spojrzenia na obecne zdarzenia. Nowe postrzeganie analizuje charakter środowiska jako kompleksowy system adaptacyjny (McMaster, 1996). Struktura przyszłości jest zatem zbiorem relacji w ramach tego złożonego systemu. Relacji pomiędzy jednostkami, które potrafią przetrwać poprzez
adaptację, a także relacji z otoczeniem, czyli innymi jednostkami, będącymi jednocześnie częścią
tego środowiska, a także większego systemu – przemysłu, gospodarki i konkretnej społeczności.
Obecna koncepcja foresightu w Europie opiera się na następujących założeniach:
– ze względu na coraz większe zainteresowanie zdolnością zarządzania w warunkach niepewności i niejasności, foresight coraz bardziej odbiega od prognoz przewidujących przyszłość opartych na ekstrapolacji przeszłości;
– działania foresightowe zakładają zwiększony nacisk na kluczową rolę człowieka w budowaniu własnej przyszłości, nawet przy występowaniu zdarzeń nieprzewidywalnych;
– aktywność nie jest interpretowana jako wpływ pojedynczej jednostki, ale raczej jako
współdziałanie wielu podmiotów z różnych dziedzin, wyznaczanie perspektyw, potrzeb
i zainteresowań na różnych szczeblach władzy;
– prowadzi to do myślenia strategicznego i równoległego, biorącego pod uwagę zagrożenia,
ale także istniejące problemy i możliwości;
– biorąc pod uwagę powyższe czynniki, foresight zakłada holistyczne podejście, które w tym
samym czasie rozpoznaje interakcje pomiędzy zmianami technologicznymi, społecznymi,
ekonomicznymi, kulturowymi i politycznymi.
W nawiązaniu do powyższego, jakie są główne czynniki umożliwiające realizację dobrych
projektów foresightowych? Cornish (2004) wyróżnia siedem głównych zasad, które są do tego
niezbędne.
1. Przewidywanie przyszłych potrzeb – należy spróbować wyobrazić sobie wszystkie
możliwe scenariusze, które mogą wystąpić w przyszłości; nie wystarczy wziąć pod uwagę
jedynie własne umiejętności i kompetencje, ale również zmieniające się potrzeby; niestety,
w większości przypadków rozwój produktów i usług nadal jest oparty na podstawie
możliwości, a nie potrzeb społeczeństwa; kapitał kreatywności jest kluczem do wewnętrznej
elastyczności i zdolności do odnowy; kreatywność, innowacyjność, a także rewitalizacja
coraz częściej są postrzegane jako ważne czynniki sukcesu; poza tym globalna kultura
społeczeństwa sieciowego podkreśla znaczenie interakcji; również w przypadku braku
wspólnych wartości komunikacja ma duże znaczenie i promuje postęp zjawiska.
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2. Korzystanie z niepełnej wiedzy – nawet najmniejsza informacja może być bardzo cenna
w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu; „pewność” nie jest paradygmatem foresightu
i nie może być (przynajmniej teoretycznie), bo nie wiemy nic na temat przyszłości; ważne jest,
aby dokładnie i z otwartym umysłem czytać wskazówki i porady dotyczące przyszłości, aby
wyszukać słabe sygnały i niepełną wiedzę, odnośnie do których zarządzanie będzie kluczowe;
słabe sygnały mogą być pewnym pomysłem, trendem; kto pierwszy odczytał sygnał, może stać
się liderem; powinny one być odseparowane od sygnałów silnych, prostych do identyfikacji;
odszukanie słabych sygnałów może być utrudnione z wielu powodów: mogą być nowe
i niepasujące do wcześniej znanego standardowego formatu, a więc mogą być zaskakujące
i trudne do zrozumienia dla odbiorców pomiędzy innymi sygnałami i hałasem; mogą być
trudne do wykrycia, a także mogą być niedoceniane przez tych, którzy powinni je uznać.
3. Oczekiwanie nieoczekiwanego – nieoczekiwane jest czymś nowym; to sytuacja, która nie
zdarzyła się nigdy wcześniej, współczynnik uprzednio nieznany; w tym przypadku zarówno
zasoby fizyczne, jak i psychiczne mają nie tylko pomóc w radzeniu sobie z tymi niespodziankami,
ale także przyczynić się do przełożenia zaistniałej sytuacji na nowe możliwości.
4. Myślenie długoterminowe i krótkoterminowe – zarządzanie wymaga wizji; wizja strategii
rozwoju musi mieć odniesienie w celach długoterminowych i krótkoterminowych; w ciągu
ostatnich 20 lat świat bardzo się zmienił – pojawiło się wiele nowych czynników i trendów,
które obecnie określają przyszły kierunek rozwoju; budowanie wizji w dzisiejszej
rzeczywistości, która jest obdarzona niepewnością i złożonością, jest niezbędne i musi się
ograniczać do analizy przyszłych alternatyw, czyli myślenia scenariuszowego; myślenie
scenariuszowe jest zdolnością patrzenia dalej niż w jutro, rozpoznaniem trendów
i zjawisk, które mają wpływ na jutro, ale niekoniecznie już dzisiaj; w tym sensie myślenie
scenariuszowe jest rzeczywiście „patrzeniem” w przyszłość, pomimo tego, że nie można jej
przewidzieć; ważne jest rozpoznanie sił, które będą tę przyszłość kształtować (Schwartz,
1991), a co najważniejsze – czynników, które będą miały największy wpływ; istotne jest
także ustalenie, jak te trendy wpłyną na działania indywidualne i procesy decyzyjne.
5. Produktywne marzenie – produktywne marzenie oznacza zarządzanie wiedzą w tworzeniu
świata i rzeczywistości; problem polega na tym, że kultura organizacji pracy nie sprzyja
innowacyjności i rozwoju nowych produktów; w obecnym modelu biznesowym, który
wciąż walczy z konkurencją, nie ma wystarczająco przestrzeni i czasu dla innowacji
i foresightu; jest to efekt wielu czynników: braku rotacji na poszczególnych stanowiskach
pracy, która wprowadziłaby nowe, świeże spojrzenie, bardzo obszerna biurokracja
i przestarzałe metody działania; wdrażanie nowych pomysłów wymaga czasu; region lub
przedsiębiorstwo nie będą konkurencyjne, gdy są pozbawione oryginalnych pomysłów.
6. Szacunek dla wiedzy – ostatnią, ale również ważną zasadą jest umiejętność pokazania
szacunku dla wcześniej zdobytej wiedzy i know-how; niezwykle istotna jest zdolność
budowania strategii opartych na wcześniejszych doświadczeniach i działaniach, które
zostały już sprawdzone i zastosowane w pewnych ekstremalnych sytuacjach; umiejętność
identyfikacji tej wiedzy i jej selekcja pomaga przetrwać i odnieść w przyszłości sukces.
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Foresight, jak wskazuje samo słowo, jest spojrzeniem w przyszłość. Każde przedsiębiorstwo,
które nie jest w stanie w taki sposób postępować, a jest powiązane w swoich działaniach i strukturach z przeszłością, przegra – nie będzie w stanie dojrzeć, dokąd zmierza (Wilenius, 2008).
W latach 90. XX wieku na poziomie poszczególnych narodów miała miejsce szybka dyfuzja
działań foresightowych. Martin (2001) zidentyfikował pewne siły napędowe towarzyszące temu
zjawisku:
– wzrost globalizacji i konkurencji w przemyśle oraz gospodarce;
– przejęcie kluczowej roli przez sektory i usługi, których działalność opiera się na wiedzy,
skonstruowanej na podstawie badań strategicznych i wprowadzonych innowacji;
– uznanie przez rządy, że muszą wspierać finansowo inwestycje w sektorze nauki i technologii, ponieważ są one priorytetowe dla konkurencyjności;
– wzrost świadomości, że przy rosnącej presji zwalczania olbrzymich wydatków na cele publiczne nie każda działalność naukowa i technologiczna może być finansowana; iż należy
(na podstawie foresightu) zidentyfikować taką aktywność i innowacje, które mają największe możliwości rozwoju i wpływu w przyszłości;
– zmiana charakteru produkcji wiedzy, co oznacza większe zaangażowanie w działania interdyscyplinarne i wzajemne relacje coraz liczniejszej grupy podmiotów – nie tylko producentów badań, ale również użytkowników i instytucji.
Ewolucja fordowskiego systemu kapitalistycznego w system genetycznie zidentyfikowany
jako postfordowski ujawniła nie tylko ewolucyjne modele rozwoju technologicznego, ale także
poziom terytorialny, w którym jest on osadzony (Cariola, Rolfo, 2004). W dziedzinie innowacji
może być zauważana pewna sprzeczność miedzy silnymi powiązaniami lokalnymi w przedsiębiorstwach, ich lokalnym zakorzenieniem, a przynależnością do globalnych sieci (Toedtling, 1994).
Międzynarodowe firmy często charakteryzuje silna, zdecentralizowana struktura i partnerstwo
z lokalną społecznością. Jest to spowodowane faktem, że lokalni przedsiębiorcy są posiadaczami
miejscowego know-how dla całego procesu lub przynajmniej na pojedynczym etapie. Gwarantuje
to wysoką jakość produktów i technologii, ale przede wszystkim elastyczność i szybkość reakcji
na rynkowe zmiany.

Foresight w turystyce
Przyszłość każdego sektora gospodarki zależy od klientów, a najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Foresight to seria procesów mających na celu uchwycenie
dynamiki zmian poprzez usytuowanie dzisiejszej rzeczywistości w kontekście wielu potencjalnych scenariuszy w przyszłości. Foresight to także dodanie nowego wymiaru do naszego myślenia poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii i badań analizujących zakres możliwych
sposobów rozwoju na przyszłość. Jest to analiza, która umożliwia zainteresowanym podmiotom
decydowanie, jakie działania podjąć, aby były one w przyszłości optymalne. Foresight jest cennym
źródłem informacji rozważającym globalne trendy i odnosi je odpowiednio do potrzeb społecz-
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no-ekonomicznych. Ze względu na zmiany trendów podstawą jest poszukiwanie alternatywnych
dróg rozwoju, co tym samym wpływa na analizowane zjawisko.
Turystyka to taki sektor gospodarki, w którym zmiany występują bardzo szybko. Przemysł
turystyczny obejmuje kilka dziedzin i dużą liczbę firm, począwszy od międzynarodowych sieci
hotelowych i linii lotniczych, kończąc na małych lokalnych przedsiębiorstwach. Foresight jako aktywne podejmowanie przyszłości jest sposobem na zmianę sytuacji i możliwości – dostarcza środki
i jest doskonałym narzędziem do wspierania strategicznych decyzji, przed którymi stoją regiony.
Międzynarodowe trendy i inspiracje istotnie wpływają na rozwój turystyki. Miejsca, kultury i tożsamości satysfakcjonująco współpracują na całym świecie. Globalna gospodarka jest przekształcana przez regionalny handel, sojusze globalne, deregulacje, nowe technologie, internet i e-commerce.
Jednocześnie coraz więcej turystów jest bardzo dobrze poinformowanych, mają rozległą wiedzę
i wymagania. Poprawa wydajności nie wystarcza, zwłaszcza jeżeli ma ona zastosowanie do nietypowych rozwiązań. Wartość dodana, elastyczność, jakość i sprawność w oferowanych klientom usługach zawsze i wszędzie są znaczące. Decyzje muszą być podejmowane coraz szybciej, a czas reakcji
na zmiany krótszy. W ten sposób powodzenie zależy od szybkości działania, a także umiejętności
ekspozycji produktu. Wiedza i innowacje są niezbędne w odniesieniu sukcesu.
Do kluczowych czynników wpływających na rozwój turystyki, które można rozważać
w zakresie globalnych megatrendów (ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i technologicznych), należą (Dwyer i in., 2008):
– globalizacja i długoterminowe trendy ekonomiczne (światowa dynamika wzrostu gospodarczego lub hamulce wzrostu);
– trendy społeczne – starzenie się populacji, urbanizacja, zmiana struktury społecznej i zdrowotnej, aspiracje i oczekiwania, wartości i styl życia, zmieniający się model pracy, płeć
i wykształcenie;
– trendy polityczne – istniejące i nowo powstające sieci globalnych graczy, terroryzm, cyberterroryzm, kontrola graniczna, potencjalne konflikty i niestabilność regionalna, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, kwarantanna, naciski polityczne dla zapewnienia ładu
i bezpieczeństwa turystów;
– trendy środowiskowe – zmiany klimatyczne, wyczerpywane się zasobów naturalnych, rolnictwa i żywności, surowców, energii, wody, gruntów, a także utrata różnorodności biologicznej;
– trendy technologiczne – konkurencyjne strategie, technologia informacyjna i komunikacyjna.
Pomimo oczywistych korzyści, foresight jest po prostu ignorowany albo postrzegany jako
trywialny zestaw narzędzi, które nie stanowią większej wartości dodanej w procesie planowania
turystycznego (Fernández-Güell, 2012). Dlatego też, w celu aplikacji technik foresightu do tych
stosowanych w procesach planistycznych, należy wzmocnić znaczenie i rozpowszechnić użycie
metod jakościowych, będących znaczącym uzupełnieniem badań ilościowych i przestrzennych.
Chociaż foresight stosuje kilka technik prognozowania (np. analizę delficką i analizę trendów),
rezultaty mogą być skrajnie różne. Foresight nie skupia się na przewidywaniu, ale, co ważniejsze, na doprowadzeniu do realizacji wizji przyszłości, która obejmuje umiejętność zarządzania
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zjawiskiem niepewności. Bogatszy i pełniejszy kontekst podejmowanych dziś decyzji rozwija się
poprzez dialog między wszystkimi zainteresowanymi stronami, z naciskiem na ludzkie umiejętności, środki ostrożności, kreatywność, myślenie systemowe, analizy i oceny. Tak więc, biorąc
pod uwagę każdy atrybut foresightu i przeniesienie jego możliwości do planowania turystycznego,
zakłada się, że są to interdyscyplinarne, partycypacyjne i ciągłe projekty, realizowane w sektorze
turystyki na poziomie regionalnym (Borodako, 2011). Polegają one na ocenie stanu wiedzy sektora i zmian w nim zachodzących, prowadzeniu debaty na temat przyszłości turystyki, a także
stworzeniu wspólnej wizji rozwoju. Foresight wtedy jest napędzany przez głównych interesariuszy
reprezentujących rożne środowiska społeczne i gospodarcze związane z tym sektorem, a następnie
przez budowanie kultury myślenia o przyszłości i podejmowanie wspólnych działań (na zasadzie
konsensusu) dążących do rozwoju turystyki.

„Foresight as a Competitive Advantage for Tourism in Lapland” –
studium przypadku projektu regionalnego
Laponia to największy region Finlandii, położony w północnej części kraju. Jest miejscem zamieszkania dla około 3,4% ludności, co oznacza, że jest najsłabiej zaludnionym obszarem Finlandii.
Największymi miastami Laponii są: Rovaniemi (stolica regionu), Tornio i Kemi. W 2011 roku populacja Laponii wynosiła 183 tysiące mieszkańców, z czego 177 tysięcy mówiło w języku fińskim, 1500
w języku saami, 387 w języku szwedzkim, a około 3400 używało innych narzeczy autochtonicznych.
Ze względu na warunki naturalne i kulturowe Laponia każdego roku jest odwiedzana przez
miliony turystów. Zarówno atrakcje przyrodnicze, takie jak zorza polarna, oraz doskonałe warunki
do uprawiania sportów zimowych, jak również kultura, w tym lokalne zwyczaje ludu Saami, są
wyjątkowe. Bez wątpienia Wioska Świętego Mikołaja w Rovaniemi jest znana wszystkim dzieciom na całym świecie.
Projekt „Foresight as a Competitive Advantage for Tourism in Lapland” trwał od 1 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2013 roku i był finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, 12 gmin regionu Laponii, University of Lapland i Rovaniemi University of Applied
Sciences (www.matkailu.luc.fi). Działania wzmocniły wiedzę na temat metodyki foresightu, jego
zastosowania, a także wzmogły aktywność podmiotów branży turystycznej w regionie. Do głównych celów projektu należało zdobycie i zastosowanie wiedzy foresightowej generowanej przez
środowisko turystyczne i potrzeby regionu. Grupę docelową stanowili przedsiębiorcy turystyczni,
regionalne organizacje turystyczne, a także inwestujący w regionie Laponii turystyczni deweloperzy. Korzystając z wiedzy uczestników, na podstawie analizy przeprowadzonych wcześniej działań regionalnych, burzy mózgów i przy użyciu innych narzędzi prognostycznych, stwierdzono, że
obecne prognozy dla regionu są nieprzychylne, ale uwzględniając przewidywania, prawdopodobny
jest wpływ na środowisko działania. Wiedza zdobyta podczas projektu i know-how są obecnie
szeroko wykorzystywane w działalności dydaktycznej, badawczej i rozwojowej Multidimentional
Tourism Institute w Rovaniemi i w Lapland University.
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Projekt przyczynił się do rozwoju turystyki w 12 wspólnotach w fińskiej Laponii: Enontekiö, Inari,
Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Ranua, Rovaniemi, Salla, Sodankylä i Utsjoki.
Do głównych działań w ramach „Foresight as a Competitive Advantage for Tourism in
Lapland” należały:
– badanie regionalnych skutków ekonomicznych wynikających z rozwoju turystyki w Laponii
– otrzymano 267 kwestionariuszy zwrotnych, które uprzednio zostały wysłane do przedsiębiorstw turystycznych; wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie wskazywały na korzyści,
jakie niesie popularność regionu wśród turystów; atrakcyjność turystyczna odzwierciedla
się w dochodach z turystyki, które w 2012 roku przekroczyły 700 mln euro, a największe
odnotowano w gminach Kolari (48%), Enontekiö (47%) i Pelkosenniemi (46%); w latach
2006–2011 liczba przedsiębiorstw turystycznych wzrosła o 6,4%, a zatrudnienie w turystyce
o 3,5%; według badań, najliczniejszą grupą turystów były osoby w wieku 31–60 lat, z większym odsetkiem mężczyzn powyżej 60. roku życia i kobiet w grupie wiekowej 31–35 lat;
– Tourism Foresight Sparring – w sparingu testowano pięć koncepcji istotnych z punktu
widzenia przeprowadzenia udanego projektu foresightowego: przewidywanie przyszłych
potrzeb turystów, proaktywność, rozwój produktów, know-how i foresight strategiczny; zaproponowane kategorie wybrano na podstawie artykułu Markku Wileniusa (2008) Taming
the Dragon: How to Tackle the Challenge of Future Foresight; podczas każdego warsztatu
sparingowego temat wybrany przez grupę regionalną sprawdzano w obecności ekspertów
i przy użyciu metod pracy w grupie; celem tych spotkań była pomoc dla przemysłu turystycznego w Laponii, polegająca na identyfikacji zachodzących zmian oraz dostarczeniu
narzędzi, które pozwoliłyby za tymi zmianami podążać i je wykorzystać; w trakcie realizacji projektu, od 2011 do 2012 roku odbyło się 47 spotkań, w których udział wzięło 192
uczestników i 38 ekspertów; odbyły się także wycieczki po regionie;
– baza danych foresightu turystycznego – baza danych jest łatwo dostępną i użyteczną bazą
foresightu przeznaczoną dla przedsiębiorców i deweloperów branży turystycznej; baza ta
znajduje się w portalu informacji turystycznej Matkailau, strony internetowej użytkowanej
we współpracy z University of Estern Finland i zawiera podręcznik foresightu, który ma
pomóc zainteresowanym w rozpoczęciu procesów foresightu w zakresie turystyki; ponadto
gromadzone są informacje z zakresu tematów specjalistycznych, np. turystyki zrównoważonej lub zmian klimatycznych (www.matkailu.luc.fi);
– integracja wiedzy na temat metodyki foresightu oraz know-how przydatnych do zajęć dydaktycznych, badawczych i rozwojowych Multidimentional Tourism Institute, np.:
– nauczyciele akademiccy zostali zaproszeni do sparingu foresightu turystycznego,
– projekt umożliwił konsultacje eksperckie, które pomogły nauczycielom akademickim
w realizowaniu warsztatów „Weak Signals In Produkt Development”,
– nauczanie metodyki foresightu zostało zawarte na każdym poziomie studiów
w Rovaniemi University of Applied Science’,
– uzyskano nowe tezy do badań dotyczących rozwoju działań foresightowych.
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W ramach porozumienia podczas spotkań uczestnicy opracowali następujące postulaty, których realizacja będzie ważnym elementem w rozwoju turystyki regionu Laponii w przyszłości.
1. Przeprowadzanie monitoringu gospodarczego dochodów gmin z turystyki (raporty
z udostępnianych miejsc noclegowych, gastronomii, handlu i transportu), który będzie
stanowić solidną podstawę rozwoju (proponowane sprawozdania co 3–5 lat).
2. Wzmocnienie pozycji regionu Laponii jako jednej z największych atrakcji turystycznych
Finlandii. Rozwój spowalniany jest przez słabą dostępność komunikacyjną – loty do Laponii
obsługuje tylko jeden przewoźnik (Finnair), sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta,
transport z lotnisk do centrów miast ma niewystarczającą liczbę połączeń i informacji
sporządzanych w językach obcych.
3. Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji – popularność Laponii jest bardzo wysoka,
zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji. Z roku na rok wzrasta liczba
turystów z Japonii (1000 osób/dzień/rok). Do 2020 Finnair planuje podwoić liczbę lotów
do Korei Południowej, Singapuru i Hongkongu. Dodatkowym atutem byłoby zaproszenie
do lotów do Laponii przewoźników zagranicznych. Powinny również zostać przywrócone
połączenia kolejowe z Finlandii do Rosji.
4. Zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług – turyści są skłonni zapłacić za jakość na
odpowiednio wysokim poziomie. Jakość może być kluczowym czynnikiem konkurencyjności.
Standard zakwaterowania i transportu powinien być adekwatny do ceny.
5. Efektywny, wspólny marketing i sprzedaż – stworzenie wspólnej międzynarodowej
marki Laponii. Powinno być to zrobione szybko, ponieważ Finlandia obecnie promuje
regiony północne. Dodatkowym udogodnieniem w sprzedaży powinno być wykorzystanie
globalnej sieci internetowej.
6. Wzmocnienie i wydłużenie sezonu turystycznego – arktyczne lato jest również interesujące
dla turystów, szczególnie z Azji.
7. Powinny być respektowane zasady zrównoważonego rozwoju. Bez idei stabilności
ekologicznej, społecznej i gospodarczej nie ma możliwości długotrwałego wzrostu. Niemniej
decyzje zakupowe turystów nie zawsze są zgodne z zasadą rozwoju zrównoważonego,
dlatego istotna jest odpowiednia ekspozycja produktu i oferty.
8. Wzmocnienie współpracy wielu branży – łatwiej jest zobaczyć przyszły wzrost, jeżeli
zauważa się już dziś możliwości. Istnieje wielu partnerów, przedstawicieli przemysłu
wydobywczego, leśnictwa, handlu detalicznego, służby zdrowia i branży filmowej, którzy
są zainteresowani współpracą z branżą turystyczną:
– jako atrakcje turystyczne muszą być brane pod uwagę miejsca związane z przemysłem
wydobywczym (górnictwem), który ma długą tradycję w regionie;
– przemysł filmowy – zimowe krajobrazy oraz sceny z życia mniejszości etnicznych terenów północnych mogą generować popyt turystyczny; należy zwrócić uwagę na system zachęt podatkowych dla tych, którzy poprzez film mogliby przynosić korzyści dla
rozwoju turystyki;
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– turystyka zdrowotna – od kilku lat kliniki w Laponii skoncentrowały się na pacjentach
z Rosji; dlatego bardzo ważne jest śledzenie trendów demograficznych w kraju; rosyjscy
pacjenci powinni mieć pakiety pochodzące z jednego źródła; ponadto usługi rehabilitacyjne, które w Finlandii są na bardzo wysokim poziomie, powinny być lepiej promowane.
9. Rozwój turystyki przyrodniczej powinien opierać się na konkretnych atrakcjach turystycznych,
takich jak zorza polarna, a także na wysokim standardzie zakwaterowania. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że odwiedzający Laponię turyści w szczególności cenią ciszę i spokój.

Podsumowanie
Głównym problemem jest to, jak pojedyncze jednostki, które mają możliwość adaptacji do
sytuacji, mogą odnieść sukces w środowisku, systemie, działając pośród innych adaptujących się
jednostek. Jeżeli nie ma obawy, że obecne działania będą miały przyszłe konsekwencje dla innych
uczestników i samej jednostki, to agresja i niszcząca konkurencja będą się opłacały. Jednakże jeżeli są prawdopodobne przyszłe implikacje obecnego postępowania, rzuca to cień na aktualną aktywność i sugeruje, że postawa skłonna do współpracy będzie korzystna (McMaster, 1996).Ważne
jest, aby formy współpracy i organizacji odpowiadały warunkom stworzonym przez środowisko,
propozycjom korporacji i oczekiwaniom turystów. Najlepiej dostosowane są te nowo powstające
produkty, które w połączeniu z otoczeniem dają dostęp do prawdopodobnej struktury przyszłości.
Połączenie wielu różnych środowisk będzie generowało informacje dla nich samych, co przedłuży
ich zdolność przetrwania w warunkach obecnych i przyszłych wyzwań.
„The Foresight as a Competitive Advantage for Tourism in Lapland” to jeden z tych projektów,
w których identyfikacja słabych sygnałów i tworzenie alternatywnych scenariuszy rozwoju daje
możliwość kształtowania dla regionu Laponii nowych, strategicznych i ekonomicznych korzyści.
Foresight regionalny, który jest przede wszystkim zbiorem działań partycypacyjnych, budowaniem
wizji i planów strategicznych, pozwala na debaty i myślenie o przyszłości regionu w średnio- i długookresowej perspektywie – działa. Region, ze świadomością, że wspólne działanie zapobiega
niepotrzebnemu ryzyku w przyszłości, ma szansę być konkurencyjną destynacja turystyczną na
rynku międzynarodowym.
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FORESIGHT AS A TOOL IN REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT –
A CASE STUDY OF TOURISM FORESIGHT PROJECT
IN FINNISH LAPLAND
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Abstr act

Foresight offers advantages in regional tourism development by helping tourism stakeholders to
proactively anticipate futures´ changes and prepare for possible events. Foresight is a relatively
new field of research in tourism research (e.g. Fernández-Güell & Collado, 2013; Kaynak & Kara,
2012; Varum et al, 2011). Therefore, the meaning of regional tourism foresight processes based on
locally negotiated research and development themes has not been presented yet in tourism research.
Foresight helps to anticipate customer needs, develop new services and keep up the attractiveness of
tourism businesses and whole destinations.
Foresight is an important part of development processes because in contrast to the traditional planning process that normally has a limited scope of the sector foresight, through active participation,
is gradually building an integrated vision of a possible future. Foresight takes into account a wide
range of factors, thus building the coherent and plausible visions of the future. It also helps to formulate realistic and innovative tourism strategies that can accept the views of many stakeholders.
This study identifies advantages and challenges resulting from the application of foresight in regional tourism development in Finnish Lapland during the years 2010-2013. The empirical data consists of autoethnographic observation, participant feedback and quantitative and qualitative project
reports. During the project foresight knowledge of tourism stakeholders increased and they learned
to build futures images. New tourism products and co-operation possibilities were established. At
the beginning benefits of foresight were not seen and it was difficult to understand the purpose and
multidimensionality of long term foresight.
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Streszczenie

Dzięki środkom z funduszy Unii Europejskiej jednostki samorządu terytorialnego mogą
wpływać na rozwój oferty turystycznej, w tym infrastruktury turystycznej, kompleksowego produktu turystycznego, promocję tego produktu, kształtowanie wizerunku turystycznego obszaru. Działania w tym zakresie powinny być prowadzone z myślą o uzyskiwaniu konkretnych efektów ekonomicznych, związanych z przyjazdowym ruchem
turystycznym, jego wielkością i strukturą, a także przychodami do gospodarki lokalnej
z tytułu wydatków turystycznych. Efekty ekonomiczne wynikające z ruchu turystycznego
wpływają przede wszystkim na przychody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, lokalny rynek pracy oraz poziom życia mieszkańców. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy poziomem wydatków na cele gospodarki turystycznej, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a wielkością ruchu turystycznego.
Badania prowadzone były w odniesieniu do perspektywy finansowej Unii Europejskiej
na lata 2007–2013 i dotyczą finansowania unijnego gospodarki turystycznej gmin województwa zachodniopomorskiego oraz wielkości ruchu turystycznego w tych gminach.
Dla potrzeb opracowania postawiono hipotezę badawczą, zgodnie z którą środki unijne
w gospodarce turystycznej wpływają na wielkość przyjazdowego ruchu turystycznego.

Wprowadzenie
Decydującą rolę w realizacji funkcji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Istotnym instrumentem działalności samorządów są
fundusze europejskie, które za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych oddziałują
na poszczególne dziedziny życia społecznego i gospodarczego, w tym gospodarkę turystyczną.
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Dzięki środkom z funduszy Unii Europejskiej jednostki samorządu terytorialnego mogą wpływać
na rozwój oferty turystycznej, w tym infrastruktury turystycznej, kompleksowego produktu turystycznego, promocję tego produktu, kształtowanie wizerunku turystycznego obszaru. Działania
w tym zakresie powinny być prowadzone z myślą o uzyskiwaniu konkretnych efektów ekonomicznych, związanych z przyjazdowym ruchem turystycznym, jego wielkością i strukturą, a także
przychodami do gospodarki lokalnej z tytułu wydatków turystycznych. Efekty ekonomiczne wynikające z ruchu turystycznego wpływają przede wszystkim na przychody budżetowe jednostek
samorządu terytorialnego, lokalny rynek pracy oraz poziom życia mieszkańców.
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy poziomem wydatków na cele gospodarki turystycznej finansowanych ze środków Unii Europejskiej a wielkością
ruchu turystycznego. Badania prowadzone były w odniesieniu do perspektywy finansowej Unii
Europejskiej na lata 2007–2013 i dotyczą finansowania unijnego gospodarki turystycznej gmin
województwa zachodniopomorskiego oraz wielkości ruchu turystycznego w tych gminach. Dla
potrzeb opracowania postawiono hipotezę badawczą, zgodnie z którą środki unijne w gospodarce
turystycznej wpływają na wielkość przyjazdowego ruchu turystycznego. Wykorzystano następujące metody badawcze: krytycznej analizy literatury, metody operacji logicznych, metody ilościowe.

Ruch turystyczny i czynniki go kształtujące
Problemem wyjściowym do zagadnień ruchu turystycznego, traktowanych zwłaszcza w ujęciu
ilościowym, jest popyt turystyczny. Klasyczna interpretacja popytu turystycznego została wprowadzona do literatury z zakresu ekonomiki turystyki za Hunzikerem i Krapfem, zgodnie z którą
jest to „suma dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy określonym
poziomie cen” (1961, s. 17). Kaspar określa natomiast popyt turystyczny jako „gotowość turysty
do nabycia określonych ilości dóbr turystycznych za określoną sumę pieniędzy” (1991, s. 118).
Wodejko definiuje popyt turystyczny, wskazując także bezpośrednio na stronę podażową (produktu turystycznego) rynku turystycznego, określając tę kategorię jako „wielkość zapotrzebowania na
produkt turystyczny przy danej cenie i w danym okresie” (1998, s. 47). Rzeczywisty (efektywny)
popyt turystyczny ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy potrzeby świadczeniobiorców poparte są siłą
nabywczą, która prowadzi do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży ofert turystycznych (zarówno
usług turystycznych, jak i produktu turystycznego obszaru).
Badanie popytu turystycznego odbywa się za pośrednictwem analizy ruchu turystycznego.
Ruch turystyczny, a zwłaszcza jego wielkość i struktura, jest miernikiem popytu turystycznego.
Ruch turystyczny jest definiowany jako zjawisko społeczne polegające na przestrzennym przemieszczaniu się ludzi do obszarów i miejscowości turystycznych (Kornak 1979, s. 47). Obejmuje
on podróżnych motywowanych różnymi celami natury społeczno-kulturowej i zawodowej, które
zamierzają oni osiągnąć po czasowym i dobrowolnym opuszczeniu stałego miejsca zamieszkania
w kraju lub za granicą (Gaworecki 2003, s. 19). Podróżujący wytwarzają popyt na usługi i towary,
zarówno podczas podróży, jak i w czasie pobytu poza miejscem stałego zamieszkania (Turkiewicz,
1997, s. 11), dlatego też ruch turystyczny powoduje określone skutki ekonomiczne i społeczne, któ-
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rych skala wzrasta wraz z wielkością ruchu turystycznego (Panasiuk, 2011, s. 29–34). Klasyfikacja
ruchu turystycznego jest zagadnieniem bardzo złożonym i skomplikowanym. Ze względu na różnorodność działań i zachowań zawierających się w ruchu turystycznym istnieje wiele jego podziałów. Najbardziej kompleksowa i istotna z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego wydaje się
klasyfikacja dzieląca kryteria podziału ruchu turystycznego na opisujące podróż turystyczną i opisujące uczestników (Swarbrooke, Horner, 2001, s. 4). Analiza ruchu turystycznego prowadzona
jest w ujęciu wyjazdowym i przyjazdowym. Z punktu widzenia prowadzonych rozważań istotne
jest zidentyfikowanie ruchu turystycznego przyjazdowego z obszarów emisyjnych do obszarów
recepcji turystycznej. Szczegółowym miernikiem wykorzystywanym do analizy wielkości i struktury ruchu przyjazdowego jest liczba turystów zakwaterowanych w bazie noclegowej obszaru recepcyjnego. Materiał statystyczny jest dostępny dzięki statystyce publicznej.
Wielkość i struktura ruchu turystycznego kształtowana jest przez wiele czynników, które
można poddać klasyfikacji, porządkując na następujące grupy:
1. Makroekonomiczne – związane z funkcjonowaniem gospodarki narodowej na globalnej
arenie gospodarczej.
2. Mezoekonomiczne – związane z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej, czyli
obejmujące strukturę podażową rynku turystycznego.
3. Społeczne – charakteryzujące poziom rozwoju społecznego, z uwzględnieniem w nim
miejsca turystyki.
4. Psychologiczne – opisujące decyzje nabywcze uczestników turystyki.
5. Pozostałe – obejmujące różne zdarzenia związane z aspektami przyrodniczymi (klęski
żywiołowe), społecznymi (kryzysy społeczne w państwach będących celem podróży
turystycznych), politycznymi (w relacjach między krajami emisyjnymi i recepcyjnymi,
globalny terroryzm), militarnymi (konflikty zbrojne), kształtującymi bezpośrednio lub
pośrednio decyzje o wyjazdach turystycznych zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
Analizowane czynniki należy obiektywizować, a więc odnosić do całego popytu turystycznego, a nie pojedynczych czy też ograniczonych ilościowo decyzji nabywczych. Syntetyczna charakterystyka poszczególnych czynników wskazuje na kierunek ich wpływu na wielkość i strukturę
ruchu turystycznego. Ocena każdego z czynników ma charakter ceteris paribus, co oznacza, że ich
działanie łączne może wywierać inny kierunek wpływu na popyt turystyczny (Panasiuk, 2014b,
s. 129–130).
Z punktu widzenia zakresu podjętych rozważań najistotniejszą grupą czynników są mezoekonomiczne, tj. związane z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej, zasilanej przez środki
unijne. Wynika z tego, że środki Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej wpływają na funkcjonowanie tej branży gospodarczej, a zwłaszcza na jej system podaży. W tabeli 1 wskazano na tę
grupę czynników, które wpływają na ruch turystyczny, wraz z określeniem kierunku ich wpływu
na jego wielkość.
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Tabela 1. Czynniki kształtujące wielkość ruchu turystycznego, związane bezpośrednio z funkcjonowaniem
gospodarki turystycznej
Czynnik
polityka turystyczna

rozwój hotelarstwa

Kierunek wpływu
na ruch turystyczny

Kryterium oceny
model polityki

liberalny

+

ingerencja wspierająca turystykę

+

ingerencja ograniczająca ruch turystyczny

-

liczba obiektów i miejsc

wzrost

+

spadek

-

dywersyfikacja ofert obiektów

rosnąca

+

stagnacja/ograniczanie

-

rozwój

+

rozwój biur podróży

oferta

stagnacja/ograniczanie

-

rozwój transportu

rozwój infrastruktury
transportowej

rozwój

+

stagnacja/ograniczanie

-

rozwój środków transportu

nowe technologie przewozu

+

stagnacja

-

dywersyfikacja oferty

rosnąca

+

stagnacja/ograniczanie

-

wzrost

-

spadek

+

rozwój

+

ceny ofert turystycznych

poziom cen

technologie sprzedaży

innowacje w sprzedaży
(internet, CRS, GDS)

stagnacja

-

atrakcje turystyczne
(w tym eventy)

aktywność destynacji turystycznych

rozwój

+

stagnacja/ograniczanie

-

promocja turystyczna

aktywność promocyjna przedsiębiorstw i destynacji (formy,
budżet)

rozwój

+

stagnacja/ograniczanie

-

dywersyfikacja instrumentów
promocji

rozwój

+

stagnacja/ograniczanie

-

+ wpływ pozytywny (wzrost ilościowy i jakościowy popytu turystyczny)
- wpływ negatywny (spadek ilościowy i jakościowy popytu turystycznego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Panasiuk (2014b), s. 132.

W tabeli 1 zaprezentowano charakterystyczne dla współczesnego rynku turystycznego branżowe czynniki kształtujące wielkość i strukturę ruchu turystycznego. Do najistotniejszych czynników,
których rozwój może być wspomagany środkami unijnymi, należy zaliczyć kwestie natury infrastrukturalnej, ofertowe i promocyjne. Zostały one poddane analizie w dalszej części opracowania.

Środki Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej województwa zachodniopomorskiego
w perspektywie finansowej 2007–2013
W perspektywie finansowej na lata 2007–2013 podstawowym źródłem zasileń gospodarki
turystycznej z funduszy europejskich były regionalne programy operacyjne (RPO). Instytucjami
zarządzającymi RPO były zarządy województw. Podmioty gospodarki turystycznej, w tym jednostki samorządu lokalnego oraz organizacje turystyczne z województwa zachodniopomorskiego,
mogły uzyskać wsparcie na realizację inwestycji turystycznych z osi priorytetowej 5 Turystyka,
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kultura i rewitalizacja. Działania i poddziałania z zakresu turystyki wyszczególnione w ramach
osi priorytetowej 5 to: infrastruktura turystyczna, rozwój kultury, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, ścieżki rowerowe, promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,
rewitalizacja oraz inicjatywa JESSICA. Ponadto projekty dotyczące inwestycji turystycznych, których beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego i organizacje turystyczne, mogły być
dofinansowane w ramach osi priorytetowej 6 Rozwój funkcji metropolitalnych. Wydzielono w niej
działania dotyczące obszaru metropolitalnego: infrastruktura turystyczna, wzrost atrakcyjności
kulturalnej, ścieżki rowerowe, zintegrowany system transportu publicznego, inteligentne systemy
transportowe, rewitalizacja. Ponadto przedsiębiorstwa turystyczne mogły aplikować o wsparcie
finansowe z osi priorytetowej 1 Gospodarka – innowacje – technologie, w ramach której uzyskiwały dofinansowanie na: przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność, poprawę innowacyjności
sektora MSP, ułatwianie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej oraz promocję za granicą
(Panasiuk, 2013, s. 273–274).
Do pozostałych programów wspierających gospodarkę turystyczną województwa zachodniopomorskiego należy zaliczyć m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – głównie INTERREG IV A, Program Współpracy
Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Podstawą działań władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego była Strategia
rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku (Strategia). Konstrukcja dokumentu oparta była na koncepcji przyjętych przez rząd Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku.
Sugerowany system finansowania zadań oparty był przede wszystkim na możliwości pozyskania
środków z funduszy europejskich. Podobnie jak w skali ogólnopolskiej, środki Unii Europejskiej
na cele turystyczne dedykowane były przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.
Alokacja środków w dwóch osiach priorytetowych, będących podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięć turystycznych w ramach RPO województwa zachodniopomorskiego w latach 2007–2013, wynosiła odpowiednio:
– priorytet 5 (jako podstawowy dotyczący wykorzystania środków UE na cele gospodarki
turystycznej) – 74,9 mln euro,
– priorytet 6 (pośrednio dotyczący projektów turystycznych) – 116,8 mln euro.
Kwoty te stanowiły łącznie ok. 22,2% środków całego budżetu RPO województwa zachodniopomorskiego. Dokonując szczegółowych porównań kwot przeznaczonych na gospodarkę
turystyczną we wszystkich regionach w Polsce, należy podkreślić, że brak było bezpośrednich
związków pomiędzy rolą danego regionu w obsłudze ruchu turystycznego w Polsce a poziomem
zaangażowania środków RPO na działania związane z rozwojem regionalnej gospodarki turystycznej (Panasiuk, 2014a, s. 124–125).
W okresie 2007–2013 RPO stwarzały największe możliwości pod względem dofinansowywania przedsięwzięć w obszarze turystyki. Wysoka pula środków oraz zdecentralizowany charakter RPO dawały możliwość dostosowania priorytetów rozwojowych do rzeczywistych potrzeb
regionu, stwarzając szansę na stymulowanie wzrostu regionalnej gospodarki turystycznej poprzez
realizację spójnych i ukierunkowanych działań w tym zakresie. Samorządy regionalne dostrzegały
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szanse płynące z rozwoju ruchu turystycznego i jego znaczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym obszaru, nadając wysoką rangę inicjatywom proturystycznym w ramach RPO.
W ramach szczegółowych badań projektów turystycznych realizowanych przez gminy województwa zachodniopomorskiego dokonano oceny wykorzystania środków unijnych w poszczególnych projektach na elementy obszarowego produktu turystycznego.
W województwie zachodniopomorskim wyodrębniono 114 gmin. W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w perspektywie finansowej
2007–2013, zrealizowano 141 projektów turystycznych w ramach priorytetu 5 (Turystyka, kultura i rewitalizacja) oraz priorytetu 6 (Rozwój funkcji metropolitalnych działania 6.1 i 6.2) RPO.
Najwięcej projektów zrealizowały gminy miasto Szczecin (31) oraz miasto Świnoujście (11). 66
gmin nie zrealizowało żadnego projektu turystycznego, 24 zrealizowały jeden projekt, 9 dwa projekty a pozostałe 15 trzy i więcej projektów (www.funduszeeuropejskie,gov.pl).
Realizowane projekty dotyczyły przede wszystkim: infrastruktury turystycznej oraz atrakcji
turystycznych (rys. 1), co oznacza, że inicjatywy te bezpośrednio wpływają na atrakcyjność turystyczną obszarów i mogą być stymulantą ruchu turystycznego. Ponieważ część projektów miała również wymiar, który trudno przyporządkować do wymienionych elementów obszarowego
produktu turystycznego, wskazano również pozycję inne (projekty o charakterze promocyjnym,
imprezy turystyczne, współpraca transgraniczna, informacja turystyczna itp.). Znaczna część projektów oddziaływała na więcej niż jeden obszar (57 projektów, tj. 44%).
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Rysunek 1. Liczba projektów wpływających na poszczególne obszary produktu turystycznego gmin (n = 130)
Źródło: na podstawie Panasiuk (2014a), s. 238.

Dla potrzeb realizacji celów badawczych opracowania dokonano wyboru gmin województwa
zachodniopomorskiego. Podstawowym kryterium doboru gmin było uzyskanie przez gminy dofinasowania unijnego z RPO na projekty turystyczne w okresie 2007–2013. Następnie spośród 48
gmin, które uzyskały dofinasowanie, wybrano te, w stosunku do których była możliwość zebrania kompletnych danych statystycznych dotyczących liczby turystów w bazie noclegowej w latach
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2007–2013. W przypadku 21 gmin dane nie były pełne. Spowodowane to jest wielkością zbiorowości statystycznej obiektów noclegowych turystyki (w ujęciu rodzajowym) zlokalizowanych
na ich obszarach, a w konsekwencji tajemnicą statystyczną. Dokonanie analizy wpływu środków
Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej przeprowadzono w 27 gminach. W tabeli 2 przedstawiono wykaz gmin, w których podjęto badania wraz z łączną wartością projektów turystycznych
zrealizowanych w tych gminach w latach 2007–2013 z RPO.
Tabela 2. Wykaz wybranych gmin do badań wraz z wartością zrealizowanych projektów turystycznych
ze środków UE w latach 2007–2013
Lp.

Gmina

Wartość projektów
(tys. zł)

1.

Barlinek

9289,1

2.

Białogard – miasto

3598,5

3.

Czaplinek

1201,8

4.

Darłowo – miasto

8403,2

5.

Drawsko Pomorskie

9735,6

6.

Dziwnów

2658,6

7.

Gryfino

8.

Kamień Pomorski

9.

Karlino

10.

Kołobrzeg – miasto

11.

Koszalin

12.

Mielno

13.

Międzyzdroje

18 296,9
2750,9
17 058,8
43 894,7
158 689,4
1308,5
19 502,8

14.

Nowe Warpno

7407,7

15.

Nowogard

1540,5

16.

Polanów

1635,7

17.

Police

1464,0

18.

Połczyn-Zdrój

19.

Pyrzyce

11 019,0

20.

Rewal

55 438,6

21.

Stargard Szczeciński – miasto

22.

Szczecin

19 622,5

6392,2
408 229,4

23.

Szczecinek – miasto

12 110,8

24.

Świnoujście

36 214,1

25.

Trzebiatów

6257,5

26.

Wałcz – miasto

9024,0

27.

Złocieniec

6820,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań wtórnych.

Jak wynika z informacji przedstawionych w tabeli 2, spośród wybranych gmin wysokie dofinansowanie z RPO na projekty turystyczne uzyskały duże gminy miejskie (Szczecin, Koszalin)
oraz gminy o dominującej funkcji turystycznej w gospodarce (np. Rewal, Kołobrzeg).
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Wielkość ruchu turystycznego w analizowanych gminach
W celu zestawienia wielkości środków uzyskanych z RPO na projekty turystyczne z ruchem
turystycznym, dokonano oceny wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego do analizowanych
gmin w latach 2007–2013 na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie.
Ogólna liczba turystów korzystających z noclegów w obiektach noclegowych w analizowanych gminach (krajowych i zagranicznych łącznie) w latach 2007–2013 przedstawiona jest w tabeli 3. Tabela 4 przedstawia liczbę turystów zagranicznych.
Tabela 3. Dynamika wielkości ruchu turystycznego ogółem w analizowanych gminach w latach 2007–2013
Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych ogółem
Gmina

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

razem

dynamika
2013/2007
%

Barlinek

7020

8140

10 056

9868

10 254

10 261

10 857

66 456

Białogard – miasto

5170

3622

4016

3063

1732

2048

2447

22 098

-52,7

Czaplinek

11 715

10 310

10 201

11 282

6687

8590

9735

68 520

+39,4

Darłowo – miasto

31 855

39 128

43 450

41 128

41 530

46 261

45 638

357 510

+43,3

3206

2768

2360

1969

1953

2344

3310

17 910

+3,2

Dziwnów

85 901

85 209

93 697

74 622

89 546

81 908

81 566

592 449

–5,0

Gryfino

11 723

17 197

16 835

19 406

17 027

16 899

15 256

11 4343

+30,1

Kamień Pomorski

4134

4509

2021

2083

2943

6824

8573

31 087

+107,4

Karlino

8589

5776

4981

4038

5937

5372

4496

39 189

–47,4

213 399

247 494

296 251

306 586

320 271

350 856

384 443

2 119 300

+80,2

Drawsko Pomorskie

Kołobrzeg – miasto
Koszalin

+54,7

31 808

31 492

38 943

40 865

42 477

48 207

50 497

284 289

+58,5

Mielno

104 150

109 228

109 745

101 427

126 584

132 071

140 670

823 875

+35,1

Międzyzdroje

106 948

108 379

108 314

95 464

122 809

119 026

135 891

796 831

+27,1

Nowe Warpno

6078

6861

5195

5783

5080

6631

2837

38 465

–53,3

Nowogard

7832

8461

9992

4852

6671

4671

4060

46 539

–48,2

Polanów

9087

4279

4972

2776

2822

5128

4253

33 317

–53,2

11 334

11 079

13 186

16 424

19 473

32 663

22 755

126 914

+104,4

Police
Połczyn-Zdrój

6662

8854

8702

8893

8779

7448

8853

58 191

+32,9

Pyrzyce

4797

4425

0

0

0

0

582

9804

–87,9

117 720

126 540

142 465

141 594

137 803

134 420

128 190

928 732

+8,9
+48,8

Rewal
Stargard Szczeciński –
miasto

13 199

14 740

12 219

20 644

20 371

18 428

19 635

119 236

375 637

369 600

354 234

364 441

376 021

371 712

382 784

2 594 429

+1,9

13 155

13 105

13 033

14 125

14 591

13 152

15 669

96 830

+19,1

Świnoujście

122 007

127 589

118 729

115 702

123 220

183 357

210 486

1 001 090

+72,5

Trzebiatów

37 403

35 915

33 715

33 677

32 373

34 729

41 986

249 798

+12,3

Wałcz – miasto

17 968

17 770

16 167

17 331

17 314

17 692

17 998

122 240

+0,2

5258

5407

5784

4165

3932

5579

6034

36 159

+14,2

Szczecin
Szczecinek – miasto

Złocieniec

Źródło: na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

W tabeli 3 zamieszczono dodatkowo wielkość sumaryczną liczby turystów ogółem, która jest
niezbędna do przeprowadzenia dalszych obliczeń w tabeli 5.
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Tabela 4. Dynamika wielkości ruchu turystów zagranicznych w analizowanych gminach w latach 2007–2013
Korzystający z noclegów turyści zagraniczni ogółem
Gmina
Barlinek

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

dynamika
2013/2007
%
+34,1

1861

1534

1538

1245

1952

1690

2497

Białogard – miasto

390

72

25

17

71

78

114

-70,8

Czaplinek

416

126

437

243

160

683

828

+99,0

3763

6589

6289

6407

6468

6442

6155

+63,6

418

332

410

310

272

218

335

-19,9

Dziwnów

5764

5327

4197

4138

6533

7090

6167

+7,0

Gryfino

500

727

373

307

303

362

390

-22,0

1728

1669

417

208

200

100

123

-92,9

908

976

1028

667

982

841

650

-28,4

86 078

87 912

113 896

105 635

106 630

118 212

131 033

+52,2

Darłowo – miasto
Drawsko Pomorskie

Kamień Pomorski
Karlino
Kołobrzeg – miasto
Koszalin

5734

4378

4572

3047

4656

5102

5427

-5,4

Mielno

9512

9583

10158

6590

7224

9142

10 656

-12,0

Międzyzdroje

26 556

22 704

21 415

20 913

32 369

37 348

44 286

+66,8

Nowe Warpno

163

172

33

285

132

76

150

-8,0

Nowogard

658

737

697

422

512

365

224

-66,0

Polanów

5372

1844

2185

965

711

3164

2546

-52,6

Police

1127

970

970

746

1484

3173

3107

+175,7

Połczyn-Zdrój

1928

2127

1928

1272

1339

686

608

-68,5

438

465

0

0

0

0

26

-94,1

11 693

12 624

14 870

14 032

14 030

16 544

16 948

+44,9

2390

1851

1197

4334

4209

3473

3638

160 415

141 085

139 928

126 480

132 345

131 575

135 650

-15,4

1856

1874

926

1423

1229

1270

1581

-14,8

Pyrzyce
Rewal
Stargard Szczeciński –
miasto
Szczecin
Szczecinek – miasto
Świnoujście

+52,2

36 987

41 876

42 821

46 448

46 525

80 013

94 054

+154,3

Trzebiatów

5917

4890

3555

3360

2935

2166

2169

-63,3

Wałcz – miasto

2285

2069

1853

1767

2079

1785

1524

-33,3

93

62

58

177

293

1110

706

+659,1

Złocieniec

Źródło: na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że w analizowanych latach największy przyrost
ruchu turystycznego dotyczył gmin Kamień Pomorski, Police i Kołobrzeg. Największy spadek
obserwowany jest w gminach Pyrzyce, Nowe Warpno, Polanów i Białogard. Na podstawie danych tabeli 4 wynika, że korzystne zmiany w ruchu przyjazdowym z zagranicy dotyczyły przede
wszystkim gmin: Złocieniec, Police i Świnoujście. Największy spadek ruchu przyjazdowego z zagranicy obserwowany jest w gminach: Pyrzyce, Kamień Pomorski i Białogard.

Analiza wpływu środków unijnych w gospodarce turystycznej na wielkość
przyjazdowego ruchu turystycznego w analizowanych gminach
Wydaje się, że przyjęte na wstępie założenie, dotyczące relacji pomiędzy zaangażowaniem
środków unijnych w funkcjonowanie gospodarki turystycznej i ich wpływem na wielkość ruchu
turystycznego jest niemal oczywiste. Analiza materiału empirycznego nie jest jednak jednoznaczZróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego
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na. Podobnie niejednoznaczne wyniki zostały uzyskane przy badaniu korelacji pomiędzy środkami UE na cele turystyczne oraz poziomem atrakcyjności turystycznej w gminach (Panasiuk,
2014a, s. 216–239).
Aby móc urealnić wysokość finansowania unijnego na cele turystyczne, dokonano przeliczenia środków unijnych łącznie w analizowanych latach przypadających na 1 turystę w wybranych
gminach. Odniesienie się do wielkości ruchu turystycznego, a nie do liczby mieszkańców, wydaje
się z punktu widzenia przeznaczenia środków oraz logiki badawczej rozwiązaniem prawidłowym.
Tabela 5 przedstawia zestawienie gmin, które uzyskiwały środki unijne na cele turystyczne,
w czterech grupach:
1. Gminy o wysokim finansowaniu unijnym na turystykę w przeliczeniu na 1 turystę oraz
odnotowujące wzrost ruchu turystycznego ogółem.
2. Gminy o wysokim finansowaniu unijnym na turystykę w przeliczeniu na 1 turystę oraz
odnotowujące spadek ruchu turystycznego ogółem.
3. Gminy o niskim finansowaniu unijnym na turystykę w przeliczeniu na 1 turystę oraz
odnotowujące wzrost ruchu turystycznego ogółem.
4. Gminy o niskim finansowaniu unijnym na turystykę w przeliczeniu na 1 turystę oraz
odnotowujące spadek ruchu turystycznego ogółem.
Tabela 5. Podział gmin na grupy uwzględniające kryteria wielkości środków unijnych przeznaczonych
na gospodarkę turystyczną oraz dynamikę wzrostu ruchu turystycznego ogółem w latach 2007–2013

Gmina

Środki na 1 turystę
(zł)

Dynamika ruchu
turystycznego ogółem
2013/2007

Dynamika ruchu
turystów zagranicznych
2013/2007

1

2

3

4

Grupa 1 – wysokie wydatki na jednego turystę – wzrost ruchu turystycznego ogółem
Koszalin

557,0

+58,5

–5,4

Drawsko Pomorskie

543,6

+3,2

–19,9

Połczyn-Zdrój

337,2

+32,9

–68,5

Złocieniec

188,6

+14,2

+659,1

Gryfino

160,0

+30,1

–22,0

Szczecin

157,3

+1,9

–15,4

Barlinek

139,8

+54,7

+34,1

125,1

+19,1

–14,8

Szczecinek – miasto

Grupa 2 – wysokie wydatki na jednego turystę – spadek ruchu turystycznego ogółem
Pyrzyce

1123,9

–87,9

–94,1

Karlino

435,3

–47,4

–28,4

Nowe Warpno

192,6

–53,3

–8,0

Białogard – miasto

162,8

–52,7

–70,8

Grupa 3 – niskie wydatki na jednego turystę – wzrost ruchu turystycznego ogółem
Mielno

1,6

+35,1

–12,0

Police

11,5

+104,4

+175,7

Czaplinek

17,5

+39,4

+99,0

Kołobrzeg – miasto

20,7

+80,2

+52,2

Darłowo – miasto

23,5

+43,3

+63,6

Międzyzdroje

24,5

+27,1

+66,8
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2

3

Trzebiatów

1

25,1

+12,3

4

–63,3

Świnoujście

36,2

+72,5

+154,3

Stargard Szczeciński – miasto

53,6

+48,8

+52,2

Rewal

59,7

+8,9

+44,9

Wałcz – miasto

73,8

+0,2

–33,3

Kamień Pomorski

88,5

+107,4

–92,9

Grupa 4 – niskie wydatki na jednego turystę – spadek ruchu turystycznego ogółem
Dziwnów

4,5

–5,0

+7,0

Nowogard

33,1

–48,2

–66,0

Polanów

49,1

–53,2

–52,6

Źródło: opracowanie własne.

Ocena wpływu środków unijnych na cele gospodarki turystycznej na wielkość ruchu turystycznego ogółem może być przeprowadzona na podstawie wyodrębnionych grup gmin uzyskujących środki na projekty turystyczne z RPO w latach 2007–2013. Generalnie jednak można zaobserwować, że nie ma istotnej zależności pomiędzy wydatkowanymi środkami unijnymi a wielkością
przyjazdowego ruchu turystycznego do analizowanych gmin.
Pozytywna zależność spełniona jest tylko przez ok. 30% gmin. Przykładowo przez miasto
Koszalin (1 grupa gmin) – najwyższe środki w przeliczeniu na 1 turystę oraz znaczący przyrost
ruchu turystycznego w analizowanych latach. Wysokiej dynamiki ruchu turystycznego w tej grupie nie potwierdza druga gmina z punktu widzenia środków na 1 turystę – tj. Darłowo, w której
ruch turystyczny wzrósł nieznacznie. W grupie 2 (ok. 15% gmin) znajduje się gmina Pyrzyce,
która w przeliczeniu na 1 turystę wydatkowała spośród wszystkich analizowanych najwyższą
kwotę środków unijnych, natomiast w analizowanym okresie odnotowała ogólnie najwyższy, bo
aż ok. 88%, spadek ewidencjonowanego ruchu turystycznego. Podobnie wysokie spadki ruchu
turystycznego odnotowano w pozostałych trzech gminach zakwalifikowanych do tej grupy. Ok.
44% gmin zostało zakwalifikowanych do trzeciej grupy, w których niskie wydatki unijne na turystykę są obserwowane równolegle ze wzrostem ruchu turystycznego. Gmina Mielno, o najniższych
wydatkach spośród całej zbiorowości gmin, zanotowała wzrost ruchu turystycznego o ok. 35%,
natomiast kolejno druga gmina Police aż o ponad 104%. W czwartej grupie gmin (ok. 11%), które
poniosły stosunkowo niskie wydatki na projekty turystyczne na jednego turystę, we wszystkich
odnotowano spadek ruchu turystycznego. Ale gmina Dziwnów, o dofinansowaniu ze środków unijnych jednym z najniższych spośród wszystkich gmin, odnotowała spadek tylko na poziomie 5%.
W przypadku dwóch pozostałych gmin w tej grupie, o wielokrotnie wyższych środkach unijnych
na 1 turystę, obserwowane spadki wynoszą ok. 50%.
Na podstawie zaprezentowanych obserwacji można jednoznacznie uznać, że postawiona na
wstępie hipoteza badawcza nie została zweryfikowana pozytywnie. Problem wielkości ruchu turystycznego jest determinowany głównie innymi czynnikami, które zostaną przedstawione w części
wnioskowej.
Odrębnej oceny wymaga jednak zależność dotycząca relacji wydatków na projekty turystyczne finansowane ze środków UE a turystycznym ruchem przyjazdowym z zagranicy. Przedstawione

Zróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego

103

Aleksander Panasiuk

w tabeli 5 w kolumnie 4 dane trudno zobiektywizować i uporządkować. Potwierdzają one brak
możliwości pozytywnej weryfikacji hipotezy. Ponadto przykładowo wskazują, że dodatnia dynamika ruchu turystycznego ogółem w części gmin nie przekłada się na dodatnie przyrosty ruchu
turystów z zagranicy. Przykładowo gminy uzdrowiskowe: Kamień Pomorski i Połczyn-Zdrój odnotowują wysoki przyrost ruchu turystycznego ogółem, na poziomie odpowiednio ok. 107% i 33%,
przy jednoczesnym spadku ruchu turystów zagranicznych odpowiednio ok. 93% i 69%.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu środków unijnych w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego można zestawić następujące wnioski:
a) środki Unii Europejskiej wydatkowane na cele funkcjonowania gospodarki turystycznej
nie wpływają bezpośrednio na wielkości ruchu turystycznego,
b) o dynamice ruchu turystycznego w analizowanych gminach decydują inne czynniki, związane także ze środkami europejskimi, ale przeznaczanymi na inne cele, np. dotychczasowy
stan infrastruktury lokalnej i jej rozwój, rozwój infrastruktury transportowej,
c) na wielkość i strukturę ruchu turystycznego zapewne wpływają działania promocyjne,
a także związane z kształtowaniem wizerunku obszaru turystycznego, jednakże sama
promocja, bez odpowiedniego poziomu infrastruktury turystycznej oraz właściwie skonstruowanej oferty turystycznej, może nie wystarczyć do zainteresowania obszarem turystycznym,
d) poprawa poziomu atrakcyjności turystycznej w różny sposób wpływa na decyzje turystów
krajowych i zagranicznych odwiedzających dany obszar turystyczny,
e) decyzje o projektach turystycznych finansowanych ze środków unijnych nie zawsze są trafne, a ponadto mogą być niedopasowane do potrzeb turystów i do najbardziej typowych
form turystyki na danym obszarze,
f) podejmowane działania inwestycyjne nie zawsze są skuteczne, np. z powodu trwałego modelu sezonowości ruchu turystycznego; w sezonie następuje maksymalne wykorzystanie
potencjału usługowego; a w okresach posezonowych tylko w ograniczonym zakresie istnieje możliwość przeniesienia ruchu turystycznego.
Podjęte badania wskazują na trudności w uchwyceniu stałych prawidłowości, a problematyka jest skomplikowana. Uogólniając, należy podkreślić, że wielkość wydatków unijnych na funkcjonowanie gospodarki turystycznej nie jest bezpośrednią determinantą pozytywnie kształtującą
wielkość ruchu turystycznego. Dodać należy także, że w perspektywie finansowania w UE na lata
2014–2020 trudno będzie takie badania kontynuować, z racji znacznie ograniczonych środków
w regionalnych programach operacyjnych na cele gospodarki turystycznej.
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THE IMPACT ASSESSMENT OF EUROPEAN UNION FUNDS
IN THE ECONOMY OF TOURISM TO THE SIZE OF TOURIST TR AFFIC

Keywords
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Abstr act

Through the European Union funds, local government units may influence the development of
tourism, including tourism infrastructure, a tourism product, promoting this product, shaping the
image of the tourist area. The activities in this area should be conducted with a view to achieving
specific economic effects associated with tourist traffic, its size and structure, as well as revenue
to the local economy due to tourism expenditure. The economic effects resulting from tourism
primarily affect budget revenues of local government units, local labor market and living standards.
The primary objective of the study is to show the relationship between the level of spending on
tourism economy financed by the European Union and the volume of tourist traffic. Research was
carried out in relation to the EU’s financial perspectives for 2007–2013 and concern of EU funding
tourism economy West Pomeranian communes and the amount of tourist traffic. For the purpose of
developing hypothesized research, according to which EU funds in the tourism economy affect the
size of incoming tourist traffic.
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UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI
FUNKCJONOWANIA
REGIONALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH
W OBSZAR ACH RECEPCJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE
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Słowa kluczowe

regionalne organizacje turystyczne, uwarunkowania skuteczności, obszary recepcji
turystycznej

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki identyfikacji determinant egzo- i endogenicznych
wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, a dalej ich oddziaływania i wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej. W toku badań i analiz porównawczych dokonano
wskazania katalogu parametrów umożliwiających ocenę poziomu skuteczności funkcjonowania ROT-ów (w tym aspektów prawnych, kadrowych, finansowych i jakościowych)
oraz przeprowadzono klasyfikację organizacji według fazy ich rozwoju.

Wprowadzenie
Współczesny świat (w tym turystyki) jest światem organizacji, na które można patrzeć na
wiele różnych sposobów i z różnych perspektyw, bowiem przybierają one różne formy i mają różne
cele (por. Glinka, Kostera, 2012). Współczesne organizacje, porządkujące, koordynujące, integrujące zbiorowy wysiłek ludzi, społeczności, społeczeństw czy podmiotów gospodarczych, powstają
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po to – co uwypukla się w literaturze przedmiotu – by realizować cele i zadania w sposób skuteczny i efektywny, racjonalny, przemyślany, przy istniejących egzo- i endogenicznych uwarunkowaniach ich rozwoju. Wśród tego typu organizacji znajdują się niewątpliwie regionalne organizacje
turystyczne (zwane dalej ROT), będące przedmiotem i podmiotem analizy w niniejszej pracy.
Regionalne organizacje turystyczne działają we wszystkich 16 województwach w Polsce,
a zostały utworzone w latach 2000–20061, tworząc ważny element trójstopniowego systemu zarządzania promocją turystyczną w obszarach recepcji turystycznej w Polsce, z udziałem Polskiej
Organizacji Turystycznej i lokalnych organizacji turystycznych (por. Wąsowicz-Zaborek, 2009a;
2009b).
Należy wskazać, że ROT-y skupiające aktualnie blisko 1400 członków, dysponujące środkami
finansowymi na poziomie 46 mln zł i zatrudniające około 130 pracowników, w toku 15-letniej
ewolucji funkcjonowania stały się istotnym elementem systemu turystyki w Polsce (Gołembski,
Niezgoda, 2014), a nawet zyskały miano „regionalnego przywódcy” (Rapacz, Jaremen, 2007;
Żemła, 2010) czy „instrumentu regionalnej polityki turystycznej”, (Borzyszkowski, 2011a;
Panasiuk, 2009). Tym samym ROT-y osiągnęły pewną dojrzałość jako organizacja, która wywołuje
naturalną potrzebę zmiany w drodze do „doskonałości organizacyjnej” (Peters, Waterman, 1982),
co skutkuje koniecznością i potrzebą oceny charakteru tych zmian i ich skutków, a szczególnie
potrzebą stałej, co najmniej okresowej, identyfikacji czynników i uwarunkowań determinujących
poziom skuteczności ich funkcjonowania, a dalej idąc – ich oddziaływania na kształtowanie się
strumieni migracji turystycznych w regionie. Przy czym skuteczność organizacji nie tylko i niewyłącznie ma wymiar ekonomiczny (por. Łasiński, Głowicki, 2010; Ziębicki, 2010).
Problematyka skuteczności, a szerzej efektywności przedsiębiorstw jest szeroko omawiana,
szczególnie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (w tym – co symptomatyczne – w subdyscyplinie
zarządzania publicznego) oraz powszechnie wdrażana z wykorzystaniem zestandaryzowanych
metod, kryteriów i miar, których nie można w pełni wykorzystać w analogicznej ocenie nieprzedsiębiorstw, a także w modelowaniu kierunków ich rozwoju, co stanowi wyzwanie dla współczesnych badaczy nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu.
Głównym celem opracowania jest dokonanie oceny determinant egzo- i endogenicznych
wpływającej na aktualny poziom skuteczności funkcjonowania ROT-ów i jednocześnie dokonanie
analiz porównawczych wskazujących na istniejące dysproporcje w poziomie skuteczności tych organizacji, w tym w sferze ich oddziaływania i wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach
recepcji turystycznej. Dodatkowym celem jest także podjęcie próby przeprowadzenia autorskiej,
wielokryterialnej klasyfikacji ROT-ów i na tej podstawie określenie aktualnej fazy ich rozwoju
organizacyjnego (z perspektywy między innymi uwarunkowań prawnych, kadrowych, logistycznych czy jakościowych ich funkcjonowania).

1 Na podstawie Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej z 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. z 1999 r. nr 62, poz. 689
z późn. zm.).
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1. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania ROT – przegląd literatury
W okresie ostatnich kilku lat podejmowane były tylko odosobnione analizy ilościowe pozwalające na dokonanie oceny wybranych aspektów funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych (Borzyszkowski, 2011a, 2011b, 2007; Fedyk, 2009, 2010; Fedyk, Morawski, 2014; Grabińska,
Mierniczak, 2010; Gryszel, 2004a, 2004b, 2001). Odczuwalna jest także niedostateczna liczba badań odnoszących się do oceny relacji i sieci oraz uwarunkowań skutecznej współpracy organizacji
turystycznych z otoczeniem bliższym i dalszym (Czernek, 2012a, 2012b, 2010b; Dębski, 2012).
Jednocześnie podejmowano tylko jednostkowe próby tworzenia założeń (a nie modeli) oceny skuteczności (Migdal, 2009), dalej podejmowano pojedyncze próby dokonywania samej oceny
skuteczności działania regionalnych organizacji turystycznych (raport Opracowanie metody oceny
efektywności działań ROT…, 2008) czy przeprowadzania rankingów ROT-ów2, które ze względu
na przyjęte metody budziły szereg kontrowersji i nie można ich uznać za zestandaryzowane i naukowe klasyfikacje oceny skuteczności ich działania.
W tle powyższych rozważań nie sposób nie wspomnieć o coraz częściej pojawiających się
poglądach i zdecydowanie artykułowanej przez badaczy i samych zainteresowanych potrzebie dokonania obiektywnej oceny uwarunkowań i samej skuteczności działania regionalnych organizacji turystycznych jako warunku ich dalszego trwania czy rozwoju (Grabińska, Mierniczak, 2010;
Migdal, 2009, 2012, 2013b; Wąsowicz-Zaborek, 2009a, 2009b; Gremia Ekspertów Turystyki3).
Dokonanie syntetycznej oceny uwarunkowań działania i funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w kontekście ich skuteczności i zmian dokonanych w strukturze podmiotów
gospodarki turystycznej wydaje się być niezbędne dla wypełnienia luki w tej tematyce, szczególnie
w sytuacji, kiedy zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych wskazują, że aktualnie istniejący model działania ROT-ów w Polsce przestaje w pełni odpowiadać na potrzeby i wymogi realiów
konkurencyjnego rynku (por. Migdal, 2013a), a gospodarka turystyczna oparta na wiedzy wymusza
poszukiwanie nowych i innowacyjnych rozwiązań (por. Bednarczyk, 2010; Nawrocka, 2008).
Warto w tym miejscu uwypuklić, że rozwiązanie praktycznego problemu pomiaru i oceny
skuteczności organizacji takich jak ROT-y jest niezbędnym nośnikiem prawidłowego przeobrażenia sektora publicznego (Frączkiewicz-Wronka, 2010) przy coraz powszechniejszym postulacie potrzeby szerokiego polegania na pozafinansowych miarach skuteczności czy efektywności
(Bratnicki, Kulikowska-Pawlak, 2013; Bielski, 2004), także ze względu na fakt, że organizacje
publiczne (a takimi są ROT-y) podlegają silnym wpływom politycznym przy mnogości celów działania (Frączkiewicz-Wronka, 2010).
2 Analizy przeprowadzała w latach 2009–2011 redakcja branżowego czasopisma „Rynek Podróży” na podstawie
kilku zmiennych dotyczących ROT, np. liczby członków i jej wzrostu, kwoty składek członkowskich i wysokości budżetu,
liczby zorganizowanych targów turystycznych, nakładu wydawnictw promocyjnych, liczby serwisów WWW i ich oglądalności, liczby imprez własnych itp., z wykorzystaniem własnej metody przyznawania punktów w danej kategorii oceny
wg pozycji w hierarchii danej kategorii.
3 Gremia Ekspertów Turystyki (siedem edycji) organizowane w latach 2003–2014 są płaszczyzną wymiany poglądów naukowców i przedstawicieli gospodarki turystycznej na temat stanu oraz kierunków rozwoju turystyki w Polsce,
a powstające w trakcie wskazanych spotkań rekomendacje są powszechnie przyjmowane jako cenne wytyczne do zmiany
modelu działania rynku turystycznego.
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Jednocześnie należy zaznaczyć, że skuteczność (szerzej efektywność) organizacji jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania, czego przyczyną jest zbytnia mnogość i różnorodność definicji, podejść i interpretacji (Kowal, 2013) oraz zjawiskiem trudnym również do zmierzenia ze względu na wpływ wielu czynników (Sobolewski, 1998; Stabryła, 2011; Zieleniewski,
1972; Ziębicki, 2012) w tym takich jak szczęście (Bratnicki, 2009).
Można ze stosowną ostrożnością wskazać, że kluczowym problemem badawczym, współcześnie aktualnym i ważnym, podejmowanym w ograniczonym zakresie przez autorów w niniejszej
pracy, jest koncepcyjne poszukiwanie założeń i metod wielokierunkowej oceny skuteczności organizacji niebędących przedsiębiorstwami. Równie istotnym problemem badawczym jest jednocześnie konieczność wskazania i zdiagnozowania uwarunkowań w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym wpływających na poziom tej skuteczności.

2. Metody badań
Wybór badanych cech działania ROT-ów miał charakter autorski i służył możliwości przeprowadzenia oceny porównawczej wskazującej zarówno na powtarzalność struktur działania organizacji, jak i na występujące dysproporcje w poziomie działalności poszczególnych ROT-ów.
W przeprowadzonych badaniach posłużono się metodą desk reserch i oparto się na badaniach wewnętrznych obejmujących źródła pierwotne, w tym z wykorzystaniem badań pośrednich polegających głównie na analizie dokumentów źródłowych (statutów, regulaminów organizacyjnych, planów działania organizacji, sprawozdań rocznych), oraz dane pozyskane z serwisów
WWW regionalnych organizacji turystycznych. Przy badaniu struktury źródeł finansowania 4 oraz
typologii partnerów rzeczywistych ROT-ów wykorzystano sondaż diagnostyczny przeprowadzony w ROT-ach, oparty na autorskim kwestionariuszu ankietowym5. Wykorzystano przegląd literatury publikacji naukowych dotyczących analiz ilościowych wybranych cech działania ROT-ów,
funkcjonowania organizacji publicznych, oceny i pomiaru skuteczności oraz efektywności funkcjonowania organizacji niebędących przedsiębiorstwami.
W ocenie uwarunkowań i cech funkcjonowania ROT-ów posłużono się równocześnie badaniami zewnętrznymi opartymi między innymi: na danych KRS (status prawny organizacji) i danych Polskiej Organizacji Turystycznej (ewolucja historyczna organizacji). Przy wnioskowaniu zastosowano metodę dedukcji i analizy porównawczej z techniką opisu różnorodności i podobieństw
oraz – dla uproszczenia prezentacji problemów – metodą redukcji i techniką obserwacji własnych
autorów.

4 Ze względu na możliwość pozyskania pełnych danych finansowych oparto się na analizie danych za 2007 rok
(zamknięcie procesu powstawania 16 ROT-ów) oraz danych za lata 2012 i 2013 – okres wzmożonego wydatkowania przez
ROT-y funduszy na rozwój turystyki w Polsce, pochodzących ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania
2007–2014.
5 Badania w okresie styczeń–lipiec 2014 r. skierowane do dyrektorów biur ROT w Polsce.
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3. Wyniki
Powszechnie akceptowalne we współczesnej literaturze ekonomicznej, także w odniesieniu
do zjawisk w gospodarce turystycznej, jest dokonywanie podziału tych uwarunkowań na egzogeniczne (wewnętrzne, lokalne) i endogeniczne (zewnętrzne, ponadlokalne)6.
Przeprowadzona analiza ewolucji rozwoju i charakteru uwarunkowań funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce pozwala na wskazanie katalogu 68 kluczowych
czynników egzo- i endogenicznych wpływających na skuteczność ich działania (tabela 1). Istotne
jest, że uwarunkowania te mają charakter dynamiczny (silnie zmienny w czasie), są wzajemnie
powiązane i zachodzą między nimi liczne sprzężenia zwrotne7.
Tabela 1. Kluczowe uwarunkowania (skutecznego) funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych
w obszarach recepcji turystycznej w Polsce
Typ uwarunkowań
endogenicznych
(wewnętrznych)

Opis

1

formalnoprawne

organizacyjne

6
7

2

1) aktualny statut prawny organizacji (posiadanie statusu organizacji non profit i/lub organizacji pożytku
publicznego, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej)
2) charakter celów (zadań) statutowych organizacji (stopień dopasowania do oczekiwań różnych typów
członków i interesariuszy organizacji)
3) model i forma prawna „karty praw członka organizacji” (stopień dopasowania do oczekiwań członków
i interesariuszy organizacji)
4) zasady powoływania członków zarządu organizacji (stopień reprezentatywności władz wobec typów
i struktury przestrzennej członków organizacji, statutowe limity miejsc)
5) zasady i forma uregulowania kwestii poboru i wysokości składki członkowskiej wobec organizacji
(w tym zasada zachowania jednolitej liczby głosów wyborczych – biernych i czynnych – niezależnie od
wysokości składki)
6) zdolność poruszania się organizacji w ramach obowiązujących przepisów prawnych, głównie w zakresie
stosowania zwolnień / ulg podatkowych dla organizacji (m.in. odpis podatkowy 1% na rzecz organizacji
pożytku publicznego, itd.)
7) zdolność prawna (istniejące unormowania statutowe) do zawierania formalnoprawnych umów i porozumień celowych z innymi podmiotami, w tym w formule fundacji, spółek prawa handlowego, itd.
8) liczba i stopień zróżnicowania typologicznego członków zwyczajnych i wspierających organizacji (w tym
dominacja w strukturze podmiotów gospodarczych lub jednostek samorządu terytorialnego)
9) liczba i stopień zróżnicowania typologicznego innych podmiotów kooperujących z organizacją
10) zakres i stopień zróżnicowania obszarów merytorycznych kooperacji organizacji z innymi podmiotami,
zakres i charakter oraz zarządzanie relacjami z interesariuszami
11) liczba i stopień zróżnicowania typologicznego członków zarządu organizacji
12) poziom kompetencji dyrektora biura organizacji i stabilność personalna tej funkcji
13) liczba i struktura oraz charakter kompetencji (w zakresie merytorycznej działalności organizacji) pracowników biura organizacji, rotacja kadr biura organizacji (głównie wzrost zatrudnienia)
14) możliwość i zdolność organizacyjna do rozbudowy struktur poprzez: powoływanie struktur celowych
(zespoły, komisje problemowe, itp.) oraz tworzenia oddziałów terenowych organizacji
15) możliwość i zdolność organizacyjna tworzenia struktur organizacyjnych (kompetencje kooperacyjne)
z innymi podmiotami (tj. klastry, konsorcja produktowe, grupy marketingowe, itd.)
16) poziom zaufania członków organizacji i innych interesariuszy (mierzony ilością rezygnacji lub pozyskanych nowych podmiotów) wobec organizacji (w tym wobec organów statutowych organizacji: zarządu,
komisji rewizyjnej)

Szerzej w pracy Grabowskiej (2013).
Szerzej w pracach Czernek (2010a, 2011, 2012a, 2011b, 2012c).
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1

2

finansowe

17) ogólna wysokość budżetu organizacji (oraz tendencja wzrostu lub spadku wysokości)
18) wysokość i struktura wpłat z tytułu składek członkowskich do organizacji (oraz tendencja wzrostu
lub spadku wysokości, poziom dominacji w strukturze wpłat podmiotów gospodarczych lub jednostek
samorządu terytorialnego)
19) wysokość (oraz tendencja wzrostu lub spadku wysokości), charakter i zróżnicowanie typów innych źródeł dochodów organizacji
20) możliwość i poziom kompetencji specjalistycznych zarządu i pracowników organizacji w skutecznym
pozyskiwaniu funduszy UE na działalność organizacji (liczba źródeł aplikowania, ilość i wielkość otrzymanych dotacji)
21) możliwość i poziom kompetencji specjalistycznych zarządu i pracowników organizacji w skutecznym pozyskiwania funduszy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej organizacji (wysokość dochodów)
22) możliwość tworzenia fundacji i przystępowania do spółek i przedsięwzięć gospodarczych w celu pozyskiwania środków finansowych
23) koszty własne funkcjonowania organizacji (biura i zarządu)
24) koszty realizacji celów statutowych organizacji

inne (polityczne,
gospodarcze, społeczne,
kulturowe, itp.)

25) możliwość zaistnienia konfliktu interesów organizacji z członkami zwyczajnymi lub innymi interesariuszami w zakresie prowadzonej działalności, w tym gospodarczej
26) możliwość nieakceptowania przedstawicieli członków zwyczajnych we władzach organizacji (zarząd,
komisja rewizyjna, rada nadzorcza) ze względu na przynależność przedstawiciela do innej „opcji politycznej” (partii politycznej)
27) zmiana opcji politycznej we władzach organizacji i wynikający stąd możliwy brak kontynuacji wcześniej
podejmowanych działań (w tym pozamerytoryczne zmiany personalne w strukturze biura organizacji)
28) odmienna specyfika sektora publicznego i prywatnego (członków zwyczajnych) w zakresie sposobu szacowania kosztów i korzyści z uczestnictwa formalnego w organizacji (w tym oczekiwanie ekwiwalentnych działań organizacji do wysokości wpłaconej składki przez członka, oczekiwanie wsparcia finansowego ze strony organizacji na specyficzne działania tylko danego członka)
29) poziom świadomości członków organizacji co do gospodarczych korzyści kooperacji (w tym: bierność
w kooperacji i realizacji planów merytorycznej działalności organizacji, poziom wiary w pozytywne
efekty synergicznej współpracy, zakres spojrzenia na rozwój turystyki w regionie i skupienie się jedynie
na własnych obserwacjach i potrzebach, korzyściach)
30) poziom wypracowanych i przestrzeganych norm relacyjnych w postaci elastyczności działania (tylko
ścisła realizacja zatwierdzonego przez walne zgromadzenie członków planu działania organizacji), wymiana informacji (system stałej komunikacji z członkami) i solidarność (zasady i mechanizmy oceny
skuteczności działalności, również w aspektach finansowych, poziom niechęci do zwiększania nakładów – składek członków – na rozwój organizacji)
31) kompetencje kooperacyjne (zarządu, dyrektora i pracowników biura organizacji) w postaci umiejętności
prowadzenia otwartego dialogu z członkami (wymiana korzyści), wzajemnego zrozumienia (sprzeczne
cele i plany działania, ograniczenia formalne współpracy) i zdolności do kompromisu (uzyskiwanie wartości dodanej z kooperacji, a nie doraźnych korzyści)
32) pozycja ROT w środowisku własnym ustalona poprzez autoranking lub powszechnie akceptowana przez
pozostałe organizacje
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Typ uwarunkowań
egzogenicznych
(zewnętrznych)

Opis

1

formalnoprawne

organizacyjne

2

1) normy prawa dotyczące zasad powoływania organizacji określone w ustawie o Polskiej Organizacji
Turystycznej (wymuszona struktura członków, w tym obligatoryjność udziału samorządu województwa)
2) ukształtowany prawnie (w ww. ustawie) pełny katalog zadań hierarchicznie przypisanych dla regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, powodujący konflikt kompetencji i dualizm działania w regionach
3) uregulowania prawne dotyczące możliwości uznania składki lub darowizny na rzecz organizacji ze strony przedsiębiorcy lub innego donatora jako kategorii kosztu możliwego do odpisu od podatku (powodujące ograniczanie możliwości pozyskiwania nowych członków zwyczajnych)
4) istniejące ograniczenia prawne dotyczące powoływania do organów statutowych organizacji członków
pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego wynikające z przepisów antykorupcyjnych (zakaz
pełnienia funkcji pod rygorem utraty mandatu radnego czy członka zarządu JST)
5) równe prawa osób fizycznych i prawnych w organizacjach zagwarantowane poprzez wskazanie podstawy prawnej funkcjonowania w formule stowarzyszenia (niezależnie od wysokości składki i pozycji
rynkowej – konflikt relacji na tym tle z samorządem województwa)
6) prawnie usankcjonowana możliwość funkcjonowania organizacji w formie stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą i /lub także organizacji non profit lub organizacji pożytku publicznego,
ale wymagająca stosowania specyficznych i skomplikowanych procedur rachunkowości i księgowości
(w tym ograniczenia dotyczące możliwości inwestowania środków finansowych na działania, ograniczenia w sferze wypłaty wynagrodzenia, powstawanie zjawiska ujemnych wartości w bilansach działalności statutowej)
7) możliwość prawna tworzenia fundacji w celu pozyskiwania środków, realizacji nowych celów i pozyskiwania kooperantów
8) nakazująca kooperację jednostek samorządu terytorialnego z organizacją ustawa o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (w tym możliwość realizacji i sfinansowania zadań w trybie powierzenia)
9) liczba i charakter płaszczyzn kooperacji organizacji z POT, innymi ROT-ami i regionalnymi LOT-ami,
zarządzanie relacjami z interesariuszami
10) aktywność danej organizacji w ramach działalności Forum ROT
11) pozycja organizacji wśród innych regionalnych organizacji turystycznych (w tym według zewnętrznych
rankingów lub samooceny)
12) kontynuacja lub rezygnacja organizacji z prowadzenia działalności gospodarczej i/lub statusu organizacji pożytku publicznego (ograniczona dywersyfikacja źródeł dochodów oraz form rozliczenia kooperacji
z przedsiębiorcami)
13) ustalony (lub nie) zakres i możliwość kooperacji organizacji z samorządem województwa (w tym pełnienia usankcjonowanej w dokumentach formalnych roli lidera, przywódcy, podmiotu odpowiedzialnego za
wdrażanie strategii rozwoju i promocji regionu)
14) istnienie (lub nie) w otoczeniu podmiotów zainteresowanych kooperacją z organizacją (według ideowej
struktury typów członków wskazanej w ustawie o POT) lub sprzeczność celów statutowych (m.in. dominacja w strukturze regionalnych izb turystyki podmiotów zajmujących się turystyką wyjazdową, co
utrudnia pełne członkostwo izby w organizacji)
15) powstawanie konkurencyjnych, a bez udziału ROT-u, organizacji (grupy marketingowe, klastry, konsorcja produktowe) zajmujących się promocją turystyki na poziomie regionalnym, co prowadzi do konkurowania o członków oraz środki finansowe
16) obawy przedstawicieli samorządu województwa (pracowników wydziałów właściwych do spraw promocji i turystyki) o utratę pracy, przejęcie dodatkowych obowiązków i/lub o oddanie części władzy
organizacjom partnerskim, takim jak ROT, poprzez powierzanie lub wspieranie zadań
17) rozwiązania organizacyjne w zakresie podejmowania działań na rzecz promocji w gminie (wydzielenie ze struktury organizacyjnej urzędu jednostki zajmującej się promocją zamiast przekazywania zadań
w sferze promocji do ROT-u jako organizacji partnerskiej, w której gmina jest członkiem)
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18) poziom niechęci członków organizacji do zwiększania wysokości składki członkowskiej, przy rosnących kosztach własnych działania organizacji
19) poziom stabilności mechanizmu przyznawania wsparcia w formie składki ze strony samorządu województwa (niepewność przyznania składki ograniczająca planowanie działalności organizacji, pozamerytoryczny lobbing i politycznie warunkowana wysokość składki, oczekiwanie – wbrew normom prawa
i zasadom rachunkowości – pełnego rozliczenia merytorycznego przyznanej składki)
20) problemy finansowe struktur partnerskich kooperujących z organizacją (tj. LOT-ów, LGD, grup
partnerskich itp.)
21) poziom stabilności kondycji finansowej nielicznych przedsiębiorstw prywatnych – członków organizacji
22) zagwarantowanie formalnych preferencji dla organizacji w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego ze strony jednostek samorządu terytorialnego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
(konkurowanie o środki między innymi z członkami organizacji takimi jak LOT-y, stowarzyszenia
branżowe, tylko okazjonalne wykorzystywanie możliwości wsparcia w formule powierzenia zadania
przy 100% dotacji)
23) poziom wsparcia finansowego organizacji ze strony POT (tylko okazjonalne porozumienia celowe,
ograniczone rynkowo dotacje do powierzchni zagranicznych ekspozycji targowych z ograniczeniem
udziału przedsiębiorstw – zjawisko pomocy publicznej – w tym członków organizacji)
24) dostępność (pozycja beneficjenta) przez organizację do dotacji z funduszy UE w perspektywie
2007–2013 i 2014–2020 oraz ze źródeł budżetowych (m.in. MSiT), ale jednocześnie przy ograniczonej
możliwości zagwarantowania obligatoryjnego wkładu własnego
25) rosnąca konkurencja o dotacje z funduszy UE w perspektywie 2014–2020 nowych typów podmiotów
w regionie (preferencje dla klastrów, ukierunkowanie wsparcia dla przedsiębiorców, a nie stowarzyszeń
takich jak ROT-y) oraz brak bezpośrednich priorytetów turystycznych wsparcia w programach operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym
26) zagwarantowana prawnie dla organizacji możliwość (przy statusie organizacji pożytku publicznego)
pozyskiwania wsparcia finansowego w trybie 1% odpisu podatkowego

inne (polityczne,
gospodarcze, społeczne,
kulturowe itp.)

27) formalnie zagwarantowane (lub nie) w dokumentach programowych (strategia, program rozwoju turystyki, itd.) przywództwo ROT jako lidera promocji turystycznej w regionie
28) poziom wiedzy i doświadczenia władz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania
rozwojem turystyki i promocją na danym obszarze z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (ROT) czy modelu DMC (Destination Management Company)
29) liczba grup interesów w regionie turystycznym, utrudniająca lub wspierająca budowanie przez organizację płaszczyzn kooperacji
30) poziom świadomości co do gospodarczych korzyści kooperacji (bierność, wiara w pozytywne efekty
synergiczne, szersze spojrzenie na rozwój turystyki)
31) poziom zaufania (kultura nieufności) we wszystkich jego wymiarach – zaufanie kalkulacyjne, oparte na
wiedzy, emocjonalne
32) utrwalone przed transformacją rynkową modele myślowe (w tym postawy roszczeniowe przedsiębiorców względem władz gminnych na forum członków organizacji)
33) odmienna specyfika sektora publicznego i prywatnego w zakresie sposobu szacowania kosztów i korzyści współpracy w ramach działania organizacji, przy braku obiektywnych metod i narzędzi oceny ich
skuteczności
34) nieuzasadniona konkurencja między organizacjami w regionie (z LOT-ami, LGD itd.)
35) ogólny poziom rozwoju funkcji turystycznych w regionie
36) poziom koordynacji między wszystkimi podmiotami i stopień marnotrawienia ich wysiłków

Źródło: opracowanie własne.

Zidentyfikowane czynniki egzo- i endogeniczne funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych mogą w różnym stopniu determinować rozwój tych organizacji i uzasadniony jest wybór tych czynników, które w sposób obiektywny (ale i praktycznie użyteczny) mogłyby pozwolić
na dokonanie klasyfikacji ROT-ów i wykazać istniejące dysproporcje w skuteczności ich działania.
Wydaje się uprawniony pogląd, na tle zidentyfikowanych uwarunkowań oraz długoletnich obserwacji własnych autorów, że historyczny proces ewolucji ROT-ów jako elementu trójstopniowego
systemu zarządzania promocją w Polsce jest zbliżony do modelu „kryzysowej koncepcji przekształ-
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ceń organizacyjnych” według Greinera (1972)8, co zobrazowano na rysunku 1, przedstawiając autorską
koncepcję pozycji (fazy rozwoju)9 regionalnych organizacji turystycznych w rozumieniu przywołanego
modelu. Należy podkreślić, że w koncepcji Greinera (1972) jednym z istotnych czynników rozwoju
organizacji, w tym przejścia z fazy młodości do dojrzałości organizacyjnej, jest „wzrost przez współpracę”. Oznacza to równocześnie konieczność identyfikacji tych uwarunkowań działania w otoczeniu
ROT-ów, które mogą mieć wpływ na skuteczność tej współpracy, a dalej skuteczność samej organizacji.
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Rysunek 1. Regionalne organizacje turystyczne na tle „kryzysowej koncepcji przekształceń organizacyjnych”
według Greinera
Źródło: opracowanie własne na podstawie Greiner (1972), s. 5.
8 W myśl wskazanej teorii, jak zauważa Peszko (2002, s. 96), w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej zjawiska kryzysów w samej organizacji, o różnym stopniu nasilenia, powodują zmiany struktury organizacyjnej (także formy
własności majątku).
9 Według Greinera (1972) każda z faz trwa średnio od czterech do ośmiu lat.
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Warto zauważyć, że w literaturze przedmiotu odczuwalny jest brak w pełni obiektywnych klasyfikacji regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, w tym opartych na analizie porównawczej egzo- i endogenicznych uwarunkowań (czy cech) skuteczności ich funkcjonowania. Co więcej,
stawiane są także pytania o sens dalszego funkcjonowania ROT-ów10, które prowadzą szerokie działania promocyjne z wykorzystaniem znaczących środków finansowych (publicznych i prywatnych),
a jednocześnie nie mogą, z powodu braku zestandaryzowanych i obiektywnych technik, wskaźników
i miar, udokumentować skuteczności własnego działania. To samo zjawisko dotyczy braku możliwości oceny użyteczności i efektywności ROT-ów w działaniach służących konsolidacji interesariuszy
systemu oraz w kształtowaniu strumieni ruchu turystycznego do regionu i w regionie11.
Interesującym działaniem były próby dokonywania ocen merytorycznych i ewaluacji działania ROT-ów przeprowadzone przez Wysokińskiego (2008) i Migdala (2009) czy badania prowadzone przez autorów Raportu SMG KRC Poland (2008), ale ich zakres był ograniczony i nie
skutkował implementacją proponowanych zasad do ich praktyki organizacyjnej.
W okresie ostatnich kilku lat podejmowane były odosobnione analizy statystyczne, pozwalające na przeprowadzenie podstawowego rankingu regionalnych organizacji turystycznych (Raport
SMG KRC Poland, przypis 2), które ze względu na przyjętą metodologię (kryteria) budziły szereg
kontrowersji (głównie pośród zarządów i kadr biur ROT) i nie można ich uznać za w pełni zestandaryzowane i naukowe klasyfikacje skuteczności ich działania. Należy uwypuklić, że rankingi
te posiadają bez wątpienia walor praktyczny, bowiem pozwalają na obserwację tendencji zmian
w funkcjonowaniu ROT-ów, a niejednokrotnie wyniki klasyfikacji wykorzystywane były jako narzędzie lobbingu (zarówno pozytywnego, jak i negatywnego).
Także badania ankietowe z analizą statystyczną regionalnych organizacji turystycznych przeprowadzone przez Polską Organizację Turystyczną w 2009 r. (Wąsowicz-Zaborek, 2009b) były
jedynie cenną próbą diagnozy stanu i wykorzystane zostały do opracowania ideowych wytycznych do zasad funkcjonowania systemu POT–ROT–LOT (por. Wąsowicz-Zaborek, 2009a), ale bez
wskazania rozwiązań modelowych i technik oraz zasad ich implementacji do praktyki, a tym bardziej naukowego dowiedzenia ich skuteczności po wdrożeniu.
Na krytyczną ocenę zasługuje szereg zaniechań i brak konsekwencji we wdrożeniu postulatów proponowanych w przywołanym Kodeksie, mających miejsce zarówno ze strony samych
ROT-ów, jak i ich partnerów w systemie POT–ROT–LOT.

10 RAPORT – Regionalne Organizacje Turystyczne. ROT-y walczą z marszałkami o kompetencje…, 2012,
w: „Wiadomości Turystyczne. Dwutygodnik branży turystycznej”, wydanie internetowe z 10.09.2012 r., Warszawa,
http://www.wiadomosciturystyczne.pl/index.php?action=artykuly&start=artykul&m=,&ID=345, dostęp 9.08.2014.
11 Aktualnie formalna weryfikacja zakresu działania i osiągnięć ROT-ów opiera się jedynie na opracowywaniu
rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnych z normami ustawy o stowarzyszeniach, które są następnie akceptowane przez walne zgromadzenie członków zwyczajnych danego ROT-u. Przygotowywane sprawozdania są
jednocześnie formalną weryfikacją wcześniej zatwierdzanych planów merytorycznych i finansowych i jedynie pośrednio, i w sposób niezestandaryzowany, wskazują na skuteczność działania ROT-ów. W przypadku Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej (OROT) i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT) zastosowano
dodatkowo mechanizm kontroli działalności organizacji poprzez działania statutowo powołanej Rady Programowej,
a w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) i Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Łódzkiego (ROTWŁ) istnieją formalnie odnotowane w KRS – Rady Nadzorcze.
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Jak zauważają Grabińska i Mierniczak (2010, s. 628) i inni przywołani autorzy, określenie
kryteriów oceny działania ROT-ów jest aktualnie istotnym problemem środowiska turystycznego.
Problematyka ta podejmowana jest w niniejszym opracowaniu poprzez dokonanie ogólnej klasyfikacji regionalnych organizacji turystycznych opartej na autorskiej metodzie – wykorzystując
zebrane dane ilościowo-jakościowe odnoszące się do wybranych typów uwarunkowań endo- i egzogenicznych funkcjonowania organizacji.
Na podstawie zdiagnozowanych uwarunkowań (por. tabela 1) do przeprowadzenia klasyfikacji
wybrano tylko kilka czynników endogenicznych (parametrów), które opisują zasadnicze cechy funkcjonowania ROT-ów i mogą mieć kluczowe znaczenie dla oceny poziomu ich skuteczności oraz wykazania istniejących dysproporcji (tabela 2). Jednocześnie są to parametry, których bieżące uzyskiwanie
(wyliczanie) nie nastręcza żadnych problemów merytorycznych czy technicznych dla regionalnych
organizacji turystycznych, co ma znaczenie dla ich implementacji do praktyki organizacyjnej w celu
prowadzenia stałego lub okresowego monitoringu i oceny skuteczności działania ROT-ów.
W przeprowadzonej klasyfikacji pominięto jednocześnie analizę zidentyfikowanych determinant egzogenicznych w otoczeniu ROT-ów (np. narzucane zasady współpracy z POT, model
finansowania organizacji przez MSiT, normy prawne działania stowarzyszeń niebędących przedsiębiorstwami), bowiem są one w przeważającej większości takie same lub podobne dla wszystkich
regionalnych organizacji turystycznych i nie pozwalają na ocenę ich zróżnicowania.
Tabela 2. Proponowane parametry klasyfikacji regionalnych organizacji turystycznych
Typ uwarunkowań
endogenicznych
organizacyjne

Typ parametru

Opis parametru

struktura
– liczba i typologia członków zwyczajnych oraz tendencja zmiany liczby w czasie –
i charakter członków
przyjmując rok 2007 jako bazowy (powstanie wszystkich 16 organizacji) a rok 2013
zwyczajnych ROT
jako porównawczy – jako parametrów pozwalających na ocenę dynamiki rozwoju
organizacji i kształtowania relacji współpracy z otoczeniem (parametry A1, A2, A3)
struktura
i charakter pracowników biura ROT

– liczba i typologia funkcji pracowników oraz tendencja zmiany liczby w czasie –
przyjmując rok 2007 jako bazowy a rok 2013 jako porównawczy – jako parametrów
opisujących organizacyjne (sprawne, skuteczne, efektywne) funkcjonowanie ROT-ów
i wskazujących na poziom i zróżnicowanie zasobów kadrowych, mających znaczenie
przy kształtowaniu relacji współpracy z otoczeniem (parametry C1,C2,C3)
– wskaźnik bezwzględny (relacja liczby pracowników biura organizacji do wielkości wydatkowanego budżetu organizacji w 2013 r.) pozwalający na ocenę skuteczności operacyjnej
(także wydajności) prowadzonej działalności i realizacji planów ROT (parametr C4)

merytoryczne

struktura
i charakter rzeczywistych partnerów

– liczba i typologia rzeczywistych partnerów organizacji w 2013 r. jako parametrów
determinujących skuteczność merytorycznego działania i funkcjonowania organizacji realizującej wyznaczone cele i zadania, a także jako wskaźnik siły relacji
współpracy z otoczeniem (parametry F1, F2);

formalnoprawne

struktura
– liczba i typologia członków w 2013 r. jako parametrów determinujących admii charakter członków
nistracyjnie (także politycznie) funkcjonowanie organizacji i wskazujących na
zarządu ROT
poziom reprezentatywności struktury typologicznej członków zwyczajnych we
władzach organizacji (parametry B1, B2)
– wskaźnik bezwzględny (relacja liczby członków zarządu organizacji do wielkości
wydatkowanego budżetu organizacji w 2013 r.) pozwalający na ocenę poziomu zbiurokratyzowania zarządzania organizacją oraz wydajności w zarządzaniu (parametr B3);
nie dokonywano oceny zmienności wskazanych parametrów w czasie ze względu
na problem z uzyskaniem porównywalnych i pełnych danych statystycznych oraz
bardzo silną zmienność zarówno liczby, jak i typologii członków zarządów w czasie (także w okresach rocznych)
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struktura
i charakter budżetu
ROT

– wielkość budżetu (przychodu) organizacji, liczba typów źródeł przychodu za
2013 r. oraz tendencji zmiany wielkości przychodu za okres 2007–2013) parametrów pozwalających na ocenę kondycji finansowej i skuteczności pozyskiwania
środków oraz poziomu dywersyfikacji źródeł utrzymania i funkcjonowania
ROT-u (parametry D1, D2, D3)

inne

autoranking ROT

– pozycja ROT-u uzyskana w autorankingu organizacji w latach 2009–2011; parametr pozwala na wskazanie tendencji w rozwoju danej organizacji i całego systemu
oraz umożliwia dokonanie zobiektywizowanej oceny porównawczej dynamiki
rozwoju ROT-u w czasie z wykorzystaniem szeregu cech (kategorii przedmiotowego rankingu) (parametr E)

Źródło: opracowanie własne.

W celu opracowania klasyfikacji regionalnych organizacji turystycznych (tabela 3) dla wybranych 16 parametrów (A-F) funkcjonowania ROT-ów wyliczono ich wartość jako wskaźników
cząstkowych z zastosowaniem wzoru:
Cp (1–16) =

Cr(1–16)
Cn (1–16)

,

gdzie:
Cp – oznacza wartość wskaźnika dla danego parametru (cechy)
Cr – oznacza wartość danego parametru (cechy) uzyskaną przez daną ROT (według zajętej
pozycji w rankingu wśród innych ROT-ów według zasady, że im wyższa pozycja, tym
wyższa wartość przyznanych punktów, a w przypadku zajęcia tej samej pozycji przyznawano tę samą wartość punktową),
Cn – oznacza możliwą do uzyskania wartość maksymalną danego parametru (cechy) (max.
16 punktów).
W przypadku parametru E (pozycja ROT-u w autorankingu w latach 2009–2011) wartość
wskaźnika cząstkowego Cp14 jest dodatkowo uśrednioną sumą uzyskanych wartości tego wskaźnika w kolejnych trzech latach, wyliczoną według tego samego, wskazanego wzoru12.
Końcowa klasyfikacja regionalnych organizacji turystycznych (pozycja w rankingu – wskaźnik bezwzględny K1 o wartości max. 16,0) została oparta na wyliczeniu wartości wskaźnika ogólnego (Co) dla wszystkich badanych parametrów (cech) z zastosowaniem wzoru:
Co = ΣCp1–16,
gdzie:
Co
– oznacza wartość wskaźnika ogólnego dla 16 parametrów (cech),
Cp 1–16 – oznacza sumę uzyskanych wartości wskaźników cząstkowych dla 16 parametrów
(cech) danego ROT-u.

12 Z zastrzeżeniem, że maksymalna do uzyskania wartość wskaźnika Cn14 dla parametru E wynosiła 15 pkt, bowiem w rankingu ROT-ów w badanym okresie nie uczestniczyła Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.
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Wykonane analizy pozwoliły na dokonanie autorskiej wielokryterialnej klasyfikacji regionalnych organizacji turystycznych zaprezentowanej w tabeli 3, którą można uznać za źródło
danych wskazujących na istnienie silnych dysproporcji w rozwoju ROT-ów oraz za narzędzie
przeprowadzenia wstępnej i zobiektywizowanej oceny skuteczności funkcjonowania ROT-u wyrażonej uzyskaną pozycją (wskaźniki K1) danej organizacji w przeprowadzonym rankingu13.
Przeprowadzona klasyfikacja regionalnych organizacji turystycznych pozwoliła również na dokonanie autorskiego podziału tych organizacji według fazy rozwoju organizacyjnego, zaprezentowanego w tabeli 4.
Jednocześnie zastrzec należy, że prezentowana klasyfikacja opiera się głównie na podejściu
zasobowym, polegającym na ocenie aspektów organizacyjnych działania ROT-ów, a tylko w minimalnym stopniu uwzględnia podejście od strony strategicznego elektoratu (analiza struktur członków i zarządu, analiza rzeczywistych partnerów) oraz nie uwzględnia podejścia od strony procesów wewnętrznych (zjawisk integrowania współpracy z jednostkami i organizacjami w otoczeniu)
czy podejścia celowego (poziomu osiągnięcia zakładanych celów).
Tabela 4. Klasyfikacja regionalnych organizacji turystycznych według fazy rozwoju organizacyjnego
Faza rozwoju organizacyjnego

Nazwa organizacji

1

2

Przedział wartości klasowej
wskaźnika K*
3

dojrzałość funkcjonalna

1. MOT
2. ROTWŚ
3. ŚOT
4. WOT

14,28–12,01

stały rozwój organizacyjny

5. DOT
6. LROT
7. PMROT
8. ROTWŁ
9. ZROT

12,01–9,75

10. KPOT
11. LOTUR
12. MAROT
13. OROT
14. PDROT
15. PROT
16. WMROT

7,49–9,75

niedorozwój niektórych funkcji

1 – Małopolska Organizacja Turystyczna; 2 – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego; 3 Śląska Organizacja Turystyczna;
4 – Wielkopolska Organizacja Turystyczna; 5 – Dolnośląska Organizacja Turystyczna; 6 – Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna; 7 – Pomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna; 8 – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego; 9 – Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna; 10 – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna; 11 – Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna; 12 – Mazowiecka Regionalna Organizacja
Turystyczna; 13 – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna; 14 – Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna; 15 – Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna; 16 – Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
*

Wyliczenie wartości przedziałów klasowych oparto na zasadach odnoszących się do tzw. szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi. W sytuacji gdy
górna granica danego przedziału klasowego była taka sama jak dolna granica przedziału następnego, wartość cechy równą wartości tej granicy zalicza się do
przedziału następnego (domknięcie przedziału).

Źródło: opracowanie własne.

13 Ze względu na odmowę przekazania części danych statystycznych przez Mazowiecką Regionalną Organizację
Turystyczną suma końcowa wartości wskaźnika klasyfikacji (K1) dla tej organizacji wskazana w tabeli 3 nie ujmuje wartości wskaźników cząstkowych D3, F1-F2.
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0,31
0,13

0,25

14. PDROT

15. WMROT

16. LOTUR

0,69

0,69

0,88

0,94

0,69

0,81
0,63

0,69

0,94

0,81
1,00

0,75

0,81

0,50

0,56

0,44

0,88

0,19

0,69

0,81

0,25
1,00

0,63

0,38
0,06

0,94

0,13

0,75

0,31

A3

0,63
0,44

0,56
0,44

0,75

0,56

0,75

0,56

0,75

0,88
1,00

0,81

0,50

0,94

0,56

0,94

B1

0,69

0,88

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,69

0,75

0,94

0,81

0,81

0,81
0,63

0,75

1,00

B2

C1

C2

C3

Struktura i charakter
pracowników biura
C4

D1

D2

0,19

0,25

0,50

0,56

0,31

0,38

0,13

0,50

0,69

0,63
0,06

0,75

0,94
1,00

0,88

0,63
0,50

0,63

0,69

0,81

0,69

0,75

0,56

0,75

0,81

0,81

0,88

0,81

0,75

0,94

0,75
0,63

0,81

0,94

0,88

0,81

0,81

0,69

0,81

0,94

0,94
1,00

0,88

0,88
1,00

0,25

0,31

0,31

0,81

0,75

0,44

0,69

0,63

0,88

0,38

0,63
0,19

0,50

0,56

0,94

0,75

0,38

0,25

0,44

0,19

0,31

0,69
0,06

0,56

0,13

0,63

0,50

0,94

0,88
1,00

0,25
0,06

0,19

0,56

0,38

0,31

0,13

0,50

0,63

0,44

0,75

0,69

0,88

0,81
1,00

0,69

0,31
0,13

0,19

0,63

0,56

0,25

0,38
1,00

0,44

0,50

0,81
0,13

0,88

0,75

0,75

0,69

b.d.
1,00

0,75

0,94

0,81

0,88

0,81

0,88

0,88
1,00

0,88

0,81

0,94
0,63

D3

Struktura i charakter
budżetu

Przyznana ocena punktowa według przyjętych zasad
1,00
1,0
0,81
0,94
0,81
0,94
0,94

B3

Struktura i charakter
członków zarządu

0,11

0,47

0,33

0,49

0,36

0,22

0,22

0,38

0,49

0,82

0,71

0,91

0,62

0,67

0,76

0,84

E

0,25

0,38
0,06

b.d.

0,19

0,75

0,63

0,13

0,44

0,94

0,69

0,88

0,50

0,81

0,56

1,00

F1

0,75

0,88

0,81

bd

0,94

0,81

0,88

0,81

0,88

7,49

7,65

8,27

8,36

8,92

9,03

9,41

10,44

10,68

10,82

10,96
0,94

0,69

12,18
11,54

12,48

12,57

14,28

K1

0,88
1,00

0,81

0,81

1,00

F2

Klasyfikacja
Tendencja
organizacji
zmiany pozycji Struktura i charak(suma uzyskanych
organizacji
ter rzeczywistych
wartości wskaźniwg autoranpartnerów
ków cząstkowych)
kingu ROT

Źródło: opracowanie własne.

1 – Małopolska Organizacja Turystyczna; 2 – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego; 3 – Śląska Organizacja Turystyczna; 4 – Wielkopolska Organizacja Turystyczna; 5 – Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna; 6 – Dolnośląska Organizacja Turystyczna; 7 – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego; 8 – Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna; 9 – Lubelska Regionalna
Organizacja Turystyczna; 10 – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna; 11 – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna; 12 – Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna; 13 – Mazowiecka Regionalna
Organizacja Turystyczna; 14 – Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna; 15 – Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna; 16 – Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna

A1 – Liczba członków organizacji w 2013 r., A2 – Zróżnicowanie typologiczne członków organizacji w 2013 r., A3 – Tendencja zmiany (liczby członków organizacji) w latach 2007–2013; B1 – Liczba członków zarządu organizacji w 2013 r., B2 – Zróżnicowanie typologiczne członków zarządu organizacji w 2013 r. B3 – Wskaźnik skuteczności zarządzania (relacja liczby członków zarządu organizacji do wielkości wydatkowanego budżetu organizacji
w 2013 r.); C1 – Liczba pracowników biura organizacji w 2013 r., C2 – Zróżnicowanie typologiczne pracowników biura organizacji w 2013 r.; C3 – Tendencja zmiany liczby pracowników biura organizacji w latach 2007–2013,
C4 – Wskaźnik skuteczności kadr (relacja liczby pracowników biura organizacji do wielkości wydatkowanego budżetu organizacji w 2013 r.); D1 – Wielkość budżetu organizacji w 2013 r., D2 – Tendencja zmiany wielkości
budżetu w latach 2007–2013, D3 – Liczba typów źródeł finansowania organizacji w 2013 r.; E – Tendencja zmiany pozycji organizacji wg autorankingu ROT-ów; F1 – Liczba rzeczywistych partnerów organizacji w 2014 r.;
F2 – Liczba typów rzeczywistych partnerów organizacji w 2014 r.

0,38

0,19

11. KPOT

0,56

0,94

10. OROT

13. MAROT

0,75

9. LROT

12. PROT

0,69

8. ZROT

0,63

5. PMROT

0,81

0,63

4. WOT

0,50

0,44

3. ŚOT

7. ROTWŁ

0,69

1,00

2. ROTWŚ

6. DOT

0,94

0,88

1. MOT

0,94

A2

Struktura i charakter
członków zwyczajnych

A1

Nazwa
organizacji

Parametr (cecha)

Tabela 3. Propozycja wielocechowej klasyfikacji regionalnych organizacji turystycznych w Polsce

Wojciech Fedyk, Mieczysław Morawski
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania i analizy, których zagregowane wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków.
1. Zidentyfikowano 68 cech i czynników endo- oraz egzogenicznych ujętych w kilku grupach
(formalnoprawne, organizacyjne, finansowe, inne – polityczne, gospodarcze, społeczne,
kulturowe, itp.), które wpływały na działanie i dotychczasową skuteczność funkcjonowania
ROT-ów w toku ich ewolucyjnego (często także rewolucyjnego) rozwoju i które mogą
determinować kierunki rozwoju ruchu turystycznego w regionie.
2. Przeprowadzona klasyfikacja ROT-ów na podstawie 16 zestandaryzowanych parametrów
odnoszących się do zasobów wewnętrznych organizacji (w tym aspektów prawnych, kadrowych,
finansowych) wykazała silne zróżnicowanie i znaczące dysproporcje w skuteczności
funkcjonowania, a dalej pozwoliła na wskazanie aktualnej pozycji danego ROT-u w systemie
organizacji turystyki w Polsce i określenie fazy rozwoju danej organizacji (tu – dojrzałości
funkcjonalnej, stałego rozwoju organizacyjnego, niedorozwoju niektórych funkcji).
3. Pośrednio, i w ograniczonym zakresie, wykazano, iż na poziom skuteczności ROT-ów ma
wpływ charakter i stopień nasilenia relacji organizacji z jej członkami zwyczajnymi oraz
interesariuszami organizacji, a także że jest powiązany ze zróżnicowaniem typów (a nie
ich liczby) źródeł finansowania (co uwiarygodniają wskazane wartości parametrów oceny
i przeprowadzona wieloetapowa klasyfikacja organizacji).
Zdaniem autorów niniejszego opracowania uprawnione jest sformułowanie szeregu wniosków
praktycznych, jakie można skierować do decydentów czy osób zarządzających i odpowiedzialnych
za funkcjonowanie systemu organizacji turystyki w Polsce oraz odpowiedzialnych za programowanie i planowanie rozwoju ROT-ów, a szerzej turystyki oraz ruchu turystycznego w regionie.
W tle teorii kryzysów Quina i Camerona (1983) oraz coraz powszechniej głoszonych poglądów o potrzebie zmiany w ROT-ach i w całym systemie zarządzania promocją turystyczną
w Polsce autorzy stawiają tezę, iż niedostrzeganie przez decydentów widocznych i zidentyfikowanych w niniejszej pracy oznak silnych dysproporcji w skuteczności funkcjonowania ROT-ów
i niepodjęcie działań zmierzających do ich ewolucyjnego przekształcania może doprowadzić co
najmniej do stagnacji całego systemu, o ile nie do zapaści czy nawet likwidacji poszczególnych
ROT-ów, a w dalszej konsekwencji destabilizacji systemu POT–ROT–LOT, a także ujawnienia się
negatywnych zjawisk wpływających na ruch turystyczny w regionach.
Ten swoisty radykalizm poglądów jest, obok wyników przeprowadzonych badań, oparty także
na doświadczeniach zawodowych autorów i stałej obserwacji zachodzących zmian (a raczej ich braku) w funkcjonowaniu ROT-ów. Widoczny od kilku lat zastój, mimo artykułowanych przez środowisko postulatów dotyczących potrzeby zmiany systemu POT–ROT–LOT, jest objawem także swoistej
niemocy decyzyjnej i organizacyjnej samych podmiotów w tym systemie (głównie POT i ROT-ów).
Ten stan jest między innymi uwarunkowany z jednej strony brakiem narzędzi i miar oceny
celowości, a dalej skuteczności zmiany w modelu działania ROT-ów. Z drugiej strony stale widoczna jest obawa o naruszenie istniejącego „porządku” w modelu działania systemu POT–ROT–LOT,
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w którym każda bardziej zdecydowana zmiana może wywołać chaos – co zdaniem autorów jest jedynie niewłaściwym stereotypem przyjętego sposobu myślenia zainteresowanych stron. Optymizmem
napawa fakt pozytywnej weryfikacji funkcjonowania kilku ROT-ów. Jest to praktyczny dowód potencjału, jaki tkwi w badanych strukturach. Dlatego warto je reformować, a nie likwidować.
Badania nad zjawiskiem skuteczności, a szerzej efektywności i innych podstawowych miar
sprawności (korzystności, ekonomiczności, racjonalności) organizacji turystycznych powinny stać
się jednymi z wiodących zadań badawczych z zakresu ekonomii i zarządzania w sferze turystyki
i być kontynuowane w kolejnych latach.
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ORGANIZATIONS IN THE AREAS OF TOURIST RECEPTION IN POLAND
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Abstr act

The results identify exogenous and endogenous conditions affecting their ability to effectively
functioning regional tourist organizations in the areas of tourist reception in Poland. In the course of
research and comparative analyzes carried out indicate the directory parameters to assess the level
of effectiveness of the operation ROT-s (including legal aspects, human resources, financial and
qualitative) and classification were carried out by the organization phase of their development.
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Streszczenie

Europa, która od wielu lat znajduje się w czołówce regionów najchętniej odwiedzanych
w sezonie urlopowo-wypoczynkowym, powinna gwarantować wysoką jakość świadczonych usług turystyczno-hotelarskich. Aby zapewnić właściwy poziom obsługi coraz bardziej wymagających gości, należy zainwestować swój kapitał nie tylko w odpowiednią
infrastrukturę, ale przede wszystkim w odpowiednio wykształconą kadrę. Unia Europejska, dostrzegając korzyści z lokowania swojego kapitału w edukację, wprowadziła program Leonardo da Vinci, którego ideą było wspieranie szkolnictwa zawodowego. Głównym celem artykułu jest przedstawienie programu Leonardo da Vinci jako nowoczesnej
formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego poprzez identyfikację
zasobów wiedzy i umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych zdobytych
przez uczniów odbywających staże w europejskich hotelach, restauracjach i biurach podróży. Badanie przeprowadzono metodą obserwacji oraz analizy dostępnych dokumentów źródłowych, wykorzystano także wyniki badań zawarte w polskiej i anglojęzycznej
literaturze przedmiotu. Przeprowadzone badanie pozwoliło również wysnuć wniosek,
iż fundusze unijne wpływają nie tylko na rozwój jednostki, ale także na rozwój całego
społeczeństwa, jak również są siłą napędową współczesnej gospodarki. W artykule sformułowano wnioski oraz wskazówki do dalszych badań.

Wprowadzenie
Europa, która od wielu lat znajduje się na listach najchętniej odwiedzanych destynacji turystycznych, zajmuje czołowe miejsce na rynku globalnych obrotów turystycznych (Starczewska,
2015, s. 157). Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług powinno więc być priorytetowym zadaniem pracowników branży turystyczno-hotelarskiej. Unia Europejska, dostrzegając
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korzyści z kształcenia praktycznego, wprowadziła program Leonardo da Vinci, którego ideą było
promowanie mobilności wśród młodych osób oraz zdobycie przez nie praktycznego doświadczenia. Dzięki funduszom unijnym uczniowie średnich szkół zawodowych, kształcący się w zawodach
związanych z branżą turystyczno-hotelarską, mieli szansę na zdobycie nowych umiejętności praktycznych oraz kompetencji personalnych i społecznych niezbędnych do wykonywania zawodów
usługowych. Dodatkowym atutem programów edukacyjnych była możliwość kształcenia kadr dla
potrzeb obsługi ruchu turystycznego w krajach, które ze względu na swoje położenie geograficzne
oraz różnorodność atrakcji turystycznych są potentatami w dziedzinie turystyki przyjazdowej.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie programu Leonardo da Vinci jako nowoczesnej
formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego poprzez identyfikację zasobów
wiedzy i umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych zdobytych przez uczniów odbywających staże w europejskich hotelach, restauracjach i biurach podróży. Badanie przeprowadzono metodą obserwacji oraz analizy dostępnych dokumentów źródłowych, wykorzystano także
wyniki badań zawarte w polskiej i anglojęzycznej literaturze przedmiotu.

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie turystycznym
Od lat 50. XX wieku turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin społeczno-gospodarczych. Ze względu na to, iż jest ona zjawiskiem interdyscyplinarnym, jej rozwój wpływa na koniunkturę innych gałęzi gospodarki, dzięki czemu możemy mówić o funkcjach
mnożnikowych turystyki. Zatem inwestowanie w kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego powinno stanowić nadrzędny cel współczesnej Europy.
Inwestycje w kapitał ludzki odgrywają znaczącą rolę, ponieważ implikują wzrost i rozwój
społeczeństwa wiedzy. Niestety przedsiębiorcy działający w biznesie turystycznym nie zawsze
dostrzegają korzyści z inwestowania w ten rodzaj kapitału. Ciekawe badanie zostało przeprowadzone przez Abeysekerę, który przez rok prowadził obserwacje w sześciu hotelach należących
do rodzinnej sieci hoteli w Australii. Badanie to dotyczyło tworzenia i wydobywania wartości w kontekście kapitału intelektualnego. Wyniki tych badań pokazują, iż menedżerowie są
bardziej skłonni do wydobywania wartości, czyli generowania zysków, poprzez eksploatowanie
pracowników, niż do kreowania wartości, czyli generowania zysków bez eksploatowania pracowników. Pomimo tego, iż menedżerowie zauważali konieczność szkolenia pracowników, byli
skłonni motywować swoją kadrę tylko do szkoleń refundowanych. Mogło to wynikać z faktu,
iż praca w branży turystyczno-hotelarskiej wiąże się z dużą rotacją, dlatego też pracodawcy
oczekują od swoich pracowników podnoszenia kwalifikacji na własny koszt. Wyniki tych badań
pokazują, iż firmy traktują pracowników jako koszt, który trzeba zminimalizować, a nie jako kapitał, który należy zmaksymalizować (Abeysekera, 2006, s. 586–601). Takie podejście jest błędne, ponieważ zatrudnianie pracowników niskokosztowych, a co za tym idzie nieposiadających
dostatecznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w branży turystyczno-hotelarskiej, przyczynia
się do spadku obrotów firmy ze względu na niewłaściwą obsługę gości i niepochlebne opinie na
temat działalności przedsiębiorstwa turystycznego. W przypadku firm usługowych personel od-
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grywa znaczącą rolę, dlatego też tradycyjny model marketingu – mix (produkt, cena, promocja,
dystrybucja) został wzbogacony o dodatkowy, niezwykle istotny element, jakim jest personel.

Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego a współczesny rynek pracy
Edukacja i gospodarka to ściśle powiązane ze sobą dziedziny. To powiązanie odbywa się
na zasadzie sprzężenia zwrotnego, co oznacza, że rynek pracy jednocześnie wpływa na system
kształcenia i jest od niego uzależniony. To samo odnosi się do edukacji (Denek, 1998, s. 115).
Głównym celem współczesnego kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego planowania ścieżki kariery zawodowej. Wymaga to wyposażenia ich w najnowszą wiedzę
teoretyczną i doświadczenie praktyczne, jak również ukształtowanie w nich cech osobowości niezbędnych do wykonywania określonego zawodu. Kompetencje, które są najczęściej pożądane u współczesnych pracowników, to: elastyczność, kreatywność, umiejętności interpersonalne, posługiwanie się
nowoczesną technologią informacyjną, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania
informacji, mobilność, dyspozycyjność oraz znajomość języków obcych (Feliniak, 2007, s. 87).
W latach 2007–2008 Szymańska przeprowadziła badania dotyczące oczekiwań rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 215 przedsiębiorstw turystycznych działających w Polsce. W opinii pracodawców największe braki w wykształceniu kadry turystycznej dotyczą znajomości języków obcych, znajomości rynku turystycznego
oraz umiejętności obsługi klientów. Natomiast wśród oczekiwań pracodawców wobec pracowników branży turystycznej najczęściej wskazywano doświadczenie, sumienność wykonywania powierzonych obowiązków oraz umiejętność współpracy (Szymańska 2009, s. 137–138).
Jak wynika z powyższych badań, absolwenci szkół o profilu turystyczno-hotelarskim posiadali
braki w zakresie kluczowych umiejętności decydujących o wysokiej jakości świadczonych usług.

Analiza wpływu programu Leonardo da Vinci finansowanego z funduszy unijnych na kształcenie kadr
dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego w latach 2008–2013
Program Leonardo da Vinci był realizowany w latach 2008–2013 i stanowił część programu
sektorowego „Uczenie się przez całe życie”. Nadrzędnym celem programu Leonardo da Vinci było
wspieranie działań w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Typy przedsięwzięć realizowane w ramach programu i zarządzane na poziomie Narodowej Agencji to: projekty mobilności,
projekty partnerskie i projekty transferu innowacji. Projekty mobilności obejmowały praktyki
zawodowe dla młodzieży uczącej się (IVT), staże zawodowe dla absolwentów, osób pracujących
i poszukujących pracy (PLM), jak również wyjazdy osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe w celu transferu ciekawych rozwiązań i modernizacji systemów kształcenia (VETPRO).
W latach 2008–2013 program Leonardo da Vinci sfinansował prawie 1500 projektów mobilności. Dzięki takiemu wsparciu blisko 37 tys. uczniów i nauczycieli szkół zawodowych skorzystało
z możliwości wyjazdu na zagraniczne staże i wymiany. W latach 2012 i 2013 znacznie wzrosła
liczba uczniów, którzy skorzystali ze wsparcia dzięki projektowi systemowemu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanemu na zasadach
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programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt był sfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu przedsięwzięciu 526 projektów z listy rezerwowej akcji Initial Vocational Training (IVT) otrzymało dofinansowanie, którego
wartość wyniosła 149 532 748,74 zł (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2013, s. 16)
Projekty mobilności odegrały szczególną rolę w kształceniu kadr dla potrzeb obsługi ruchu
turystycznego na poziomie średnich szkół zawodowych. Jak wynika z rys. 1 w latach 2008–2013
największa liczba zrealizowanych projektów dotyczyła branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Wyjazdy zagraniczne w celu doskonalenia umiejętności zawodowych w tych branżach
dają szansę młodym ludziom na poznanie technik obsługi klienta w krajach, które od lat znajdują
się na liście najchętniej odwiedzanych destynacji turystycznych w Europie.
Na rys. 2 przedstawiono liczbę zrealizowanych w latach 2008–2013 projektów mobilności dotyczących kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego z podziałem na kraje
przyjmujące. W programie Leonardo da Vinci mogły uczestniczyć kraje będące członkami Unii
Europejskiej, jak również kraje kandydujące (Turcja) oraz stowarzyszone w EFTA – EEA (Islandia,
Norwegia i Lichtenstein). Jak wynika z tego rysunku, polska młodzież najczęściej wyjeżdżała na
staż do Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Turcji i na Maltę. Kraje te posiadają
bogate doświadczenie w biznesie turystycznym a ze względu na położenie geograficzne należą do
czołówki państw najczęściej odwiedzanych w sezonie urlopowo-wypoczynkowym1.
Z rys. 2 wynika również, iż polskie szkoły w niewielkim stopniu nawiązały kontakt z greckimi przedsiębiorcami prowadzącymi hotele, restauracje i biura podróży. W ciągu sześciu lat zostały
zrealizowane tylko dwa projekty we współpracy z Grecją. Kraj ten, pomimo kryzysu finansowego, jest nadal jednym z najczęściej wybieranych miejsc wypoczynku Europejczyków, w związku z czym praktyki zawodowe polskiej młodzieży w greckich kurortach turystycznych mogłyby
przynieść obopólne korzyści.
Celem współczesnego kształcenia zawodowego jest rozwój nie tylko umiejętności i kwalifikacji stricte związanych z konkretnym zawodem, ale wyposażenie młodych ludzi w odpowiednie
kompetencje społeczne, które pozwolą uzyskać im przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.
W przypadku zawodów usługowych, do których zalicza się profesje związane z obsługą ruchu
turystycznego, kompetencje personalne i społeczne mają fundamentalne znaczenie, ponieważ
w istotny sposób wpływają na jakość obsługi gości. Już w starożytnym Rzymie przedsiębiorcy
prowadzący gospody i zajazdy kierowali się zasadą Hospes hospiti sacer (Gość gospodarzowi
świętym), a motto pracowników hoteli sieci Ritz-Carlton, uważanych za najbardziej luksusowe
hotele na świecie, brzmi Jesteśmy damami i dżentelmenami świadczącymi usługi dla dam i dżentelmenów. W tabeli 1 przedstawiono zasoby wiedzy i umiejętności oraz kompetencje społeczne i personalne, jakie zdobyli uczniowie średnich szkół zawodowych o profilu turystyczno-hotelarsko-gastronomicznym podczas zagranicznych praktyk zawodowych finansowanych z funduszy unijnych.
Do analizy wybrano 30 losowo wyłonionych szkół, po pięć szkół w każdym roku budżetowym.

1
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Zob. UNWTO World Tourism Barometer (2013), s. 32.
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Rysunek 1. Struktura zrealizowanych projektów mobilności w ramach akcji Initial Vocational Training w latach
2008–2013 z podziałem na branże
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez
całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2008, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/
files/publication/2012/05/kompendium-2008.pdf, s. 13–97, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo
da Vinci 2009, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/04/kompendium2009-www.pdf,
s. 15–35, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2010, http://www.leonardo.org.pl/sites/
leonardo.org.pl/files/publication/2012/05/kompendiumldv-2010-web.pdf, s. 15–38, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/11/kompendium-2011-web.pdf, s. 3–120, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012, http://www.
leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2013/05/kompendium-2012-www.pdf, s. 4 –113, dostęp 10.09.2015;
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2013, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/kompendium_ldv_2013_0.pdf, s. 225–343, dostęp 10.09.2015

Zróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego

129

Małgorzata Starczewska

Rysunek 2. Liczba zrealizowanych w latach 2008–2013 projektów mobilności dotyczących kształcenia kadr dla
potrzeb obsługi ruchu turystycznego z podziałem na kraje przyjmujące
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez
całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2008, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.
pl/files/publication/2012/05/kompendium-2008.pdf, s. 13–97, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu
Leonardo da Vinci 2009, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/04/kompendium2009-www.pdf, s. 15–35, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2010, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/05/kompendiumldv-2010-web.pdf, s. 15–38, dostęp 10.09.2015;
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/11/kompendium-2011-web.pdf, s. 3–120, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da
Vinci 2012, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2013/05/kompendium-2012-www.pdf, s.
4 –113, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2013, http://www.leonardo.org.pl/sites/
leonardo.org.pl/files/kompendium_ldv_2013_0.pdf, s. 225–343, dostęp 10.09.2015.
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Tabela 1. Zasoby wiedzy i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne osiągnięte przez uczniów
średnich szkół zawodowych podczas staży zagranicznych w europejskich hotelach, restauracjach i biurach
podróży w latach 2008–2013
Zasoby wiedzy i umiejętności

Kompetencje personalne i społeczne

– zdobycie praktycznych umiejętności związanych ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych
– zaznajomienie się z logistyką i organizacją usług hotelarskich
– poznanie nowoczesnego wyposażenia zaplecza kuchennego,
gospodarczego oraz opanowanie technologii przygotowywania potraw
– nabycie umiejętności w zakresie działań marketingowo-reklamowych,
– doskonalenie umiejętności językowych w zakresie słownictwa zawodowego
– zapoznanie się z kulturą innych państw
– zapoznanie się z obsługą specjalistycznych programów
komputerowych recepcji
– zapoznanie się ze sposobami zarządzania firmami rodzinnymi, spółkami i innymi formami własności prywatnej
oraz organizacją rynku usług gastronomicznych krajów
partnerskich
– zapoznanie się z recepturami potraw krajów goszczących
– poznanie struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania hoteli
– zapoznanie się z zakresem obowiązków na poszczególnych
stanowiskach i organizacją pracy
– nabycie umiejętności rozliczania pobytu gościa hotelowego
– zapoznanie się z procedurami zapewnienia systemów
jakości z zakresu gastronomii, takimi jak Dobra Praktyka
Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) czy
Systemy Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli
(HACCP), obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej
– zdobycie doświadczeń koniecznych do pracy przy obsłudze
wielkich imprez masowych
– poznanie zasad organizacji przyjęć okolicznościowych, bankietów, spotkań branżowych oraz przyrządzania specjałów
na stoły okolicznościowe i bankietowe
– zaznajomienie się z organizacją oraz funkcjonowaniem
europejskiej firmy turystycznej, planowaniem i rozliczaniem
imprez turystycznych
– konfrontacja własnych doświadczeń z rozwiązaniami europejskimi
– poznanie nowych tendencji w rozwoju turystyki, takich jak
szeroko pojmowana turystyka zrównoważona, obejmująca
takie rodzaje turystyki jak turystyka ekologiczna i kulturowa

– kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych
– kształtowanie świadomości europejskiej
– samodzielność w dążeniu do realizacji zamierzonych celów
– umiejętność współpracy w grupie
– motywacja do nabywania nowych doświadczeń i doskonalenia
własnych umiejętności
– otwartość na nowe działania
– umiejętność planowania ścieżki kariery zawodowej
– wzmocnienie pewności siebie podczas poszukiwania zatrudnienia na europejskim rynku pracy
– kształtowanie postaw przedsiębiorczych
– umiejętność adaptacji do specyficznych warunków pracy w odmiennym kulturowo środowisku
– zwiększenie mobilności zawodowej
– umiejętność radzenia sobie ze stresem
– kształtowanie wysokiej kultury osobistej
– rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej
i społecznej
– radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
– wzrost ambicji
– umiejętność szybkiego reagowania na zmiany

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2008, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/05/kompendium-2008.pdf, s. 13–97, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2009, http://www.
leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/04/kompendium2009-www.pdf, s. 15–35, dostęp 10.09.2015;
Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2010, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/05/kompendiumldv-2010-web.pdf, s. 15–38, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da
Vinci 2011, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/11/kompendium-2011-web.pdf, s. 3–120,
dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.
org.pl/files/publication/2013/05/kompendium-2012-www.pdf, s. 4–113, dostęp 10.09.2015; Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2013, http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/kompendium_ldv_2013_0.pdf,
s. 225–343, dostęp 10.09.2015

Zróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego

131

Małgorzata Starczewska

Jak wynika z powyższej tabeli, projekty staży zagranicznych pozytywnie wpłynęły na kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego, ponieważ uczniowie, oprócz fachowej wiedzy
zawodowej, zdobyli kompetencje pozwalające im na wyrównanie szans na europejskim rynku pracy. Korzyści z wdrażania projektów mobilności finansowanych z funduszy unijnych dotyczą nie
tylko uczniów, ale również nauczycieli, szkoły jako placówki oświatowej oraz branży turystycznej,
która dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom ma szansę na dalszy rozwój oraz na wzrost
liczby turystów. W tabeli 2 na podstawie obserwacji przedstawiono korzyści z realizacji programu
Leonardo da Vinci w kształceniu kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego na poziomie średniego szkolnictwa zawodowego.
Tabela 2. Korzyści z realizacji programu Leonardo da Vinci dla szkolnictwa zawodowego
oraz branży turystyczno-hotelarskiej
Korzyści dla uczniów
–
–
–
–
–
–

podniesienie kwalifikacji zawodowych
rozwój kompetencji językowych
poznanie kultury i obyczajów krajów członkowskich
pobudzenie kreatywności
zwiększenie wiary we własne możliwości
nawiązanie kontaktu z partnerami projektu, co w przyszłości może zaowocować otrzymaniem pracy w jednym z krajów członkowskich UE
– motywacja do dalszej nauki i rozwijania swoich umiejętności zawodowych
– nawiązanie nowych przyjaźni, co wpływa na wzmocnienie europejskiej integracji
Korzyści dla nauczycieli
–
–
–
–
–

możliwość doskonalenia kompetencji językowych
zdobycie wiedzy na temat najnowszych trendów w branży
podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych
rozwój osobisty
zwiększenie mobilności kadry nauczycielskiej

–
–
–
–
–

uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
większy nabór
prestiż szkoły
unowocześnienie pracowni przeznaczonych do kształcenia praktycznego
wzrost zdawalności egzaminów zawodowych

–
–
–
–
–
–

większa mobilność pracowników na europejskim rynku pracy
wyższa jakość świadczonych usług
wzrost kompetencji językowych niezbędnych w pracy w branży turystyczno-hotelarskiej
transfer zdobytej wiedzy i umiejętności na rodzimy rynek pracy
wzrost kompetencji personalnych i społecznych pracowników branży turystyczno-hotelarskiej
wzrost liczby turystów odwiedzających Polskę

Korzyści dla szkoły

Korzyści dla branży

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach.

Jak wynika z powyższej tabeli, programy mobilności finansowane z funduszy unijnych
wpływają nie tylko na rozwój jednostki (uczeń, nauczycie), ale przede wszystkim przyczyniają
się do podniesienia jakości kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego, co wpływa
na wzrost zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz rozwój branży
poprzez podniesienie standardu świadczonych usług.
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Podsumowanie
Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego ma szczególne znaczenie dla rozwoju współczesnej Europy, ponieważ branża turystyczno-hotelarska jest branżą interdyscyplinarną,
co oznacza, iż jej rozwój wpływa na koniunkturę innych sektorów gospodarki. W artykule przedstawiono badania przeprowadzone w latach 2007–2008 przez Szymańską, dotyczące oczekiwań
rynku w zakresie kształcenia kadr dla turystyki. Z badań tych wynika, iż brak znajomości języków obcych, znajomości rynku turystycznego oraz braki w zakresie umiejętności obsługi klienta
są najczęściej wskazywaną przez pracodawców słabą stroną absolwentów szkół o profilu turystyczno-hotelarskim. W artykule przeanalizowano założenia projektów realizowanych w ramach
programu Leonardo da Vinci. Analiza pozwoliła na stworzenie zbioru zasobów wiedzy i umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, jakie zdobyli uczniowie po odbyciu stażu.
Dzięki finansowemu wsparciu młodzi ludzie mieli szansę doskonalić swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności językowe w najsłynniejszych kurortach turystycznych Europy. Jak wynika
z przeprowadzonej analizy, dotyczącej programu Leonardo da Vinci, najwięcej dofinansowanych
projektów w ramach staży dla średnich szkół zawodowych dotyczyło branży turystyczno-hotelarsko–gastronomicznej, co oznacza, iż wzrost mobilności u osób kształcących się w tych profesjach
jest szczególnie pożądany i wpływa na rozwój sektora usług we współczesnej Europie. Uczniowie
wyjeżdżający na zagraniczne staże, oprócz zdobycia nowej wiedzy zawodowej, mieli możliwość
doskonalenia swoich kompetencji personalnych i społecznych, które w przypadku zawodów usługowych są niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta. W artykule przedstawiono
również korzyści z subwencji unijnej nie tylko dla uczniów, ale również dla kadry nauczycielskiej,
szkoły oraz branży, co oznacza, iż fundusz unijne wpływają nie tylko na rozwój jednostki, ale
także na rozwój całego społeczeństwa, co implikuje wzrost gospodarczy. Odnosząc się do badań
Szymańskiej, w przyszłości warto ponownie zbadać opinię pracodawców na temat posiadanej wiedzy i umiejętności absolwentów szkół o profilu turystyczno-hotelarskim, aby zidentyfikować słabe
strony pracowników i wprowadzić działania mające na celu poprawę jakości obsługi klientów.
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MOBILITY PROJECTS SUPPORTED FINANCIALLY BY EUROPEAN
UNION FUNDS AS EX AMPLES OF CONTEMPOR ARY FOR MS OF STAFF
TR AINING FOR TOURIST SERVICES

Keywords

vocational education, European Union Funds, mobility projects

Abstr act

Europe, which has been at the top of the list of the most popular countries visited during the peak
season, should guarantee high quality of hotel and tourist services. To provide services at the
appropriate level to more and more demanding guests it is necessary to invest capital not only in the
proper infrastructure but above all in properly educated staff. The European Union noticing benefits
from investing capital in education, has launched Leonardo da Vinci programme which idea was to
support vocational schools. The main aim of this paper is to present Leonardo da Vinci programme
as a modern form of staff training for the needs of tourist services by identifying knowledge, skills,
personal and social competencies acquired by students on internships in European hotels, restaurants
and travel agencies. The research was conducted by observation and analysis of available source
documents, results of the research included in Polish and English literature have been used as well.
The result of this study indicates that European Union Funds influence not only the development
of individual but also the whole society. Moreover, these funds are considered as a driving force of
the contemporary economy. In this paper conclusions were presented and implications for the future
research were formulated.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki analizy wybranych determinant egzo- i endogenicznych wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych, a dalej skutków tego
typu przekształceń i ich wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji
turystycznej. Pomimo ujawnionej w przeglądzie literatury rozbieżności poglądów na temat celowości modyfikacji systemu POT–ROT–LOT na podstawie idei klastrów, autorzy
zaproponowali model funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych (ROT)
w formule klastra turystycznego, wskazując cechy, działania i zadania pozwalające na
wdrożenie tego modelu do praktyki organizacyjnej, a w konsekwencji służące wzrostowi skuteczności działania organizacji, a dalej implikujące zmiany w logistyce i jakości
obsługi ruchu turystycznego w regionie.

Wprowadzenie
W warunkach współczesnej gospodarki turystycznej koniecznym uzupełnieniem koncepcji turystycznego łańcucha wartości (Poon, 1993; Weiermair, 1997) są rozwiązania organizacyjne o charakterze wspierającym (edukacyjne, informacyjne, inicjujące, doradcze i in.), które zgodnie z założeniami Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej POT) (1999) powinny być realizowane
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m.in. przez regionalne organizacje turystyczne (ROT) czy również lokalne organizacje turystyczne
(LOT). Konieczność koordynacji działań, która uzasadnia tworzenie ROT-ów, wynika z rozproszenia wysiłków różnorodnych podmiotów sektora publicznego i prywatnego, zaangażowanych (często
w sposób nieuświadomiony) w kształtowanie jakościowej oferty turystycznej regionu i ukierunkowania strumieni ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej. Ważnym argumentem są wymagania gospodarki opartej na wiedzy, którym samodzielnie nie są w stanie sprostać małe i średnie
przedsiębiorstwa turystyczne, dominujące liczebnie na rynku turystycznym. ROT-y „jako poziome
struktury zespołowe są dobrą płaszczyzną do rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy”
(Nawrocka, 2008, s. 63), lecz ich skuteczność zależy od poziomu przygotowania kadr danej organizacji dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego i kierunku jej ewolucji.
Gospodarka turystyczna na poziomie regionalnym i lokalnym jest uzależniona od budowy więzi
między wszystkimi partnerami rynku (por. Walas i Olszewski, 2013, s. 5), a ROT-om przypisuje się
ważną rolę w działaniach integrujących lokalną społeczność (w tym branżę turystyczną, jednostki
samorządu i inne podmioty rynku regionalnego). Nierzadkie poglądy o niskiej skuteczności działania systemu POT–ROT–LOT (Migdal, 2009; 2013), a w szczególności o pilnej potrzebie modyfikacji
funkcjonowania ROT-ów (opinie Gremium Ekspertów Turystyki), stwarzają potrzebę badania charakteru tej współpracy (Bednarczyk, 2010) i skłaniają do poszukiwania rozwiązań korygujących.
Jednym z proponowanych działań jest stopniowe przejmowanie funkcji ROT-ów (co zresztą budzi
obawy o utratę pozycji) przez klastry turystyczne lub konsorcja produktowe, które także mogą działać jako organizacje publiczne (stowarzyszenia) dotowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
W praktyce zasadność i skuteczność takiego rozwiązania zależy m.in. od tego, na ile odpowiada ono na problemy wynikające z działalności wielu organizacji partnerskich na jednym
obszarze (brak koordynacji działań, sprzeczność interesów, rozproszenie efektów działania i problemy techniczne, np. w zakresie prowadzenia działań promocyjnych). Analizując przyczyny tych
problemów, Czernek (2013, s. 212) wskazuje m.in. brak lokalnego lidera, brak doświadczeń w równoprawnej współpracy międzysektorowej oraz znaczące niedobory wiedzy wśród kadr i otoczenia
(w zakresie podziału ról między sektorami, w zakresie celów, do których powoływane są organizacje partnerskie, osiąganych korzyści, prowadzenia działań marketingowych, itd.). Dodatkowym
zagadnieniem są obawy urzędników dotyczące zwiększenia zakresu pracy i obowiązków, czy też
obawy przed utratą części władzy. Umiejętne rozstrzygnięcie tych problemów samo w sobie stanowi wyzwanie w procesie tworzenia, ewolucji i kształtowania skuteczności oraz efektywności ROT.
Przywołane problemy implikują nie zawsze satysfakcjonującą skuteczność ROT na płaszczyźnie
współpracy z podmiotami ich otoczenia w regionie, w formułach aktualnie realizowanych (stowarzyszenia) lub postulowanych (klastry turystyczne).
Celem opracowania jest dokonanie oceny wybranych determinant (uwarunkowań) egzo- i endogenicznych wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania regionalnych organizacji
turystycznych w Polsce w formule klastrów turystycznych oraz uwypuklenie istniejących sprzeczności w środowisku badaczy i przedstawicieli ROT co do możliwości i celowości modyfikacji
obecnego systemu POT–ROT–LOT na podstawie koncepcji klastrów, a dalej skutków tego typu
przekształceń i ich wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej.
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Autorzy podjęli próbę opracowania modelu funkcjonowania ROT w formule klastra turystycznego (ew. konsorcjum produktowego), wskazując cechy, działania i zadania umożliwiające
wdrożenie modelu do praktyki organizacyjnej i wzrost skuteczności działania ROT, a dalej implikujące zmiany w logistyce i jakości obsługi ruchu turystycznego w regionie.
W przeprowadzonych badaniach posłużono się analizą danych wtórnych i pierwotnych (dokumenty źródłowe w postaci statutów, regulaminów organizacyjnych, planów działania organizacji,
sprawozdań rocznych, informacje z serwisów internetowych poszczególnych ROT). Autorzy przyjęli
założenie o potrzebie i możliwości zwiększenia skuteczności tych organizacji na podstawie koncepcji
klastra turystycznego, wykorzystując przeprowadzony w nich kilkuetapowy sondaż diagnostyczny.

1. Współdziałanie podmiotów rynku turystycznego a rola ROT – przegląd literatury
Wraz z nasileniem procesów globalizacyjnych przedmiotem badań nad konkurencyjnością
stały się nie tylko przedsiębiorstwa, ale także jednostki przestrzenne (w tym regiony turystyczne).
Zagadnienie to nabiera szczególnej wagi w kontekście szeroko rozumianego produktu turystycznego, który powstaje w regionie, w warunkach kreowanych przez grupę podmiotów. Wyposażenie
regionu turystycznego we wszystkie atrybuty konkurencyjności wymaga tworzenia gospodarczych sieci powiązań, które obejmują nie tylko przedsiębiorstwa i relacje między nimi (w tym
relacje wertykalne w ramach określonego łańcucha wartości i relacje horyzontalne, czyli relacje
z konkurentami), ale także relacje diagonalne z jednostkami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, takimi jak rząd i władze samorządowe, instytucje finansowe, instytucje
otoczenia biznesu itp. (Industrial networks, s. 116).
W praktyce funkcjonowania polskiego rynku turystycznego mamy do czynienia z plejadą nowych podmiotów: grupy partnerskie, lokalne grupy marketingowe, lokalne grupy działania (LGD), touroperatorzy lokalni (TOL), konsorcja produktowe i klastry turystyczne. Stanowią
one sieci powiązań, przy czym niektóre bliższe są porterowskiej koncepcji klastra (Porter, 1998),
a inne przybierają postać sieci współpracy według koncepcji Palmena (2008). Ich hybrydowym
połączeniem jest sugerowane przekształcanie systemu POT–ROT–LOT z wykorzystaniem modelu
Destination Management Company (Gryszel, 2010; Kruczek, Zmyślony, 2010). Różnorodność rozwiązań i liczba nowych podmiotów skłania do weryfikacji zasad i metod działania ROT-ów, które
w założeniu miały koordynować wysiłki na rzecz rozwoju funkcji turystycznej regionu. Niepokój
budzą m.in. takie zjawiska, jak powielanie się zakresu działania, nakładanie się kompetencji lub
nieprecyzyjny ich podział powodujący negatywne sprzężenia, konkurencja o miejsce w systemie
(i dostęp do środków finansowych). Powstaje pilna potrzeba zmiany, a ściślej ujmując – wypracowania w ogóle modelu współpracy z nowymi typami partnerów na rynku turystycznym.
Propagatorem modelu konsorcjów produktowych stała się m.in. Polska Organizacja
Turystyczna1, definiująca je jako (pozbawione osobowości prawnej) platformy wspólnych działań
dla osiągnięcia określonego celu wyznaczonego przez członków, którymi mogą być stowarzysze1 Model konsorcjów produktowych szerzej scharakteryzowany został w Marketingowej strategii rozwoju turystyki
POT 2008–2015 i 2012–2020 oraz w programach działania POT w latach 2011–2014.
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nia, agencje, izby, fundacje, LOT-y i ROT-y, lokalne grupy działania, organizacje samorządowe
lub jednostki samorządu terytorialnego, realizujące cele poprzez podejmowanie wspólnych działań
promocyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych i eksperckich, wymianę doświadczeń, współpracę
z władzami lokalnymi i samorządowymi oraz przedsiębiorcami.
Z kolei koncepcja klastrów turystycznych – szeroko omawiana także w polskiej literaturze
(Januszewska, Nawrocka, 2008; Kachniewska, 2014; Rapacz i in., 2010; Stasiak, 2007; Walas,
Olszewski, 2012; Ziółkowski, 2012; Żabińska, 2010) – ukierunkowana jest na stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, współdzielenie zaplecza organizacyjnego i technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie sieci powiązań
i rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra.
Powstaje pytanie o relację między postulowanymi formami współpracy sieciowej na rzecz
podniesienia konkurencyjności regionów turystycznych a obecną formułą funkcjonowania ROT.
Kachniewska (2014) wskazuje na brak odpowiedniej inicjatywy, trudności w porozumieniu z innymi przedsiębiorcami, niską aktywność samorządu gospodarczego oraz fakt, że regionalne organizacje turystyczne „miały po części pomóc w rozwiązaniu tego problemu”, bowiem ich celem było
między innymi instytucjonalne wsparcie dla inicjatyw podejmowanych dla rozwoju i promocji
oferty turystycznej regionów. Tymczasem w wielu przypadkach powstały „struktury organizacyjne o niskim poziomie przedsiębiorczości i kreatywności niechętnie wspierane przez przedsiębiorców” (Kachniewska, 2014), trudno zaś o spełnienie postulatu aktywnej współpracy branży
w ramach ROT, która miała być instrumentem zarządzania regionem i gospodarowania popytem
turystycznym (Kosmaczewska, 2012) oraz narzędziem wsparcia przedsiębiorczości (Rapacz i in.,
2010), obecnie bodaj najsilniej marginalizowanej w działalności ROT.
Utrzymują się jednak postulaty zachowania wiodącej funkcji ROT-ów, czy to w zarządzaniu
marketingowym obszarów (Wanagos, 2011), czy szerzej: inicjatora, informatora i analityka w cyklu życia regionalnej współpracy (Czernek, 2010, s. 205–207). Szczególnie interesujące są poglądy (nierzadko sprzeczne) na temat roli organizacji w strukturach współpracy regionalnej w ramach
tworzonych klastrów turystycznych czy konsorcjów produktowych. Panasiuk (2006, s. 97) wprost
uznaje, że rolę klastrów mogą odgrywać istniejące regionalne organizacje turystyczne. Januszewska
i Nawrocka (2008) nieco ostrożniej uznają klastry i ROT-y za porównywalne formy organizacyjne
i dokonują analizy podobieństw i różnic w funkcjonowaniu obu typów tych organizacji z wykorzystaniem 16 kryteriów (zasięg geograficzny, proces tworzenia, cele funkcjonowania, formy członkostwa i rodzaje podmiotów przynależących, struktura członkowska, forma organizacyjno-prawna,
podstawy prawne, podmiot inicjujący i koordynujący, znaczenie jednostki badawczej, źródła finansowania, znaczenie innowacji w działalności instytucji, struktura wewnętrzna podmiotów, tworzenie
marki produktu i wizerunku obszaru, perspektywa czasowa oraz mierniki rozwoju). Odnosząc się do
kwestii efektywności funkcjonowania klastrów i ROT-ów, autorki stwierdzają, że:
– ROT-y mogą wykazać się większą efektywnością niż klastry pod warunkiem, że poziom
przedsiębiorczości przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w organizacji będzie wyższy niż przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych,
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– przekształcenie ROT-ów w klastry turystyczne jest celowe i możliwe, gdy członkowie wykażą się wysoką przedsiębiorczością i innowacyjnością, przy jednocześnie niskim własnym
poziomie biurokracji, niewielkim stopniu sformalizowania i większej skłonności do transferu
wiedzy oraz przy ograniczeniu wpływu czynników politycznych na funkcjonowanie ROT-u,
– działania wszystkich członków ROT-u w formule klastra muszą przyczyniać się do powstawania zintegrowanego i innowacyjnego produktu turystycznego regionu, a w konsekwencji pozytywnie wpływać na konkurencyjność regionu,
– różny stopień sformalizowania w ROT i w klastrze wpływa na poziom ich elastyczności
w działaniu (Januszewska i Nawrocka, 2008, s. 291).
Podobnie trudne założenia formułuje Kachniewska (2013a), wskazując warunki przekształcenia ROT-ów w klastry, wśród nich: innowacyjność i przedsiębiorczość członków, obniżenie poziomu biurokracji i formalizacji działań, wysoki poziom wymiany wiedzy między instytucjami
współpracującymi, możliwość ograniczenia wpływu czynnika politycznego. Powyższe wytyczne
zostały wykorzystane i adaptowane jako założenia ideowe do konstrukcji przedstawionego dalej
modelu działania ROT-u w formule inicjatywy klastrowej (por. ryc. 1).
Kachniewska (2014, s. 38) uznaje, że idea tworzenia ROT-ów w „istocie bliska jest koncepcji
klastrów turystycznych”, bowiem w skład organizacji mogą wchodzić podmioty publiczne i prywatne (o różnej formie organizacyjno-prawnej), niekoniecznie powiązane czy wprost identyfikujące się z branżą turystyczną. Zjawisko rozszerzania typologii członków ROT-ów jest zauważalne
i zdiagnozowane (por. Fedyk, Morawski, 2014). Kachniewska (2013a) zaznacza jednak, że celem
działania ROT jest rola „integratora oraz koordynatora wysiłków i koncepcji”, które mają służyć
lokalnej społeczności przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Odmienny pogląd prezentują Czernek (2010, s. 125) i Rapacz (2008, s. 116), uznając, że nie
można i nie należy utożsamiać regionalnych organizacji turystycznych z klastrem. Rapacz zaleca ROT rolę uczestnika klastra, choć nie rozwija tego poglądu w odniesieniu do Karkonoskiego
Klastra Turystycznego, w którym nie wskazano miejsca dla ROT, a jedynie dla dwóch lokalnych
organizacji turystycznych (Rapacz i in., 2010). Jednocześnie charakterystyka porównawcza działania klastra i współpracy sieciowej przedsiębiorstw (Rapacz, 2008) pozwala wykorzystać zidentyfikowane przez autora cechy jako wytyczne dla kształtowania relacji ROT z ich otoczeniem
bliższym i dalszym. Najważniejsze z nich to otwarty charakter członkostwa, przyjęcie zasady
kooperencji, wspólna wizja rozwoju i korzyści wszystkich uczestników, oparcie współpracy na
wspólnych wartościach, a nie tylko więziach formalnoprawnych. Szerszy wykaz warunków powodzenia koncepcji działania ROT jako lidera klastra turystycznego przedstawia Kachniewska
(2013a, 2013b), wskazując w szczególności na konieczność poszerzenia (także poza branżę turystyczną) grupy członków organizacji, rozszerzenie celów działalności poza tworzenie i branding
produktu turystycznego, wzrost roli podmiotów biznesowych w strukturze organizacji, wzmocnienie roli badawczo-eksperckiej, opracowanie i wdrożenie mierników rozwoju ROT jako klastra,
identyfikację uwarunkowań oraz czynników oddziałujących na funkcjonowanie podmiotów turystycznych regionu.
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Banasik i Borne-Januła (2011, s. 370) proponują ograniczenie roli ROT do stworzenia konsorcjum produktowego, a następnie przekazanie kompetencji podmiotowi powołanemu do zarządzania utworzoną strukturą. Ryśnik i in. (2014, s. 180), wskazując na podobieństwo struktur ROT-u do
inicjatyw klastrowych, wyrażają obawę o zasadność rozwijania obu rodzajów organizacji w regionie, gdyż może to prowadzić do dublowania zadań i marnotrawienia środków. Z kolei w Programie
rozwoju turystyki do 2020 r. (2015) wskazano na potrzebę działania ROT-ów jako podmiotów
zarządzających (tzw. Regionalnych Operatorów Klastrowych) klastrem turystycznym i kooperujących w tej formule z Polską Organizacją Turystyczną jako Krajowym Inicjatorem Klasteringu
Turystycznego.
Zwolennikami pełnienia przez ROT-y funkcji lidera klastra są także Kizielewicz (2012) i Stasiak
(2007, s. 195), przypisujący ROT-om możliwość pełnienia obok funkcji lidera także funkcji „opiekuna klastra będącego katalizatorem ewentualnych sporów i konfliktów”. Świadectwem praktycznej możliwości pełnienia takiej funkcji stały się chociażby projekty Zachodniopomorskiego Klastra
Turystycznego, w którym rolę lidera ma pełnić Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna, oraz klastra VisitOpolskie z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną w roli
inicjatora i lidera.

2. Metodyka i wyniki badań
Przywołane poglądy skłaniają do przyjęcia tezy o możliwości i celowości wykorzystania idei
klastrów do modyfikacji działalności ROT-ów, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonych badań sondażowych oraz w proponowanym autorskim modelu skutecznego funkcjonowania tych organizacji w formule klastra turystycznego (lub/i konsorcjum produktowego).
Uzasadnionym postulatem jest konieczność podejmowania stałych badań i oceny skuteczności
i efektywności działania ROT-u, co wymaga wypracowania spójnych kryteriów oceny sprawności
działania ROT-u, zarówno jako stowarzyszenia, jak i klastra2.
Wspomniane badania sondażowe przeprowadzono na podstawie autorskiego kwestionariusza
ankietowego. Celem diagnozy była ocena skuteczności implementacji idei klastrów do praktyki organizacyjnej ROT-u z punktu widzenia strategicznych interesariuszy ROT-u [podmiotów otoczenia celowego w ujęciu modelu Griffina (2004) z celowym doborem określonych typów strategicznych respondentów oraz przy zastosowaniu zaadaptowanej na potrzeby badania pięciostopniowej
skali Likerta] z jednoczesnym wykorzystaniem elementów badania relacji organizacji z otoczeniem proponowanego przez Olearnika (2009, s. 49–87). Przy celowym doborze respondentów wykorzystano analizy struktury jakościowej członków ROT-ów pozwalające na wytypowanie głównych i powtarzalnych we wszystkich organizacjach typach interesariuszy3. Wywiady pogłębione

2 Por. model kompleksowej oceny funkcjonowania ROT zaprezentowany w rozprawie doktorskiej W. Fedyka,
pt. Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2015.
3 Łącznie wytypowano 15 różnych grup respondentów, tj. 1) z grupy członków zwyczajnych ROT-u: samorząd
województwa (wydział właściwy ds. turystyki), powiat, gmina, LOT, LGD, stowarzyszenie turystyczne, izba turysty-

140

Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016

Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce...

metodą CATI przeprowadzono w okresie 1–20 października 2014 r. z 16 dyrektorami ROT-ów.
Przeprowadzono także badania pilotażowe (w okresie 21–31 października 2014 r.) z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego skierowanego do 15 ekspertów z ROT-ów oraz ich otoczenia
(w tym przedstawicieli MSiT, POT, Forum ROT i ekspertów niezależnych).
Badania właściwe odnoszące się do szeregu cech i zmiennych odnoszących się do idei działania ROT-u jako klastra turystycznego4 przeprowadzono w okresie od 11 listopada 2014 r. do
31 stycznia 2015 r. z udziałem 137 respondentów reprezentujących różne podmioty ze wszystkich
16 ROT-ów, co stanowiło 42,81% ogółem zakładanej próby badawczej.
Wyniki przeprowadzonych badań odnoszących się do poziomu skuteczności działania i funkcjonowania ROT-ów z wykorzystaniem idei klastrów i konsorcjów produktowych (patrz tabele 1
i 2) pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:
– za skuteczne i bardzo skuteczne (63,5%) uznali interesariusze ROT-u podejmowane dotychczas działania „proklastrowe” wskazane w celach statutowych, a 67,98% interesariuszy uznaje za analogicznie skuteczne działania odnoszące się do inicjowania i tworzenia
konsorcjów turystycznych jako celu statutowego działania organizacji,
– za skuteczne i bardzo skuteczne (71,5%) respondenci uznali pełnienie przez ROT funkcji
lidera w systemie współpracy sieciowej z otoczeniem (w tym w ramach klastra),
– interesariusze dostrzegają możliwość utrzymania i wzrostu skuteczności działania ROT-u poprzez przekształcenie formalne organizacji w strukturę klastra turystycznego (i przejęcie roli
lidera) oraz poprzez włączenie organizacji w struktury regionalnego konsorcjum produktów
turystycznych, co uznać należy za wytyczną dla poszukiwania, a następnie stworzenia nowych modeli organizacyjnych działania wpisujących się w trendy rynkowe.
Warto zwrócić uwagę na problem doboru formuły prawnej działania klastra (zapewniającej
skuteczność i efektywność), która to problematyka nie jest szerzej omawiana w literaturze, a budzi
szereg wątpliwości zarówno samych członków ROT-u, jak i ekspertów.
Dzięki gromadzonym doświadczeniom, regionalne organizacje turystyczne coraz częściej
wychodzą poza przypisaną im formalną rolę realizatora podstawowych zadań zapisanych w ustawie o POT. Zaczynają przejmować rolę silnego partnera dla branży, instytucji publicznych, NGO
i innych organizacji turystycznych w regionie, podejmując się nowych zadań w zakresie inicjowania rozwoju różnych form turystyki czy wskazywania możliwości i obszarów wspólnych działań
dla gospodarki turystycznej (por. Zmyślony, 2014).
Przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie wniosku, że istnieje potrzeba dokonania próby opracowania takiego modelu działania ROT-u, który umożliwiłby utrzymanie dotychczasowej
(silnie zresztą zróżnicowanej) skuteczności funkcjonowania, a docelowo gwarantowałby wzrost tej
skuteczności jako zjawiska oczekiwanego przez członków i interesariuszy ROT-u. Oparcie kierunku

ki, lokalny touroperator, uczelnia wyższa, inne (specyficzne dla danego ROT); 2) z grupy nieczłonków kooperujących
z ROT-em: LOT, LGD, przedsiębiorcy turystyczni (różne sektory).
4 Całościowe badanie dotyczyło oceny czterech grup kryteriów i mierników (197 zmiennych) skuteczności ROT-u,
tj. skuteczności celów statutowych (51 zmiennych) i gospodarczych (30 zmiennych), korzyści interesariuszy ze współpracy z ROT-em (56 zmiennych) oraz ogólnych cech skuteczności ROT-u (60 zmiennych).
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Tabela 1. Skuteczność realizacji celów statutowych przez regionalne organizacje turystyczne w opinii
interesariuszy
Ocena skuteczności realizacji celów statutowych
przez regionalne organizacje turystyczne
Zidentyfikowane cele działania
regionalnych organizacji turystycznych
(ujęcie statutowe)

0 – rezygnacja, 1 – brak skuteczności, 2 – niska skuteczność,
3 – nie mam zdania co do poziomu skuteczności, 4 – działania są skuteczne,
5 – wysoka skuteczność
0

1

2

3

4

5

wartość w % odpowiedzi udzielonych przez respondentów
inicjowanie i tworzenie struktur
klastrów turystycznych

3,65

10,22

16,06

16,06

43,07

20,44

inicjowanie i tworzenie konsorcjów produktowych
w turystyce

2,19

5,84

18,25

18,25

39,42

28,47

pełnienie funkcji lidera w systemie współpracy
sieciowej z otoczeniem (klastry, broker sieciowy,
animator turystyki)

0,73

8,03

13,87

13,87

38,69

32,85

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Tabela 2. Cechy skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych z perspektywy podmiotów
otoczenia organizacji w opinii interesariuszy
Ocena cech skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji
turystycznych z perspektywy podmiotów otoczenia organizacji
Zidentyfikowane cechy skuteczności funkcjonowania
regionalnych organizacji turystycznych

1 – cecha obniżająca skuteczności, 2 – cecha o małym oddziaływaniu
na skuteczność, 3 – nie mam zdania co do poziomu znaczenia cechy dla
skuteczności, 4 – cecha powodująca utrzymanie aktualnej skuteczności,
5 – cecha gwarantująca wzrost skuteczności
1

2

3

4

5

wartość w % odpowiedzi udzielonych przez respondentów
przekształcenie formalne organizacji
w strukturę klastra turystycznego (przejęcie roli lidera)

5,11

5,84

5,84

52,55

18,25

włączenie organizacji w struktury regionalnego
konsorcjum produktów turystycznych

5,11

8,03

8,03

51,82

18,98

włączenie organizacji w struktury regionalnego
klastra turystycznego

3,65

7,30

7,30

35,77

30,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

ich ewolucyjnego rozwoju na formule klastra turystycznego (por. rys. 1 oraz tab. 3) pozwoliłoby na
czerpanie z doświadczeń polskich i zagranicznych klastrów turystycznych, a nawet tzw. klastrów
przemysłowych, których funkcjonowanie w warunkach e-gospodarki wbrew pozorom w wielu
aspektach podsuwa wzorce i rozwiązania możliwe do adaptacji w branżach usługowych (w szczególności w obszarze dyfuzji wiedzy i kompetencji, komunikacji i działań marketingowych).
Niektóre spośród ewolucyjnie ukształtowanych rozwiązań przyjętych w poszczególnych
ROT-ach mogą utrwalać złe wzorce działania. Warto także zaznaczyć, że pomimo zgromadzenia
„dobrych praktyk”, nie powstały uniwersalne rekomendacje dla wzorca modelu działania polskich
ROT-ów (por. Wąsowicz-Zaborek, 2009) i dostrzegane są silne dysproporcje w skuteczności ich
działania. Implikuje to potrzebę podjęcia trudu zmiany dotychczasowego modelu funkcjonowania
organizacji jako warunku ich dalszego rozwoju, a w niektórych przypadkach – nawet dalszej eg-
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zystencji. Należy też zgodzić się z postulatem, że organizacje przyszłości powinny w sposób świadomy i zorganizowany „odrzucać przeszłość, kreując kolejne zmiany” (Osbert-Pociecha, 2010,
s. 376), co stanowi zaprzeczenie zasady: „jeśli coś działa, to lepiej tego nie ruszać”, która bywa
artykułowana przez niektórych przedstawicieli systemu POT–ROT–LOT jako argument na rzecz
niepodejmowania korekty jego działania – co autorzy uznają za oczywisty błąd.
Cechą istotną w proponowanym poniżej modelu działania ROT-ów jest oparcie ich funkcjonowania na wielokierunkowej współpracy z interesariuszami wewnętrznymi (członkami ROT-u)
i zewnętrznymi, dostosowanie się do współczesnych uwarunkowań konkurencyjnej gospodarki turystycznej opartej na wiedzy i zarządzanej przez wiedzę oraz możliwości ich ewolucyjnego przekształcania, nie naruszającego istniejącej (choć słabej) równowagi w samych ROT-ach oraz w trójstopniowym systemie zarządzania promocją turystyczną w Polsce z udziałem POT–ROT–LOT.
Wdrożenie proponowanego modelu funkcjonowania ROT pozwoli docelowo na zbudowanie nowego
typu organizacji – organizacji synergicznej, zorientowanej na osiąganie korzyści wszystkich interesariuszy z uwzględnieniem turbulencji otoczenia i z zachowaniem zasad trwałego rozwoju, opartego
na równowadze ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Z kolei odwołanie do koncepcji klastra
turystycznego wynika z faktu, że elementy klastra (w odróżnieniu od wielu innych form współpracy
sieciowej) połączone są w łańcuch wartości. Klastry to poziome, pionowe lub diagonalne sieci, złożone z niepodobnych do siebie i uzupełniających się firm, zarówno współpracujących, jak i współzawodniczących w niektórych dziedzinach. Takie środowisko staje się czynnikiem motywującym do
unowocześniania oferty turystycznej i ciągłego rozwoju, co przekłada się na wzrost konkurencyjności regionu turystycznego i wzrost ruchu turystycznego w obszarze recepcji turystycznej.
Wprowadzenie nowych form organizacyjnego działania do wewnętrznej struktury ROT-u ma
w zamierzeniu służyć tworzeniu nowych platform współpracy i aktywizacji większej liczby interesariuszy, z zastrzeżeniem indywidualnej decyzji organizacji co do wyboru ostatecznej podstawy
prawnej działania danej formy. Postulowane nowe formy organizacyjne działania (i powiązane
z nimi zadania) mogą być uruchomione dość płynnie, bowiem ROT-y – działające aktualnie jako
stowarzyszenia – nie napotkają znaczących przeszkód formalnoprawnych w procesie tych zmian
(z zastrzeżeniem ewentualnych drobnych korekt dokumentów statutowych). Dzięki temu proces
zmian nie wywoła konfliktów z prawem ani w trakcie powoływania członków zarządów spośród
przedstawicieli członków zwyczajnych pełniących funkcje w strukturach jednostek samorządu terytorialnego lub administracji państwowej, ani w toku prowadzenia rachunkowości i księgowości.
Nowe role wyznaczone organizacjom odnoszą się do postulowanego kierunku zmian w strukturze celów ROT-ów m.in. poprzez wskazanie strategicznego celu ich działania, a następnie systemu powiązanych celów operacyjnych, w których członkowie i inni interesariusze dostrzegają
własne cele, i których realizacja powinna przynieść oczekiwane przez nich korzyści materialne
i niematerialne (wartość dla członków i wartość dla otoczenia).
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Rysunek 1. Model – regionalna organizacja turystyczna jako inicjatywa klastrowa i konsorcjum produktowe (model prorozwojowy)

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. ROT jako inicjatywa klastrowa i konsorcjum produktowe – opis wybranych cech funkcjonowania
i warunków wdrożenia
Element modelu
(rola ROT-u)
1

informator
turystyczny
MB-1

inicjator rozwoju
produktu
MB-2

Cechy, działania, zadania szczególne ROT-u

Uwarunkowania implementacji do praktyki organizacyjnej
w ROT

2

3

– stworzenie, upublicznienie i podejmowanie działań wdro- – audyt oraz stworzenie koncepcji i dokumentów wdrożeniowych przez ROT w zakresie budowy regionalnego
żeniowych z udziałem sejmiku województwa i samorządu
systemu IT i jego formalne przyjęcie uchwałą sejmiku
województwa Programu rozwoju i funkcjonowania regiowojewództwa jako projektu strategicznego (możliwa donalnego systemu informacji turystycznej obejmującego
tacja z RPO), upowszechnienie założeń w regionie wśród
scalenie sieci punktów IT i ich baz danych, konsolidację
gestorów punktów IT i podmiotów udzielających infori ujednolicenie oznakowania E-22, budowę sieci infokiomacji turystycznej oraz zawarcie porozumień celowych
sków, zintegrowanie portali WWW informacji turystyczw zakresie integracji systemu IT (jednostki samorządu
nej w regionie i o regionie
terytorialnego, gestorzy atrakcji turystycznych, podmioty
– utworzenie przez ROT sieci kilku własnych punktów IT
zarządzające szlakami turystycznymi i jednostki zarząw kooperacji z samorządem województwa, dużymi aglodzające drogami publicznymi, administratorzy portali
meracjami miejskimi i izbami turystyki oraz podmiotami
tematycznych)
działającymi w obsłudze komunikacyjnej turystów (porty
– podjęcie stosownych uchwał przez zarząd ROT dotylotnicze, dworce kolejowe i autobusowe)
czących utworzenia własnych punktów IT (pozyskanie
– komercjalizacja części usług prowadzonych w punktach
obiektu i dotacji na uruchomienie w porozumieniu z zaIT, tj. pośrednictwo w rezerwacji usług obcych, usługi reinteresowanymi stronami, stworzenie katalogu usług inklamowe i promocyjne dla nieczłonków organizacji
formacyjno-promocyjnych do ich komercjalizacji, ustalenie zasad promocji członków organizacji przez punkt IT,
zapewnienie specjalistycznie wyszkolonych kadr, punkt
może być prowadzony także w formie powierzenia zadania dla danego LOT-u)
– uregulowanie formalnoprawne prowadzenia działalności
gospodarczej przez ROT (rejestracja w KRS, wprowadzenie wymaganej przepisami rachunkowości i księgowości)
– podejmowanie działań i inicjatyw zmierzających do
powołania przy regionalnej organizacji turystycznej –
Regionalnych Konsorcjów Produktowych (RKP) obejmujących produkty markowe (USP) we współpracy z POT
i z udziałem podmiotów komercyjnej branży turystycznej
oraz jednostek samorządu terytorialnego; docelowe przekształcenie RKP w komercyjny podmiot prawa (stowarzyszenie lub fundacja prowadząca działalność gospodarczą
lub spółka prawa handlowego – spółka z o.o., SA)
– podejmowanie działań i inicjatyw zmierzających do powołania przy regionalnej organizacji turystycznej (z udziałem organizacji jako członka założyciela i członka władz)
Regionalnego Klastra Innowacji Turystycznych (RKIT)
skupiającego ekspertów branżowych, naukowców, gestorów obiektów i atrakcji turystycznych, przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego, agencji rozwoju regionalnego, agencji promocji i firm sektora ITC; docelowe
przekształcenie RKIT w komercyjny podmiot prawa (stowarzyszenie lub fundację prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę prawa handlowego – spółkę z o.o., SA)
– podejmowanie działań i inicjatyw zmierzających do tworzenia produktów transsektorowych w kooperacji z podmiotami spoza sfery turystyki (np. turystyka medyczna)
oraz produktów transgranicznych we współpracy z euroregionami i jednostkami samorządu terytorialnego
– podejmowanie działań i inicjatyw zmierzających do tworzenia wspólnych systemów promocji i kampanii reklamowo-sprzedażowych (krajowych i zagranicznych) dla produktów i usług członków oraz interesariuszy organizacji
(w tym: konkursy na produkt, regionalny system certyfikacji produktów, wydawnictwa tematyczne itp.)
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– podjęcie kooperacji z POT-em w zakresie pozyskania modelu działania konsorcjów produktowych oraz zawarcie
porozumień ROT-u z już utworzonymi konsorcjami produktowymi o charakterze ponadregionalnym
– stworzenie koncepcji i dokumentów planów biznesowych
dla utworzenia kilku tematycznych RKP z pozyskaniem
zainteresowanych osób i podmiotów (wsparcie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe ROT-u w fazie organizacyjnej, m.in. poprzez udostępnienie zasobów biura
ROT)
– stworzenie koncepcji i dokumentów planów rozwojowych
oraz biznesowych dla utworzenia RKIT z pozyskaniem
zainteresowanych osób i podmiotów (wsparcie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe ROT-u w fazie organizacyjnej, m.in. poprzez udostępnienie zasobów biura ROT
i/lub środków dotacji z funduszy UE, MSiT)
– uregulowanie formalnoprawne prowadzenia działalności
gospodarczej przez ROT lub z udziałem ROT-u w formule
spółki lub fundacji (pozyskanie kapitału założycielskiego,
rejestracja w KRS, wprowadzenie wymaganej przepisami rachunkowości i księgowości, docelowe utworzenie
struktur zarządu i biura spółki czy fundacji z udziałem
reprezentantów ROT)
– monitoring i pozyskiwanie dotacji celowych w ramach
konkursów na realizację nowych form sieciowych i liniowych produktów turystycznych (np. szlaki tematyczne
– MSiT, trasy transgraniczne – euroregiony, Europejska
Współpraca Terytorialne, Interreg i inne)
– zawieranie porozumień celowych i pozyskiwania środków (dotacje, sponsoring) na realizację systemów promocji i kampanii reklamowo-sprzedażowych

145

Wojciech Fedyk, Magdalena Kachniewska

1

przedstawiciel
handlowy
MB-3

pozyskiwacz
funduszy
MB-4

146

2

3

– powołanie w strukturze biura ROT stałego zespołu doradczego ds. komercjalizacji usług (własnych i członków organizacji – przedsiębiorców) składającego się z kadr biura,
ekspertów i przedstawicieli branży turystycznej, w tym pozyskanych spośród przedstawicieli członków zwyczajnych
– powołanie w regionalnej organizacji turystycznej spółki
lub fundacji celowej do podejmowanie działań w zakresie: prowadzenia portalu rezerwacyjnego i produktowego
usług członków organizacji, pośrednictwa w sprzedaży
usług turystycznych, przyciągania konferencji, kongresów i eventów (w kooperacji z regionalnymi convention
bureau), organizacji cyklicznych workshopów branżowych
(w kooperacji z izbami turystycznymi), budowania systemu „regionalnych ambasadorów MICE” w kooperacji
z POT
– stworzenie preferencyjnych zasad udziału członków organizacji – przedsiębiorców w ekspozycjach targowych
z udziałem ROT-u jako branżowych informatorów i sprzedawców turystycznych

– podjęcie stosownych uchwał przez zarząd ROT dotyczących powołania zespołu doradczego (np. jako statutowej
sekcji)
– uregulowanie formalnoprawne prowadzenia działalności
gospodarczej przez ROT w formule spółki lub fundacji
(pozyskanie kapitału założycielskiego, rejestracja w KRS,
wprowadzenie wymaganej przepisami rachunkowości
i księgowości, utworzenie struktur zarządu i biura spółki
czy fundacji, uzyskanie statusu organizatora turystyki)
– stworzenie profesjonalnych pakietów (katalogu) usług
spółki lub fundacji
– stworzenie nowej „karty praw i przywilejów” członka organizacji oraz regulaminu udziału w ekspozycjach targowych

– powołanie w strukturze biura ROT stałego zespołu ds. monitoringu źródeł finansowania działalności turystycznej
(kadra biura, eksperci, pracownicy naukowi uczelni, w tym
spośród przedstawicieli członków zwyczajnych) oraz stworzenie wyspecjalizowanego, tematycznego portalu internetowego z wyszukiwarką, dostępnego bezpłatnie dla członków organizacji i kooperujących interesariuszy
– zorganizowanie przy regionalnej organizacji turystycznej
kilku stałych i tematycznych zespołów doradczych świadczących usługi konsultacyjne w zakresie pozyskiwania
środków UE oraz budżetowych na rozwój działalności turystycznej (konsultacje udzielane bezpłatnie dla członków,
a komercyjnie dla podmiotów z otoczenia)
– uregulowanie formalne w regionalnej organizacji turystycznej (ROT Consulting) mechanizmu możliwości zapewniania członkom organizacji pozyskujących środki UE
i budżetowe na rozwój działalności turystycznej tzw. wiarygodności finansowej poprzez: partnerstwo formalne
w projekcie, promesę wsparcia finansowego czy zagwarantowanie wkładu własnego
– powołanie przy regionalnej organizacji turystycznej centrum szkolenia kadr (CSK) dla turystyki w kooperacji
z samorządem województwa (środki celowe, dotacja UE)
i z udziałem ekspertów z uczelni wyższych oraz sektora
branży turystycznej (np. izb turystyki, związków hotelarskich, touroperatorów turystyki przyjazdowej, w tym
pozyskanych spośród przedstawicieli członków zwyczajnych)
– organizacja w ramach CSK bezpłatnych lub na preferencyjnych warunkach szkoleń specjalistycznych dla kadry
menedżerskiej członków organizacji (np. tworzenie wniosków o dotacje z funduszy UE i środków budżetowych, negocjacje i zarządzanie kryzysowe, zarządzanie kapitałem
ludzkim, zarządzanie finansami, zarządzanie informacją
turystyczną, promocja i reklama, nowoczesne technologie
ITC, innowacje w turystyce)
– organizacja w ramach CSK szkoleń tematycznych w systemie komercyjnych usług z nadawaniem uprawnień prozawodowych (np. ekspert funduszy europejskich, kierownik
zespołu zarządzającego projektem, menedżer turystyki,
menedżer centrum IT)

– podjęcie stosownych uchwał przez zarząd ROT dotyczących powołania zespołów tematycznych (np. jako statutowych sekcji)
– opracowanie i wdrożenie modelu działania ROT
Consulting
– uregulowanie formalnoprawne prowadzenia działalności
gospodarczej przez ROT (rejestracja w KRS, wprowadzenie wymaganej przepisami rachunkowości i księgowości)
– zawarcie porozumienia (umowy) z samorządem województwa w zakresie utworzenia CSK
– stworzenie systemu szkoleń tematycznych (pozyskanie
wykładowców, opracowanie programów, stworzenie systemu promocji i rekrutacji)
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– powołanie Rady Turystyki Województwa (RTW) składa- – podjęcie działań lobbystycznych w zakresie stworzenia
warunków do powołania RTW, w tym upowszechnianie
jącej się z wybranych przedstawicieli ROT-u, samorządu
i promocja idei w regionie, oraz opracowanie i wdrożenie
województwa, LOT-ów, jednostek samorządu terytorialnemodelu oraz planu działania RTW
go, strategicznych podmiotów branży turystycznej jako forum współpracy i platformy doradczo-opiniotwórczej dla – ustalenie w konsultacjach społecznych struktury osobowej powoływanych zespołów tematycznych w ramach
rozwoju turystyki w regionie i działającej poprzez zespoły
RTW, w tym możliwy otwarty konkurs na ekspertów lub
tematyczne: zespół ds. kampanii promocyjnych i targów,
system nominacji kandydatów reprezentujących podmiozespół ds. wydawnictw promocyjnych, zespół ds. informaty gospodarki turystycznej i spoza sektora turystyki
cji turystycznej, zespół ds. produktu turystycznego, zespół
ds. marki i wizerunku turystycznego, zespół ds. analiz – opracowanie przez ekspertów koncepcji działania oraz
dokumentu wzorca porozumienia wpisującego się w rei badań ruchu oraz konsumenckich (w zespołach zarówno
gionalne uwarunkowania gospodarki turystycznej i straprzedstawiciele członków zwyczajnych, jak i innych podtegiczne kierunki rozwoju sektora turystyki;
miotów z otoczenia)
- docelowo zawarcie regionalnego porozumienia partnerskiego o współpracy na rzecz rozwoju turystyki – deklaracji
współpracy organizacji turystycznych i nieturystycznych
z otoczenia (m.in. ROT-y, LOT-y, LGD, grupy partnerskie,
izby turystyki, agencje rozwoju regionalnego, samorząd
województwa, stowarzyszenia turystyczne oraz instytucje
wspierające spoza sektora turystyki)
– powołanie w strukturze biura ROT stałego zespołu ds. ba- – podjęcie stosownych uchwał przez zarząd ROT dotyczących powołania zespołu ds. badań (np. jako statutowej
dań rynku turystycznego (kadra biura, eksperci, pracowsekcji) oraz uchwał przez walne zebranie członków donicy naukowi – w tym pozyskani spośród przedstawityczących powołania rady doradczej (jako ciała statutocieli członków zwyczajnych) oraz statutowego organu
wego)
pomocniczego dla zarządu ROT – Rady Doradczej (Rady
Naukowej) składającej się z regionalnych autorytetów na- – opracowanie modelu, zasad, sposobu finansowania
i narzędzi prowadzenia badań skorelowanych z systemem
ukowych i branżowych w turystyce oraz przedstawicieli
publicznej statystyki turystycznej GUS, badań prowasamorządu województwa (sejmiku, zarządu)
dzonych przez POT i POIT oraz docelowo także przez
– stworzenie i wdrożenie w regionie jednolitej metodologii
poszczególne ROT-y
prowadzenia badań rynkowych (m.in. ruchu turystycznego, wizerunku i produktu turystycznego) przy wsparciu – stworzenie specjalistycznego portalu i zautomatyzowanego systemu wyszukiwania oczekiwanych danych z prokadr wyższych uczelni oraz stworzenie regionalnego syswadzonych badań oraz ich przesyłania do zainteresowatemu pozyskiwania danych (w tym specjalistycznego opronych osób i podmiotów (możliwość pozyskania środków
gramowania) w kooperacji z punktami IT, gestorami atrakz funduszy: PO Polska Cyfrowa, PO Wiedza, Edukacja,
cji turystycznych, obiektami infrastruktury turystycznej
Rozwój, PO Innowacyjny Rozwój, RPO Województwa na
zarządzanymi przez członków ROT-u
wspieranie e-biznesu
– prowadzenie stałych badań i analiz rynku turystycznego
oraz regionalnej gospodarki turystycznej (w tym na zlecenie zainteresowanych podmiotów)
– udostępnianie posiadanych wyników czy analiz (własnych
lub pozyskanych z MSiT, POT, od innych podmiotów gospodarki turystycznej czy z monitoringu sieci internetowej) dotyczących rynku turystycznego z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii (np. zakładka specjalistyczna
w portalu WWW, specjalistyczny newsletter) – dane przekazywane bezpłatnie członkom organizacji, a ich komercjalizacja wobec innych zainteresowanych podmiotów

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Badania nad skutecznością i efektywnością funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych (a szerzej organizacji publicznych w sektorze turystyki) są w Polsce podejmowane stosunkowo rzadko. Aktualnie formalna weryfikacja zakresu działania i wyników ROT-ów bazuje
na opracowaniu rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych według wytycznych ustawy
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o stowarzyszeniach, które podlegają akceptacji walnego zgromadzenia członków zwyczajnych
ROT. Przygotowane sprawozdanie stanowi zarazem formalną weryfikację wcześniej zatwierdzanych planów merytorycznych i finansowych, co oznacza, że jedynie pośrednio i w sposób niewystandaryzowany wskazuje na skuteczność działania organizacji. W przypadku wybranych ROTów (w tym organizacji Opolskiej i Zachodniopomorskiej) zastosowano dodatkowo mechanizm
kontroli działalności poprzez działania statutowo powołanej Rady Programowej, a w Pomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej i ROT Województwa Łódzkiego istnieją nawet formalnie
odnotowane w KRS Rady Nadzorcze. Jednak w sytuacji, gdy brakuje wiarygodnego i obiektywnego monitoringu skuteczności funkcjonowania ROT-u, a dotychczasowe formy nadzoru czy oceny
(rankingi)5 budzą uzasadnione kontrowersje, priorytetem wydaje się stworzenie jednolitego narzędzia oceny skuteczności i efektywności tych organizacji, szczególnie ze względu na przypisanie
organizacjom kluczowej roli w generowaniu ruchu turystycznego do regonu i w regionie.
Wdrażanie nowego modelu działania ROT-u czy choćby wykorzystanie pojedynczych jego
elementów powinno być oparte na pewnej swobodzie podejmowania decyzji, tak aby organizacja
mogła stopniowo przechodzić od kultury adaptacyjnej (wymogi ustawowe oraz narzucane obecnym systemem POT–ROT–LOT), poprzez kulturę dyrektywną (postulat działania jako klastra /
konsorcjum produktowego), do kultury twórczej (indywidualny model ROT-u adekwatny do uwarunkowań regionalnych i posiadanych zasobów), która zapewni wysoką efektywność.
W świetle przeprowadzonych analiz i badań oraz doświadczeń zawodowych autorów warto
zaznaczyć, że ROT-y, mimo artykułowanych obaw o własną pozycję w systemie zarządzania promocją turystyczną w Polsce, muszą poszukiwać zmiany co najmniej ewolucyjnej w modelu swego
funkcjonowania w celu utrzymania podstawowej skuteczności w warunkach zmienności otoczenia
oraz poprawy skuteczności oczekiwanej przez ich członków i interesariuszy.
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OF REGIONAL TOURIST ORGANIZATIONS IN POLAND
IN THE FOR MULATION OF TOURISM CLUSTERS
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Abstr act

The article presents the results of analysis of selected exogenous and endogenous determinants
affecting their ability to effectively functioning regional tourist organizations in Poland in the
formula of tourism clusters, and further the impact of such transformations and their impact on the
development of tourism in the tourist reception areas.
Despite disclosed in the literature review divergence of views on the advisability of modifications
to the POT–ROT–LOT based on the idea of clusters, the authors proposed a model of the ROT in the
formula of a tourism cluster, indicating qualities, actions and tasks needed to implement this model
into practice organization and, consequently, for an increase in the effectiveness of the organization,
and further suggesting changes in logistics and service quality of tourism in the region.
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Streszczenie

Przemiany cywilizacyjne, demograficzne i społeczno-kulturowe wymuszają niejako na
gospodarce turystycznej konieczność formułowania nowych strategii jej dalszego rozwoju, rozwoju uwzględniającego oczekiwania i potrzeby konsumentów – turystów, ale także
(a może przede wszystkim) interesy społeczności lokalnych, środowiska przyrodniczego
i kulturowego. Prezentowane w artykule rozważania odnoszą się do bardzo dynamicznie
rozwijającej się w naszym kraju turystyki aktywnej, będącej skutkiem przemian w modelu spędzania czasu wolnego mieszkańców Polski. W opracowywanych ostatnio regionalnych strategiach rozwoju turystyki właśnie turystyka aktywna jest postrzegana jako
jeden z wiodących, przyszłościowych segmentów rynku usług turystycznych. W opracowaniu przygotowanym z wykorzystaniem metody analizy indukcyjnej podjęto próbę
wykazania, na przykładzie opracowanej strategii rozwoju turystyki w województwie
wielkopolskim, że rzeczywiście turystyka aktywna może być dla wielu regionów produktem markowym, nie tylko w skali kraju, ale także w wymiarze międzynarodowym.

Wprowadzenie
Zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych pod wpływem globalizacji, postępu technologicznego czy także zjawisk społeczno-kulturowych doprowadziły do wykreowania nowego
„aktywnego” stylu życia w społeczeństwach krajów gospodarczo rozwiniętych.
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W literaturze w różny sposób definiuje się styl życia, zależnie od przyjętego punktu widzenia
badacza, przy czym dominują określenia o charakterze socjologicznym. I tak na przykład Siciński
(1978, s. 13–14) przyjmuje, że styl życia to zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub
grupy, specyficzne dla ich usytuowania społecznego, tzn. manifestujące położenie społeczne oraz
postrzegane jako charakterystyczne dla tego położenia, a dzięki temu umożliwiające szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi. Wśród różnorodnych elementów składających się na
styl życia wspomniany badacz wymienia między innymi: budżet czasu człowieka; konsumpcję:
jej poziom, charakter i wzorce; zachowania rekreacyjne. Jak widać do istotnych elementów stylu
życia zaliczono aktywność czasu wolnego i konsumpcję dóbr i usług z nią związaną, w tym także
odnoszącą się do turystyki i rekreacji.
Zgodzić się trzeba z tymi badaczami, którzy wyodrębniają dwa biegunowo różne style życia
(Mynarski i in., 2012, s. 8):
– bierny styl życia, w którym źródłem przyjemności jest bezczynność, nastawienie na odbiór
gotowych treści, wzorców; taki styl życia w turystyce odpowiada zjawisku turystyki biernej, masowej, gdzie uczestnik nastawiony jest na uczestnictwo w zorganizowanych formach
wypoczynku, z góry określonym programem pobytu lub zwiedzania atrakcji turystycznych;
– aktywny styl życia we wszystkich jego sferach; cechuje go różnorodna aktywność, czerpanie przyjemności z czynności twórczych i poszukiwanie okazji do przeżyć, samodoskonalenia i rozwoju; w turystyce to przede wszystkim te jej formy, które nastawione są na
czynne uczestnictwo, wymagające określonych umiejętności i wiedzy, a także wymuszające bardzo często potrzebę korzystania ze specjalistycznego sprzętu, na przykład turystyka
aktywna – wodna, rowerowa itp.
Słusznie podkreśla się, iż właśnie aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników współczesnego stylu życia, niezależnie od przynależności do określonej grupy społecznej.
Aktywne formy spędzania czasu wolnego, zarówno w życiu codziennym w miejscu zamieszkania, jak też w czasie wyjazdów turystycznych, zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność.
Są bowiem jednym z elementów tzw. zdrowego stylu życia, swego rodzaju profilaktyką zdrowotną.
Jak wynika z badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie jednostki zależy współcześnie w 50-60% od aktywności fizycznej, w 20% od środowiska, 10% od służby zdrowia i tylko
w 10% od uwarunkowań genetycznych. Aktywność fizyczna jest we wszystkich światowych badaniach traktowana jako warunek zdrowego stylu życia (Żukowska, Żukowski, 2012, s. 20).
Moda na zdrowy styl życia przeniknęła także do turystyki. Konsument – turysta podczas swoich wyjazdów poszukuje dzisiaj takiej oferty, która pozwoli mu aktywnie spędzać czas wolny, która
dostarczy mu wartości opartych na emocjach i przeżyciach, często unikatowych. Moda na zdrowy,
aktywny styl życia dotarła także do Polski. Najnowszy raport Eurobarometru Komisji Europejskiej
z 2013 roku podaje, że obecnie ponad 28% Polaków ćwiczy przynajmniej raz w tygodniu. Spośród
ćwiczących 35% podejmuje aktywność na zewnątrz, 37% w domu, a 9% w klubach fitness1.

1 Raport. Sport and Physical Activity, European Commission, Special Eurobarometr November – December 2013,
No 412, publication march 2014, http:/ec.europa.eupublic…opinion archives/ebs…412_en.pdf, dostęp 10.10.2015.
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Obserwujemy zatem w turystyce renesans wszelkich aktywnych form spędzania czasu wolnego, w szczególności zaś tych, które związane są z aktywnością ruchową (fizyczną). W przeszłości
formy te określano jako tzw. turystykę kwalifikowaną. Była ona jedną z pierwszych form turystyki
i najpopularniejszą, w której istotną rolę odgrywał ruch i wysiłek fizyczny, ścisły kontakt ze środowiskiem przyrodniczym, kulturowym i społecznym odwiedzanych terenów. W ramach tak ogólnie określonego pojęcia mieściły się konkretne rodzaje aktywności, takie choćby jak: turystyka
wodna (kajakowa, żeglarska, motorowodna, podwodna), narciarska, motorowa, speleologiczna itp.
(Nowakowska, 2002, s. 30). Pojawiają się także nowe rodzaje aktywnej turystyki, bardzo często
o charakterze ekstremalnym, np. paralotniarstwo, rafting, kitesurfing, snowboard, latanie balonem
itd., a także nowe sposoby uprawiania tradycyjnych form tzw. turystyki kwalifikowanej, np. narciarstwo zjazdowe czy biegowe uprawiane dzisiaj diametralnie różnią się od tych form, które były
uprawiane jeszcze kilkadziesiąt lat temu (zupełnie inny sprzęt, inna infrastruktura narciarska).
Renesans turystyki kwalifikowanej (aktywnej)2 jako efekt zdrowego stylu życia przyczynił
się do wzrostu zainteresowania samorządów terytorialnych tą formą turystyki, a co za tym idzie
– do zwiększenia nakładów na modernizację istniejącej infrastruktury oraz na budowę nowych
urządzeń sportowo-rekreacyjnych, służących turystom oraz mieszkańcom danego regionu.
Także w opracowywanych lub istniejących już regionalnych strategiach rozwoju turystyki
problematyka turystyki aktywnej coraz częściej traktowana jest jako znaczący element dalszego rozwoju regionalnej oferty turystycznej. Warto przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż regionalna
oferta turystyczna jest adresowana nie tylko do tzw. turystów zewnętrznych, czyli odwiedzających przybywających spoza danego regionu w celach turystycznych, ale także do tzw. turystów
wewnętrznych, czyli mieszkańców danego regionu. Także infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
będąca podstawą rozwoju turystyki aktywnej, coraz częściej staje się rdzeniem produktu turystyki aktywnej, a także turystyki miejskiej. Turyści odwiedzający dany region lub miasto chcą
nie tylko uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, kulturowych, chcą nie tylko
odwiedzać atrakcje turystyczne, ale chcą także mieć możliwość aktywności sportowo-rekreacyjnej i samosprawdzania się i rywalizacji. Stąd też, jak słusznie zauważa Berbeka, coraz częściej
istotna jest, jako element produktu, infrastruktura sportowo-rekreacyjna w miastach dla różnych
segmentów rynku turystycznego, czyli turystów sportowych: uczestników, widzów i turystów
„nostalgicznych” oraz dla innych kategorii turystów, którzy chcą aktywnie spędzić czas wolny
(Berbeka, 2015, s. 19). W przestrzeniach miejskich powstają kompleksy sportowo-rekreacyjne,
centra rekreacji, które oferują bogatą gamę usług w sferze aktywności spędzania czasu wolnego,
tak mieszkańcom, jak i turystom.
Celem niniejszego opracowania jest określenie miejsca turystyki aktywnej w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy ta forma
turystyki może być perspektywicznym, markowym produktem turystycznym.
2 W niniejszym opracowaniu, pisząc o turystyce aktywnej, będziemy mieli na uwadze wszelkie formy turystyki
kwalifikowanej, zdając sobie sprawę, iż pojęcie turystyki aktywnej ma szerszy kontekst i obejmuje nie tylko aktywności typowo rekreacyjne, ale także hobbystyczne, por. Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, red. T. Łobożewicz,
R. Kogut, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna, Iława – Warszawa 1999, materiały pokonferencyjne, s. 10.
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Turystyka a regionalne strategie rozwoju
Przemiany cywilizacyjne, demograficzne i społeczno-kulturowe określają nowe warunki rozwoju sektora turystyki i stawiają wyzwania wobec zdefiniowania strategii działania i jej struktury,
zapewniającej sprawność i efektywność funkcjonowania (Obój, Trybuchowski, 2002, s. 132).
W dokumencie Strategia Europa 2020 określono trzy główne problemy, które będą w przyszłości determinować formułowane strategie rozwoju krajów i regionów: globalizację, rosnące
zapotrzebowanie na ograniczone zasoby i starzenie się społeczeństw. W opracowywanych strategiach rozwoju do priorytetów zaliczyć należy: inteligentny i zrównoważony rozwój oraz działania na rzecz włączenia społecznego (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, s. 5).
Rozwój inteligentny i innowacyjny w turystyce wiąże się z określeniem takich celów strategii
(krajowych, regionalnych czy lokalnych), które przyczyniają się do lepszego, efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego, zgodnego z oczekiwaniami lokalnych społeczności z jednej
strony oraz zgodnego z interesem branży turystycznej z drugiej strony. Rzecz w tym, aby formułowane cele strategiczne gwarantowały także zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej
i sprzyjały rozwojowi gospodarki na tych obszarach.
Coraz częściej w opracowywanych ogólnych strategiach rozwoju regionu istotne miejsce znajduje turystyka, która nie tylko aktywizuje gospodarczo dany region, ale także przyczynia się do
poprawy jakości życia społeczności lokalnych, do wzbogacenia tożsamości i integracji społecznej.
Wkład turystyki w rozwój społeczno-gospodarczy danego regionu zależy w dużej mierze od
charakteru środowiska, jakości posiadanego potencjału turystycznego, polityki lokalnych władz
i decyzji podejmowanych przez menedżerów branży turystycznej (Telfer, 2008, s. 234). Inaczej
mówiąc, jeśli turystyka ma być skutecznym katalizatorem procesów rozwojowych, musi być
uwzględniana w opracowywanych i wdrażanych strategiach rozwoju danego obszaru, musi być
w większym lub mniejszym stopniu uwzględniona przy formułowaniu priorytetów rozwojowych
danego obszaru oraz konkretnych działań operacyjnych.
W opracowywanych regionalnych strategiach rozwoju niezwykle istotną rolę odgrywa sektor
publiczny, będący nie tylko kreatorem nowych, innowacyjnych rozwiązań w sferze zarządzania
regionem, ale także najistotniejszym dysponentem środków finansowych (w tym także funduszy
unijnych) i organem władczym. Ustawa o samorządzie terytorialnym określa kompetencje (prawa
i obowiązki) poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, w tym także obligacje do
opracowywania i realizacji strategii rozwoju dla danego regionu lub społeczności lokalnej.
Regionalne strategie rozwoju muszą uwzględniać podstawowe funkcje sektora publicznego,
takie jak: koordynacja, planowanie, legislacja, regulowanie i stymulowanie przedsiębiorczości,
a także ochrona interesów lokalnej społeczności (Gołembski i in., 2015, s. 31).
Nowoczesne strategie rozwoju regionów powinny uwzględniać zachodzące zmiany społeczno-kulturowe, demograficzne, sytuację w gospodarce światowej i krajowej, oczekiwania społeczności lokalnych i interesariuszy zewnętrznych, międzynarodowe i krajowe regulacje prawne,
potencjał gospodarczy i społeczny regionu, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, stan
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i jakość posiadanych zasobów i wiele innych, mniej być może znaczących elementów, które także
wyznaczają kierunki dalszego rozwoju danego obszaru.
W regionach, w których turystyka jest wiodącym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, strategie ich rozwoju z natury rzeczy można traktować jako strategie rozwoju turystyki na
danym obszarze albo jako strategie rozwoju regionalnego produktu turystycznego. W regionach,
w których turystyka jest ważnym, ale nie pierwszoplanowym sektorem rozwoju społeczno-gospodarczego, z reguły w regionalnych strategiach rozwoju poświęca się jej zdecydowanie mniej
uwagi, przerzucając ciężar rozważań i analiz do opracowywanej, jako dokument komplementarny
do ogólnej strategii, strategii rozwoju turystyki (lub gospodarki turystycznej) dla danego regionu.
Takie podejście przyjęto także w opracowanej w 2010 roku dla województwa wielkopolskiego
strategii rozwoju, aktualizowanej w grudniu 2012 roku.
W przyjętych i określonych w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku
9 celach strategicznych żaden z nich nie odnosi się do sektora turystyki, natomiast jest on uwzględniony pośrednio w konkretnych celach operacyjnych, takich między innymi jak:
– zwiększenie spójności sieci drogowej;
– lepsze wykorzystanie dróg wodnych;
– rozwój transportu lotniczego;
– wsparcie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu;
– ochrona zasobów leśnych i lepsze ich wykorzystanie;
– zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym;
– rozwój obszarów wiejskich;
– wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego;
– promocja zdrowego stylu życia;
– ochrona i utrwalenie dziedzictwa kulturowego;
– budowa wizerunku województwa i jego promocja;
– rozwój współpracy terytorialnej
(por. Wielkopolska 2020. Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do
2020 roku, 2012, s. 6–7).
Jak wynika z zestawienia powyższych celów operacyjnych, problemy wielkopolskiej turystyki zostały tylko pośrednio uwzględnione w priorytetach strategicznych województwa, co skłoniło
samorząd województwa wielkopolskiego do opracowania odrębnego dokumentu, Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, która jest uszczegółowieniem określonych w ogólnej strategii rozwoju województwa obszarów strategicznych i działań operacyjnych.

Turystyka aktywna jako markowy produkt województwa wielkopolskiego
Jak już wcześniej zaznaczono, dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie
wywarły także wpływ na światową turystykę. Moda na zdrowy styl życia, dążenie konsumentów do maksymalizacji przeżyć sprawiają, że po stronie podaży turystycznej można zauważyć
przejście od „gospodarki zorientowanej na usługi (produkty)” do „gospodarki zorientowanej na
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przeżycia” (Niezgoda, 2010). Inaczej mówiąc, dobra i usługi turystyczne oferowane konsumentom
– turystom powinny być ukierunkowane na korzyści i dostarczenie im wartości opartej na emocjach i przeżyciach (doświadczeniach) (Pine, Gilmore, 1998, s. 9).
A zatem kreowanie produktów turystycznych dla konkretnego obszaru musi także uwzględniać potencjalne korzyści turystów odwiedzających ten obszar, rozumiane jako suma emocji i przeżyć wynikających z pobytu i zakupu konkretnych usług turystycznych i paraturystycznych.
Powyższe stwierdzenie odnosi się także do formułowanych strategii rozwoju turystyki w regionie, a mówiąc dokładniej, do celów takiej strategii, które muszą przede wszystkim koncentrować
się na znaczącej poprawie jakości obszarowego produktu turystycznego, a nie jedynie na zwiększeniu liczby turystów przyjeżdżających w dany region. Jak słusznie się zauważa, wyższa jakość
produktu oznacza, że zawiera on więcej „korzyści” niż produkty konkurencyjne (Kachniewska,
2006), że przysparza on więcej satysfakcji z pobytu w regionie.
Jak słusznie podkreśla Gołembski, w strategiach rozwoju turystyki na poziomie regionalnym
najważniejsza jest zdolność do sformułowania strategii rozwoju produktu turystycznego w miejscu
przeznaczenia, takiej, która z jednej strony zapewni zrównoważony rozwój turystyki w regionie
i precyzyjnie dopasuje ogólną ofertę turystyczną do naturalnych i antropogenicznych cech miejsca
przeznaczenia, z drugiej zaś strony pozwoli na doskonalenie sieci powiązań między podmiotami
świadczącymi usługi turystyczne w regionie (Gołembski, 2015, s. 31).
Wychodząc z powyższego założenia, zespół autorski przygotowujący Strategię rozwoju
turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, określił następującą wizję rozwoju tego
sektora: „województwo wielkopolskie stanowi synonim solidnej oferty turystycznej, opartej na
zróżnicowanym potencjale turystycznym regionu i produktach wysokiej jakości. Nowoczesna i innowacyjna gospodarka turystyczna jest jednym z kluczowych w rozwoju województwa, wzmacniania jego konkurencyjności w kraju i Europie.” (Wstępny projekt Strategii rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim do 2020 roku, 2015, s. 11).
Tak określona wizja rozwoju wielkopolskiej turystyki uwzględnia nie tylko koncepcje jej
zrównoważonego rozwoju, ale także konieczność ścisłej współpracy wszystkich podmiotów regionalnej polityki turystycznej.
Z uwagi na fakt, iż głównym realizatorem celów i działań zawartych w Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku będzie Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, a także iż będzie on kreatorem i koordynatorem poszczególnych przedsięwzięć
rozwojowych, określono misję tego samorządu sprowadzającą się do:
– integracji wszystkich podmiotów i instytucji na rzecz wzrostu turystycznej konkurencyjności województwa i poprawy jakości jego potencjału turystycznego;
– kreowania i wspierania rozwoju markowych produktów turystycznych województwa;
– stworzenia spójnej, nowoczesnej koncepcji promocji turystycznej regionu.
Jak wynika z powyższego, jedną z najistotniejszych funkcji samorządu będzie kreowanie
i wspieranie rozwoju markowych produktów turystycznych regionu, czyli takich, które będą z powodzeniem konkurować na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym. W analizowanej
strategii do priorytetowych, markowych produktów turystycznych zaliczono produkty:
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– dla turystyki biznesowej,
– dla turystyki kulturowej,
– dla turystyki przyrodniczej,
– dla turystyki aktywnej,
– dla turystyki na obszarach wiejskich.
O ile województwo wielkopolskie, ze swoją stolicą Poznaniem, jest od wielu lat postrzegane
jako znaczący w kraju i w Europie ośrodek turystyki biznesowej i kulturowej, o tyle traktowanie
tego regionu jako atrakcyjnego obszaru dla różnych form turystyki aktywnej nie jest powszechne.
A przecież analiza walorów turystycznych Wielkopolski jednoznacznie wskazuje, że właśnie
turystyka aktywna już dzisiaj, ale także w przyszłości, może być tą formą, która nie tylko zwiększy liczbę turystów przyjeżdzających do województwa, ale także zmieni wizerunek turystyczny
regionu, postrzeganego dotąd jako centrum biznesu i ośrodek kultury.
Zespół autorski opracowujący Strategię pokusił się o wskazanie konkretnych działań na rzecz
rozwoju turystyki aktywnej, na określenie priorytetów dla tej formy turystyki.
Przyjęto, iż problemy rozwojowe produktów dla turystyki aktywnej należy analizować
w trzech wymiarach:
– jako markowe produkty turystyczne, czyli takie, które mogą konkurować na rynku międzynarodowym;
– jako produkty o randze krajowej (uzupełniające), z możliwością przekształcenia w przyszłości w produkty markowe;
– jako produkty lokalne, adresowane przede wszystkim do mieszkańców województwa i regionów ościennych.
Z analiz diagnostycznych przeprowadzonych na potrzeby Strategii wynika, iż aktualnie jedynym markowym produktem turystyki aktywnej województwa jest Wielka Pętla Wielkopolski
– szlak wodny o długości blisko 690 km, przebiegający przez teren trzech województw: wielkopolskiego (356,5 km), lubuskiego (167,9 km) i kujawsko-pomorskiego (153,5 km).
Ten unikatowy w skali międzynarodowej szlak żeglugi śródlądowej poprzez dostęp od zachodu do Odry i jej dopływów oraz kanałów, łączących ją z drogami wodnymi Brandenburgii,
jest skomunikowany z Europą Zachodnią, a poprzez Kanał Bydgoski z Wisłą i drogami wodnymi
Europy Wschodniej. Szlak ten jest częścią europejskiej drogi wodnej E-70.
Dla dalszego rozwoju Wielkiej Pętli Wielkopolski konieczne są strategiczne działania obejmujące:
– wzrost atrakcyjności oferty turystycznej szlaku;
– tworzenie tzw. pakietów produktów oraz ich włączenie do oferty turystyki biznesowej
i kulturowej;
– systematyczną poprawę infrastruktury na szlaku poprzez modernizację istniejących i budowę nowych obiektów i urządzeń;
– kompleksową promocję produktu na rynkach zagranicznych i krajowym, między innymi
poprzez promocję szlaku na międzynarodowych targach turystycznych i wodniackich, ak-
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tualizację informacji o szlaku na istniejących stronach internetowych i aplikacjach mobilnych oraz tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań w sferze promocji.
O tym, że Wielka Pętla Wielkopolski już dzisiaj stanowi jeden z markowych produktów
turystycznych Wielkopolski, świadczy dynamiczny wzrost liczby turystów korzystających z tej
atrakcji turystycznej, a także rosnąca z roku na rok liczba imprez organizowanych na tym szlaku
w miejscowościach oraz gminach leżących w jego sąsiedztwie.
W październiku 2015 roku Wielka Pętla Wielkopolski uzyskała certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej w konkursie na najlepszy produkt turystyczny 2015 roku. Jest to zasługa
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – promotora szlaku w kraju i poza jego granicami oraz
samorządu wojewódzkiego i 26 samorządów lokalnych, instytucji, podmiotów gospodarczych zainteresowanych rozwojem tego markowego produktu turystycznego.
Województwo wielkopolskie to nie tylko bardzo dobre warunki do uprawiania różnych form
turystyki wodnej. To także sprzyjające warunki do rozwoju innych form aktywności, między innymi turystyki rowerowej i jeździeckiej.
Produktem wyróżniającym się już dzisiaj, który w przyszłości może stać się markowym
produktem województwa, jest Wielkopolski System Szlaków Rowerowych, obejmujący dziewięć
transregionalnych szlaków o łącznej długości około 2 tys. km. Istotną rolę odgrywa także międzynarodowy szlak R1 – Calais/Boulogne – Sankt Petersburg przebiegający przez północne obszary
województwa oraz ponadregionalny szlak R9 (Wrocław – Poznań) w południowej części regionu.
Województwo wielkopolskie jak już wcześniej zaznaczono, ma bardzo dobre warunki do
uprawiania turystyki wodnej. Do produktów tej formy turystyki, adresowanych głównie do turystów krajowych, w tym mieszkańców regionu, a w mniejszym stopniu do turystów zagranicznych,
zaliczyć można:
– dla turystyki kajakowej między innymi: Małą Pętlę Wielkopolski, szlak kajakowy rzekami:
Gwdą, Rurzycą, Piławą, Płytnicą, Dobrzycą, Szlak Konwaliowy na jeziorach przemęckich,
szlak rzeką Drawą itd.;
– dla turystyki żeglarskiej, motorowodnej i windsurfingu między innymi jeziora:
Powidzkie, Kierskie, Ślesińskie, Mikorzyńskie, Pątnowskie, Grzymisławskie, Chodzieskie
i Zbąszyńskie;
– dla nurkowania rekreacyjnego między innymi jeziora: Powidzkie, Budzisławskie,
Chrzypskie, Śremskie, Jaroszewskie, Wielkie, Płotki.
Dla rozwoju wymienionych produktów turystyki aktywnej o randze krajowej przewiduje się
do 2020 roku realizację następujących działań:
– poprawę stanu infrastruktury turystycznej na szlakach rowerowych oraz nad akwenami
i przy szlakach wodnych;
– kreowanie wysokiej jakości ofert turystyki aktywnej, z uwzględnieniem tzw. pakietów
produktowych;
– systematyczną poprawę stanu środowiska przyrodniczego w obrębie szlaków rowerowych
oraz w zbiornikach wodnych, rzekach;
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– koordynację polityki turystycznej wielkopolskich jednostek samorządowych oraz współpracę różnych podmiotów na rzecz rozwoju różnych form turystyki aktywnej;
– kompleksową, innowacyjną promocję produktów turystyki aktywnej Wielkopolski na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Turystyka aktywna to nie tylko oferta dla turystów zagranicznych oraz krajowych, to również forma spędzania czasu wolnego dla mieszkańców województwa. Województwo wielkopolskie
zamieszkuje obecnie ponad 3,4 mln osób, co stanowi 9% ogólnej liczby mieszkańców kraju. Jest
to także region o wyższej od średniej krajowej zamożności mieszkańców, co sprzyja aktywności
w czasie wolnym.
To właśnie dla tej grupy konsumentów usług turystycznych przewidziano w Strategii rozwój
produktów turystyki aktywnej w skali lokalnej. Dotyczy to między innymi takich form jak: turystyka wodna i przywodna, turystyka konna, wędkarska, aeroturystyka, turystyka motorowa czy
także turystyka golfowa itp.
Dla stworzenia coraz lepszych warunków uczestnictwa mieszkańców województwa w wyżej
wymienionych formach aktywnego wypoczynku konieczne są następujące działania:
– poprawa stanu infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (w tym rekreacyjnej);
– systematyczna poprawa jakości środowiska przyrodniczego;
– stała współpraca różnych podmiotów na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa wypoczynku i rekreacji;
– promocja aktywnego wypoczynku jako elementu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu.
Jak wynika z przewidywanych do 2020 roku działań odnoszących się do rozwoju turystyki
aktywnej w województwie wielkopolskim, właśnie ta forma turystyki ma najlepsze perspektywy
zaistnienia w świadomości turystów odwiedzających opisywany region, może też okazać się istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki turystycznej Wielkopolski. Konieczna jest jednak nie tylko
skuteczna promocja tej formy turystyki w kraju i poza jego granicami, ale systematyczna poprawa infrastruktury z nią związanej, bowiem właśnie bariery infrastrukturalne zaliczane są nadal
do głównych czynników wpływających negatywnie na dalszy rozwój turystyki w województwie
wielkopolskim (Zajadacz, Kosińska, 2015, s. 22–23).

Podsumowanie
W opracowaniu podjęto próbę określenia rangi różnych form turystyki aktywnej w rozwoju
sektora turystyki w województwie wielkopolskim. W opracowanym projekcie Strategii rozwoju
turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku przyjęto, że właśnie turystyka aktywna
może stać się jednym z markowych produktów turystycznych tego regionu. Aby tak się stało, konieczne są różnorodne działania, tak w sferze organizacyjno-programowej i instytucjonalnej, jak
też działania odnoszące się do szeroko rozumianej infrastruktury (w tym także społecznej) oraz
działania o charakterze finansowym.
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W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 turystyka nie została
uwzględniona jako jeden z priorytetów, stąd też wykorzystanie tych środków na rzecz dalszego
rozwoju tego sektora oparte będzie przede wszystkim na regionalnych strategiach rozwoju, w których samorządy wspólnie z przedstawicielami biznesu i nauki określą priorytetowe dziedziny
rozwoju danego regionu. Dlatego tak istotną rolę będą odgrywać opracowywane ogólne strategie
regionalne oraz komplementarne względem nich regionalne strategie sektorowe, tak jak omawiana
w tekście Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku.
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ACTIVE TOURISM IN THE TOURISM DEVELOPMENT STR ATEGY
FOR WIELKOPOLSK A PROVINCE
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Abstr act

Civilization, demographic and socio-cultural changes force the tourist economy to formulate the new
strategies for its further development, taking into account the expectations and needs of consumers tourists, but also (and perhaps primarily) the interests of local communities, the natural environment
and cultural heritage. The considerations presented in the article apply to active tourism – very
rapidly growing in our country, which is the result of changes in the model of spending free time
among Polish citizens.
In the recently developed regional strategies for tourism development active tourism is seen as one
of leading, future-oriented segments of the tourism market. The study undertakes the attempt to
demonstrate, on the example of the tourism strategy for the Wielkopolska Region, that actually
active tourism could be the branded product for many regions, not only within the country, but also
at international level.
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Streszczenie

W dużych miastach segmentem turystyki, który w znaczącym stopniu wzmacnia ich konkurencyjność, jest turystyka biznesowa. Z tego powodu powołuje się do życia convention
bureaux jako instytucje mające na celu zarządzanie tym segmentem i maksymalizację
pozytywnych efektów związanych z rozwojem turystyki biznesowej. Wciąż jednak jest
niewiele publikacji, w których omówiono nie tylko aspekty funkcjonalne, lecz także teoretyczne podstawy istnienia powyższych podmiotów. Dlatego w artykule przedstawiono
teoretyczne przesłanki istnienia convention bureau, bazujące na założeniach neoinstytucjonalizmu. Na podstawie teorii kosztów transakcyjnych oraz szerokiego definiowania
instytucji wskazano również podmioty, które mogłyby zastąpić convention bureau w zarządzaniu turystyką biznesową. Do analizy funkcjonowania convention bureaux w polskich miastach wykorzystano wyniki uzyskane z zastosowaniem metaanalizy.

Wprowadzenie
Coraz więcej miast próbuje budować swój potencjał gospodarczy i turystyczny, opierając się
na branży spotkań (Zmyślony i Piechota, 2014). Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ sektor ten
dynamicznie się rozwija, co potwierdza ponad dwukrotny wzrost liczby spotkań międzynarodowych
w 2013 r. w porównaniu do 2000 r. (ICCA, 2010, 2014). Dodatkowo w miastach dostrzega się coraz
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więcej korzyści wynikających z przyjmowania wydarzeń biznesowych. Według analiz prowadzonych dla Wiednia, który od lat zajmuje pozycję w ścisłej czołówce rankingu ICCA (2010), stolica
Austrii gościła w 2014 r. prawie 3,6 tys. kongresów i wydarzeń korporacyjnych, w których łącznie
wzięło udział ponad 520 tys. uczestników, przynosząc gospodarce prawie 900 mln euro oraz zapewniając 17 tys. miejsc pracy w stolicy i kraju (Vienna Convention Bureau, 2014). Trudno się zatem dziwić, że przedstawiciele kolejnych miast upatrują korzyści właśnie w rozwoju turystyki biznesowej.
Doceniając znaczenie tego segmentu, zaczęto powoływać do życia convention bureaux jako
instytucje odpowiedzialne za zarządzanie turystyką biznesową na szczeblu krajowym i regionalnym, koncentrując się przede wszystkim na dużych miastach. Samo istnienie powyższych organizacji nie jest jednak gwarancją sukcesu, a wiele spośród nich działa nieefektywnie ze względu na
niewystarczające zasoby ludzkie, techniczne czy ekonomiczne (UNWTO, 2014). Powstaje zatem
pytanie, czy działalność covention bureau jest warunkiem koniecznym do skutecznego rozwijania
turystyki biznesowej w określonym mieście? W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki
rozważań nad problemem zwartym w powyższym pytaniu. Celem analizy było wyszczególnienie
przesłanek teoretycznych przemawiających za powołaniem convention bureau oraz ustalenie najbardziej efektywnej formy organizacyjnej według założeń neoinstytucjonalizmu.

Znaczenie turystyki biznesowej dla miast
Według definicji UNWTO (2007, s. 18) turystyka biznesowa obejmuje wyjazdy związane
z „aktywnością w celach zawodowych lub udziałem w wydarzeniach o charakterze biznesowym”.
Jest ona również określana m.in. jako podróże służbowe, branża spotkań czy rynek MICE (Celuch,
2014), a rozwija się przede wszystkim w miastach (Davidson i Cope, 2003), ponieważ w nich koncentruje się działalność gospodarcza. Mimo odmiennego motywu udawania się w podróż, branża spotkań i turystyka wypoczynkowa wykazują pewne podobieństwo, co podkreśla Gołembski
(2009), zaznaczając, że turyści biznesowi korzystają z podstawowych usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają te same potrzeby, co turyści podróżujący w innych celach niż zawodowy.
Podobieństwo to odnosi się zatem do korzystania z tej samej infrastruktury, w przypadku rynku
MICE poszerzonej jednak o wiele dodatkowych elementów (Swarbrooke i Horner, 2001).
Heterogeniczność lokalnego produktu turystyki biznesowej i komplementarność jego komponentów kończą analogie pomiędzy turystyką wypoczynkową a podróżami służbowymi. W ramach produktu turystyki biznesowej atrakcje turystyczne mają drugorzędne, choć nadal istotne
znaczenie, ponieważ w razie podobnej oferty kilku ośrodków mogą przesądzić o wyborze określonego miasta na organizację spotkania (ICCA, 2009). Podstawową różnicą jest z kolei to, że
z reguły nabywca poszczególnych usług nie jest ich finalnym użytkownikiem. Zgłaszany popyt
ma charakter pochodny, ponieważ głównym celem wyjazdu jest załatwienie określonej sprawy
służbowej (Davidson i Cope, 2003). Dlatego koszty podróży pracownika ponosi jego pracodawca. Natomiast uzupełnienie podaży turystycznej stanowią przede wszystkim wyspecjalizowane
obiekty konferencyjne i wystawiennicze oraz przedsiębiorstwa zapewniające usługi pomocnicze,
zależne od typu wydarzenia (Davidson, 2001). Można również wyodrębnić dwie zasadnicze grupy
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pośredników: działających w imieniu dostawców lub zleceniodawców (Cieślikowski, 2014). Do
pierwszej kategorii należą różnego rodzaju organizacje odpowiadające za promocję miasta i lokalnej oferty. Z kolei w imieniu podmiotów planujących organizację wydarzenia biznesowego działają
przedsiębiorcy przejmujący całość lub część obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia
(Davidson, 2001; Swarbrooke i Horner, 2001; Celuch, 2014).
Zaangażowanie wielu różnych podmiotów gospodarczych w organizację wydarzeń biznesowych przyczynia się do zwiększenia pozytywnych efektów dla lokalnej gospodarki z rozwoju turystyki biznesowej. Fakt ten, razem z przytoczonym we wstępie przykładem Wiednia, obrazuje
zaledwie kilka korzyści, jakie miasto może czerpać z rozwijania branży spotkań. Koncentrując
swoje działania na rynku turystyki biznesowej, można doprowadzić do intensyfikacji ruchu turystycznego, w szczególności poza sezonem turystycznym, ponieważ większość spotkań biznesowych odbywa się wiosną i jesienią. Ponadto przeciętna wysokość wydatków turystów biznesowych jest dwu-, trzy-, a nawet czterokrotnie wyższa od kosztów wyjazdów odbywanych w innych
celach, co razem z dużym zaangażowaniem usług pomocniczych sprzyja silniejszemu działaniu
mechanizmów mnożnikowych. Branża spotkań pomaga również w wypracowaniu pozytywnego
wizerunku miasta oraz w przyciąganiu nowych inwestycji i mieszkańców. Dodatkowo, w stosunku
do turystyki wypoczynkowej, jest bardziej odporna na wahania koniunktury oraz w mniejszym
stopniu przyczynia się do degradacji środowiska, ponieważ w przypadku branży spotkań ruch
turystyczny koncentruje się obszarach uprzemysłowionych (Swarbrooke i Horner, 2001; Davidson
i Cope, 2003; Ford i Peeper, 2007; UNWTO, 2014).
Decydując się na wsparcie turystyki biznesowej w mieście, trzeba wziąć również pod uwagę możliwe negatywne efekty przyjmowania wydarzeń biznesowych. Większość z nich dotyczy
przede wszystkim goszczenia bardzo dużych imprez i wiąże się m.in. z kosztami utraconych korzyści, wysokimi nakładami inwestycyjnym na infrastrukturę oraz zagrożeniem późniejszego
niepełnego jej wykorzystania, a także z efektem wypierania czy zwiększonym hałasem i zatłoczeniem (Collins, Jones i Munday, 2009; Hernández-Martín, 2007; Swarbrooke i Horner, 2001; Wood,
2005). Skutki te mogą jednak wystąpić również w przypadku organizacji innych dużych wydarzeń, np. sportowych czy kulturalnych. Podobnie przedstawia się rzecz z miejscem ich organizacji
– regularnie jest ono zmieniane dla większości znaczących spotkań międzynarodowych (HavenTang, Jones i Webb, 2007) i często wydarzenia te nie powracają już nigdy do określonego miasta,
trudno więc o zapewnienie trwałych pozytywnych efektów dla gospodarki miasta-gospodarza.

Podstawy instytucjonalne istnienia organizacji zarządzającej turystyką biznesową
Decydujące znaczenie w działaniach nastawionych na maksymalizację korzyści z rozwijania
turystyki biznesowej ma siedem kluczowych czynników sukcesu: 1) przywództwo, 2) współpraca,
3) marka, 4) umiejętności, 5) ambasadorzy, 6) infrastruktura i 7) proces składania ofert (HavenTang, Jones i Webb, 2007). Do ich zapewnienia niezbędne są odpowiednie instytucje, które nie
powinny być jednak rozumiane wyłącznie jako fizycznie istniejące organizacje, lecz również jako
zespoły reguł czy sposobów postępowania. Należy je zatem definiować szeroko, zgodnie z założe-
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niami instytucjonalizmu (Romanow, 1997), które następnie były rozwijane przez przedstawicieli
nowej ekonomii instytucjonalnej (Iwanek i Wilkin, 1998). Przyjęcie takiego podejścia determinuje
postrzeganie głównego celu istnienia instytucji jako redukcję kosztów transakcyjnych.
Powyższe pojęcie na grunt nauk ekonomicznych wprowadził Coase (1937), określając nim
koszty zawierania transakcji rynkowych. Koszty transakcyjne utożsamiane są również z „kosztami funkcjonowania systemu gospodarczego” (Arrow, 1969, s. 48), a obydwa wymienione podejścia nie są względem siebie sprzeczne, ponieważ wyodrębnia się trzy zasadnicze rodzaje kosztów
transakcyjnych: rynkowe, menedżerskie i publiczne1. Pierwsza grupa obejmuje koszty związane
z przygotowaniem (koszty ex ante) oraz realizacją kontraktu (ex post), czyli dotyczące m.in. poszukiwania informacji, negocjowania warunków czy dopilnowania przestrzegania zapisów umowy. Menedżerskie koszty transakcyjne powstają wewnątrz przedsiębiorstwa, przede wszystkim
na skutek przepływu informacji i innych zasobów pomiędzy poszczególnymi komórkami. Z kolei
publiczne koszty transakcyjne wiążą się z całością kosztów niezbędnych do zapewnienia otoczenia
instytucjonalnego, umożliwiającego funkcjonowanie podmiotom gospodarczym (Staniek, 2005).
Powyższe ogólne kategorie mogą mieć nieco odmienny charakter i obejmować specyficzne
przykłady w zależności od analizowanej branży. Jak dotąd nie przeprowadzono szczegółowej identyfikacji kosztów transakcyjnych w turystyce biznesowej czy turystyce ogółem. Pawlicz (2012)
uznaje, że koszty transakcyjne, typowe dla gospodarki turystycznej, wynikają z komplementarności produktu turystycznego, rozdrobnienia i zróżnicowania podmiotów oferujących dobra i usługi
w ramach tego produktu, a także rozdzielania momentu jego nabycia i konsumpcji. Odbywanie podróży wymaga dokonania wielu transakcji z różnymi podmiotami gospodarczymi, a każda z nich
poprzedzona jest procesem porównywania ofert, sprawdzania wiarygodności, egzekwowania postanowień umowy itd. Koszty te występują nie tylko w przypadku relacji konsument – producent,
lecz także w sferze współpracy przedsiębiorców z pośrednikami i innymi partnerami handlowymi
(Pawlicz, 2012).
Specyfika produktu turystycznego wymaga współpracy wszystkich podmiotów lokalnej gospodarki turystycznej, czego zdecydowanie nie ułatwia fakt, że tworzą ją zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne oraz że w przypadku pierwszej wymienionej grupy większość stanowią
małe i średnie przedsiębiorstwa. Koszty transakcyjne w takiej sytuacji obejmują działania mające
na celu doprowadzenie do rozpoczęcia rozmów, wypracowania wspólnego stanowiska i realizacji
przyjętych założeń, gdzie często problemem są „gapowicze”, którzy nie partycypowali w kosztach,
a odnoszą korzyści z podjętej inicjatywy. Natomiast kluczową kwestią, według Pawlicza (2012),
przy rozpatrywaniu problemu kosztów transakcyjnych w gospodarce turystycznej jest jednak oddalenie przedstawicieli popytu i podaży, które dotyczy nie tylko fizycznej odległości między obszarami recepcji i emisji, lecz także jest związane z różnicami kulturowymi, co znacząco utrudnia
turystom przygotowanie i odbycie podróży, a przedsiębiorcom dostosowanie oferty do oczekiwań
różnych odbiorców.

1 Stosowane jest również następujące nazewnictwo: rynkowe, hierarchiczne i polityczne koszty transakcyjne (zob.
Godłów-Lęgiedź, 2009).
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Podobnie sytuacja przedstawia się w branży spotkań. W tym przypadku można wyodrębnić
koszty transakcyjne powstające na gruncie czterech kluczowych relacji, które zobrazowano na rysunku 1: 1) organizator wydarzenia – branża spotkań, 2) branża spotkań – branża spotkań, 3) branża spotkań – władze miasta, 4) organizator wydarzenia – władze miasta. Co jest niezmiernie istotne, są to wyłącznie relacje B2B (business to business), a relacje B2C (business to customer) mają
drugorzędne znaczenie. To w gestii organizatora leży poinformowanie potencjalnych uczestników
o planowanym wydarzeniu i to on ponosi koszty transakcyjne związane z komunikacją z nimi.
Natomiast w przypadku turystów biznesowych decyzja o udziale w określonym wydarzeniu determinuje i po części ogranicza ich kolejne wybory w zakresie środka transportu czy obiektu noclegowego. Powyższa problematyka wymagałby jednak analizy na poziomie mikroekonomicznym
i z tego względu nie będzie rozwijana w niniejszym artykule.

Rysunek 1. Koszty transakcyjne w relacjach między podmiotami w branży spotkań
Źródło: opracowanie własne.

Tradycyjnie pojmowane koszty transakcyjne występują przede wszystkim w relacjach zachodzących pomiędzy organizatorem wydarzenia a poszczególnymi przedsiębiorcami z lokalnej
branży spotkań. Z jednej strony podmioty gospodarcze ponoszą koszty dotarcia ze swoją ofertą do organizatora, a z drugiej – organizator musi ponieść nakłady na poszukiwanie informacji
umożliwiających mu dokonanie wyboru lokalnego koordynatora i miasta, które miałoby gościć
planowaną imprezę, a następnie selekcję potencjalnych partnerów odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych elementów wydarzenia. Kolejne koszty wynikają z prowadzenia negocjacji, wizyt
w określonym mieście oraz realizacji postanowień umowy (ICCA, 2009). Podobna sytuacja ma
miejsce „wewnątrz” branży spotkań, kiedy to świadczenie określonej usługi wymaga współpracy
z kontrahentami. Dodatkowo wypromowanie lokalnego produktu turystyki biznesowej wykracza
poza możliwości pojedynczego podmiotu i konieczne jest podjęcie wspólnych działań marketin-
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gowych (Pawlicz, 2011). Pojawiają się wtedy koszty związane z uzyskaniem porozumienia i egzekwowania wypracowanych postanowień. Koszty te dotyczą wypracowania wspólnego stanowiska
nie tylko w zakresie promocji, lecz także innych inicjatyw, np. ustanowienia standardów branżowych, prowadzenia badań rynku czy lobbingu na rzecz turystyki biznesowej.
Wiele projektów branżowych wymaga zaangażowania przedstawicieli samorządu terytorialnego, głównie w zakresie działań marketingowych, ponieważ odpowiednie jednostki i podległe
podmioty zajmują się promocją miasta jako całości oraz wśród różnych segmentów odbiorców
(potencjalnych mieszkańców, inwestorów itd.). Wtedy część kosztów transakcyjnych może powstawać w wyniku powielania się tych samych działań w pracach różnych podmiotów. Czasem
jednostki samorządowe aktywnie włączają się w proces pozyskiwania wydarzeń biznesowych dla
miasta, inicjując relacje między jego władzami a organizatorem imprezy2. Występują wtedy w roli
przedstawiciela branży spotkań i prezentują lokalną ofertę, co wymaga porozumienia z przedsiębiorcami i spójnego postrzegania znaczenia lokalnej branży dla miasta oraz jej mocnych i słabych
stron (ICCA, 2009).
Ponadto, omawiając relacje między samorządem a branżą spotkań, trzeba zaznaczyć, że część
inwestycji infrastrukturalnych jest prowadzona w partnerstwie publiczno-prywatnym, a niektóre w całości przez podmioty administracji lub ze wsparciem finansowym z funduszy unijnych.
Niekiedy do lokalnej oferty włącza się podmioty będące pod zarządem administracji publicznej
i stanowiące atrakcję w czasie wolnym lub alternatywne miejsce organizacji spotkania. Ponadto
realizacja poszczególnych elementów wydarzenia może wymagać decyzji administracyjnych czy
dofinansowania z budżetu samorządu, np. zapewnienia uczestnikom bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską podczas kilkudniowego spotkania lub poniesienia przez władze miasta kosztów
oficjalnej kolacji powitalnej3. Relacje pomiędzy branżą spotkań a samorządem rodzą zatem szereg kosztów transakcyjnych. Zaangażowanie przedstawicieli administracji publicznej w rozwój tej
gałęzi gospodarki jest również uzasadnione ze względu na fakt, że koszty transakcyjne obejmują
efekty zewnętrzne (Iwanek i Wilkin, 1998 za: Arrow, 1959), które odgrywają istotną rolę w turystyce (Kachniewska i in., 2012), w tym biznesowej.
Ograniczenie przedstawionych kosztów transakcyjnych następuje poprzez wprowadzenie instytucji, która wpłynęłaby na zmianę relacji między kluczowymi partnerami, czyli branżą spotkań, władzami miasta i organizatorem wydarzenia (rysunek 1). A właściwie powinno to nastąpić
poprzez zapewnienie zespołu różnych, szeroko rozumianych instytucji, takich jak: współpraca,
zaufanie, koordynacja, komunikacja, strategia czy potencjał finansowy. Taki efekt powinno udać
się uzyskać instytucji-organizacji, którą może być jeden z kluczowych aktorów w mieście, czyli
jednostka administracji publicznej lub branża spotkań reprezentowana przez jedno przedsiębior-

2 Przykładem zaangażowania władz miasta w proces pozyskiwania określonego wydarzenia był udział Biura
Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji w Urzędzie Miasta Poznania w staraniach o przyjęcie w stolicy Wielkopolski
piątej edycji konferencji organizowanej przez Association of Business Service Leaders in Poland (Leszczyński, Zieliński
i Zmyślony, 2014).
3 Informacje na podstawie prezentacji i dyskusji podczas konferencji „Poland – Meetings Destination”, która odbyła się 17.03.2015 r. w ramach Meetings Week Poland.
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stwo lub organizację branżową. W pierwszym przypadku niewątpliwą korzyścią jest fakt, że i tak
często władze miasta bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w procesie pozyskiwania wydarzenia i jego późniejszej realizacji, więc ich zaangażowanie w rozwój turystyki biznesowej jest jak
najbardziej wskazane i może znacząco ułatwić wspomniany proces. Natomiast problemem może
być niepełne zaufanie do jednostki samorządu, która reprezentuje branżę, ale formalnie do niej nie
należy i która musi dbać o potrzeby różnych interesariuszy.
Podobną trudność rodzi przyjęcie roli przywódcy i koordynatora przez określone przedsiębiorstwo, np. hotel czy obiekt wystawienniczy, ponieważ wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że jego
przedstawiciel będzie dbał głównie o własne interesy, a nie o dobro branży i lokalnej społeczności,
a także samodzielnie nie będzie w stanie zapewnić wsparcia ze strony władz miasta (ICCA, 2009).
Pozytywną stroną tego rozwiązania jest z kolei znajomość rynku spotkań i silna pozycja w branży, predestynująca określoną jednostkę gospodarczą do pełnienia funkcji instytucji ograniczającej
koszty transakcyjne w omawianych wcześniej relacjach. Ostatnią możliwość stanowi powierzenie tej roli organizacji, która zrzeszałaby podmioty zaangażowane w rozwój lokalnej branży spotkań oraz władze miasta. Takie rozwiązanie wydaje się być najbardziej zasadne, ponieważ łączy
różnych beneficjentów tej gałęzi gospodarki i czerpie z ich wiedzy oraz doświadczeń, ułatwiając
równocześnie przepływ informacji. Negatywnym aspektem może być przedkładanie interesów
członków nad dobro branży jako całości, powstawanie wewnętrznych konfliktów, a także brak
możliwości eliminacji wszystkich kosztów transakcyjnych, ponieważ w dalszym ciągu konieczne
będą wspólne spotkania i kolektywne podejmowanie niektórych decyzji.

Convention bureau jako instytucja zarządzająca turystyką biznesową
Organizacjami, które w praktyce gospodarczej powołuje się do życia w celu zarządzania
turystyką biznesową, są convention bureaux. Znaczna część definicji tej instytucji kładzie nacisk na promocję lokalnego produktu turystyki biznesowej (m.in. Ford i Peeper, 2008; ICCA;
Sidorkiewicz, 2011), przedstawiając działania z tego zakresu jako nadrzędny,c zy wręcz jedyny cel
istnienia convention bureau. Definicje zaproponowane w raportach UNWTO (2010) oraz Poland
Convention Bureau (2013) akcentują wsparcie, jakiego mają udzielać opisywane instytucje organizatorom wydarzeń biznesowych (i nie tylko), a Pawlicz (2007) opisuje convention bureau jako
neutralnego doradcę w zakresie organizacji wspomnianych imprez. Natomiast konieczność bezstronnego dostarczania informacji przez tę organizację podkreślają Borodako, Berbeka i Rudnicki
(2015), porównując ją do klucza do określonego miasta. Tak jak wiele jest sposobów postrzegania roli convention bureau, tak równie wiele form organizacyjnych może przybierać ta instytucja
w poszczególnych krajach i miastach – występują warianty publiczne, prywatne czy mieszane
(UNWTO, 2010).
Wielu autorów (m.in. Gartrell, 1988; Morrison i in., 1997; Wang, 2008) próbowało określić
funkcje, jakie pełni convention bureau w branży spotkań i lokalnej gospodarce. Na podstawie
propozycji przedstawionych przez różnych badaczy można wyodrębnić pięć zasadniczych ról tej
organizacji: 1) przywódca, 2) przedstawiciel, 3) twórca wizerunku, 4) koordynator i 5) rzecznik,
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dzięki którym instytucja ta może oddziaływać na konkurencyjność branży spotkań (zob. Piechota,
2015). Realizując powyższe funkcje, convention bureau powinno przyczyniać się do ograniczania
kosztów transakcyjnych (jako instytucja przedstawiona na rysunku 1). Jako twórca wizerunku
przejmie obowiązki podmiotów gospodarczych i administracji publicznej, natomiast odgrywając
rolę przywódcy i koordynatora, będzie oddziaływało głównie na relacje w branży spotkań, przedstawiciela – na relacje pomiędzy branżą a organizatorem wydarzenia, a w przypadku rzecznika
– pomiędzy branżą a samorządem.
Stopień oddziaływania convention bureau na poszczególne rodzaje kosztów może być jednak
odmienny w zależności od przyjętej formy organizacyjnej. W Polsce wybór ten nie jest w żaden
sposób uregulowany prawnie, a wśród instytucji powstających w kraju od 2002 roku (Celuch, 2013)
wykształciły się trzy rozwiązania organizacyjne – convention bureaux działające: 1) w urzędach
miast, 2) w DMOs (Destination Management Organisations), 3) przy obiektach konferencyjnych
czy wystawienniczych. Reprezentują tym samym trzy rodzaje instytucji, które mogą ograniczać
koszty transakcyjne w branży spotkań i zostały opisane w poprzedniej części artykułu. Aktualnie
funkcjonuje 10 miejskich convention bureaux w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu oraz planowane jest uruchomienie
instytucji w Lublinie4. Spośród nich cztery znajdują się w strukturach urzędów miast, cztery –
w DMOs, a dwa działają przy obiektach konferencyjnych i wystawienniczych (rys. 2).
Pięć najstarszych convention bureaux, czyli: wrocławskie, warszawskie, krakowskie, poznańskie i bydgoskie, które powstawały właściwie rok po roku od 2002, zostało utworzonych w ramach jednostek samorządowych. W kolejnych latach instytucje z Poznania i Warszawy przeniesiono do struktur DMOs. Natomiast przy urzędach miast powołano następną organizację – Łódź
Convention Bureau. Zastosowanie takiego rozwiązania powinno zwiększać wiarygodność instytucji, ograniczając jednak środki na realizację przypisanych zadań (Pawlicz, 2007). Convention
bureau powinno w takiej sytuacji znakomicie pełnić funkcję rzecznika i twórcy wizerunku, ponieważ jako komórka administracyjna mogłoby podkreślać znaczenie branży spotkań wśród urzędników, a całość działań marketingowych koncentrowałaby się w ramach jednego podmiotu. Powstaje
tylko pytanie, jak dobrze przedstawiciele instytucji znają potrzeby branży oraz na ile są w stanie
wypracować pozycję lidera i koordynować prace, nie znając specyfiki branży „od wewnątrz”.
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Polskie convention bureaux działające przy:

Rysunek 2. Convention bureaux działające w polskich miastach
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze stron internetowych CBs, DMOs i urzędów miast.

Niezbędną specjalistyczną wiedzę z pewnością posiadają przedsiębiorcy, którzy zarządzają
takimi obiektami jak Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach czy Targi Kielce.
Podmioty te nie funkcjonują co prawda w pełni na zasadach rynkowych, ponieważ udziały w nich
posiadają lokalne samorządy, ale ich działalność jest nastawiona na zysk. Jako duże obiekty w miastach i o dużym znaczeniu gospodarczym z pewnością mogą przejąć rolę branżowego lidera i prowadzić rozmowy z przedstawicielami innych organizacji lub samorządu. Poza tym jako miejsca
organizacji spotkań skupiają wokół siebie różnych kontrahentów, co ułatwia koordynację działań
w ramach przygotowania określonego wydarzenia, ale powinno wpływać również na realizację
innych projektów. Natomiast zastrzeżenia powinien budzić fakt, czy taki podmiot będzie reprezentował interesy całej branży i miasta, czy skupi się na osiąganiu własnych celów.
Ostatnia grupa to convention bureaux funkcjonujące w ramach lokalnych organizacji turystycznych. Takie rozwiązanie przyjęto w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu i wydaje
się ono najkorzystniejsze z perspektywy redukcji kosztów w branży spotkań. Instytucje te działają
jako stowarzyszenia, zrzeszające podmioty zainteresowane rozwojem tej gałęzi gospodarki, co
umożliwia zgromadzenie ich przedstawicieli w celu wypracowania wspólnego stanowiska w ważnych kwestiach, koordynację planowanych prac czy wytyczenie strategicznych kierunków działania. Im więcej zaangażowanych podmiotów, tym też szersza i pełniejsza oferta w ramach lokalnego produktu turystyki biznesowej, a także dokładniejsze poznanie potrzeb poszczególnych grup
interesariuszy. Często władze miasta są członkami stowarzyszenia, więc dużo łatwiej o wzajemną
komunikację. Należy tylko pamiętać, że turystyka biznesowa znacząco różni się od wypoczynkowej, która jest głównym obszarem działalności DMO. Wymaga zatem wyspecjalizowanej kadry
i stosowania odmiennych rozwiązań niż w przypadku rozwijania i propagowania turystyki kulturowej czy aktywnej.
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Podsumowanie
Turystyka biznesowa niewątpliwie odgrywa istotną rolę we współczesnych miastach, a fakt
ten wymusza poszukiwanie i stosowanie rozwiązań umożliwiających maksymalizację pozytywnych efektów związanych z jej rozwojem. Jednym z nich może być redukcja kosztów transakcyjnych w branży spotkań, osiągnięta dzięki powołaniu do życia instytucji zmieniającej postać relacji
między organizatorami wydarzeń, przedsiębiorcami z lokalnej branży i władzami miasta. Na podstawie założeń teoretycznych najlepiej tę funkcję powinno pełnić convention bureau, działające
w strukturach DMO. Funkcjonując jako stowarzyszenie, powinno najpełniej realizować zadania
z zakresu pięciu głównych ról w branży spotkań, wpływając w ten sposób na koszty transakcyjne
między wymienionymi powyżej kluczowymi podmiotami, zaangażowanymi w rozwój turystyki
biznesowej. Problem ten wymaga jednak dalszych analiz oraz empirycznej weryfikacji.
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Theoretical determinants
of convention bureau’s activity

Keywords

convention bureau, business tourism, institutions, transaction costs

Summary

Business tourism is one of the industries, which can strengthen big cities competitiveness. Because
of this fact, convention bureaux are established as the institutions maximising positive effects
of business tourism development. There are still not many papers considering other aspects than
functional ones of convention bureaux activity, especially there is a lack of publications about
theoretical background of these institutions. Therefore this paper presents theoretical determinants
of convention bureaux activity based on the neoinstitutionalism. Moreover, other entities are
described, which can replace convention bureau in business tourism management, according to the
transaction costs theory and wide definition of institution. The results of literature research were
used in analysis of convention bureaux activity in Polish cities.
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Streszczenie

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jest nowym instrumentem prawnym ułatwiającym rozwój turystyki transgranicznej. Regulacje unijne i krajowe obligują
władze ugrupowań do wzmacniania spójności społeczno-ekonomicznej, wskazując podstawowe cele działalności. Cele szczegółowe określają same ugrupowania. Wśród tych
celów najczęściej pojawia się turystyka. W Polsce powołano trzy EUWT, a kolejne dwa
powstają. Inicjatorami były jednostki samorządu terytorialnego. Członkowie zagraniczni pochodzili z czterech państw: Czech, Słowacji, Szwecji i Węgier. Wszystkie polskie
ugrupowania podjęły już działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej, pomimo
barier prawnych, finansowych i politycznych. Opracowały strategie rozwoju, w których
turystyka stała się jednym z celów priorytetowych. Podjęły działania na rzecz rozwoju
i promocji destynacji transnarodowych. Realizują projekty turystyczne, w których najczęściej pełnią funkcję liderów. Barierą w rozwoju turystyki transgranicznej jest brak
zgody rządu RP na sprawowanie funkcji instytucji zarządzającej programami unijnymi
oraz brak procedury przyjmowania do EUWT członków spoza Unii Europejskiej.

Wprowadzenie
Turystyka transgraniczna przyczynia się do wzrostu spójności ekonomicznej i społecznej
obszarów peryferyjnych. Na jej rozwój w istotny sposób wpływa współpraca terytorialna, ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej. Współpraca ta wspierana jest finansowo i politycznie przez władze Unii Europejskiej. W celu aktywizacji tej współpracy ustanowiono
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nowatorski instrument prawny, jakim jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
(EUWT). Formuła EUWT nawiązuje do koncepcji euroregionów. Wprowadza jednak nową jakość
w aspekcie ekonomicznym, politycznym i prawnym. EUWT jest instrumentem na tyle nowym, że
w krajowej literaturze przedmiotu poświęconej turystyce nie został on jeszcze w pełni zbadany.
Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia państw europejskich w zakresie wykorzystania tego
instrumentu w zakresie turystyki, pojawiła się potrzeba dokonania diagnozy stanu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju EUWT w Polsce. Podstawowym celem artykułu była
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób można wykorzystać instrument EUWT dla rozwoju turystyki
transgranicznej. Celem pośrednim było opisanie systemu organizacyjno-prawnego Europejskich
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w Polsce. Ponadto dokonano identyfikacji barier rozwoju
EUWT oraz przedstawiono propozycje rozwiązań systemowych. W pracy posłużono się metodą
analizy krytycznej i analizy porównawczej, posiłkując się techniką badań ankietowych i wywiadu
swobodnego.

1. EUWT jako instrument prawny i ekonomiczny Unii Europejskiej
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jest instrumentem prawnym,
wprowadzonym przez Unię Europejską w 2006 roku w celu ułatwienia współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006). EUWT jest ponadto nowym podmiotem stosunków międzynarodowych, który posiada europejską osobowość
prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym na mocy prawa
unijnego i krajowego. Z ekonomicznego punktu widzenia EUWT jest narzędziem polityki regionalnej, wzmacniającym spójność ekonomiczną i społeczną regionów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Każde ugrupowanie może realizować cztery
cele ogólne (rys. 1).

Programy
wspóųpracyterytorialnej
(programyEWT)

Projekty
wspóųpracyterytorialnej
wspóųfinansowaneprzezfundusze
strukturalneUE

Cele
EUWT
InneprzedsiħwziħciadotyczČce
wspóųpracyterytorialnej
finansowane
przezUE

InneprzedsiħwziħciadotyczČce
wspóųpracyterytorialnej
niefinansowaneprzezUE

Rysunek 1. Cele działań EUWT
Źródło: opracowanie własne.
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Cele te służą wzmacnianiu spójności społeczno-ekonomicznej, zapewniającej „pomnażanie
dobrobytu społecznego poprzez wartościowy rozwój możliwie największej liczby ludzi we wszystkich aspektach bytu ludzkiego” (Woźniak, 2007, s. 18), ze szczególnym uwzględnieniem rynku
pracy, prowadzenia działalności gospodarczej i warunków życia mieszkańców (Greta, TomczakWoźniak, 2013, s. 5).
Cele szczegółowe określane są w dwóch obowiązkowych dokumentach, to jest w konwencji i statucie. Członkami EUWT mogą być państwa, władze regionalne i lokalne oraz podmioty i przedsiębiorstwa realizujące wybrane zadania o charakterze publicznym. Od 2013 roku
członkami ugrupowań mogą być także podmioty spoza Unii Europejskiej (Rozporządzenie (UE)
nr 1302/2013).

Paŷstwaczųonkowskie
Europejskie
Ugrupowanie
Wspóųpracy
Terytorialnej

Wųadzeregionalne

Wųadzelokalne

Przedsiħbiorstwa
lubpodmioty
prawapublicznego
Przedsiħbiorstwa
realizujČcewybrane
usųugi

Podmiotyzpaŷstwtrzecich

Rysunek 2. Kategorie członkostwa w EUWT
Źródło: opracowanie własne.

Struktura organizacyjna EUWT jest prosta. Organami obligatoryjnymi są:
1) zgromadzenie – składające się z przedstawicieli członków,
2) dyrektor – reprezentujący EUWT i działający w jego imieniu.
Dopuszcza się powoływanie dodatkowych organów, np. organów kontrolnych i komisji tematycznych. Pierwsze ugrupowanie w Europie powstało w 2008 roku. Do końca roku 2014 zarejestrowano 50 ugrupowań. Powstały one w 19 państwach UE, z czego najwięcej na Węgrzech. Zrzeszają
one najczęściej dwa podmioty. Najliczniejsze mają prawie 200 członków. Członkami EUWT są
przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Większość ugrupowań otwarta jest na pozyskanie nowych członków. Ugrupowania zazwyczaj powoływane są na czas nieokreślony, jednak
niektóre z nich określiły czas swojej działalności – wynosi on od 6 do 50 lat.
Działalność ugrupowań napotykała liczne bariery. Należą do nich problemy finansowe i co
za tym idzie – kadrowe. Niektóre organizacje w początkowym okresie funkcjonowania nie dysponowały własnym budżetem ani personelem. Finansowane były ze środków członków założycieli.
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Niekiedy problemem było pozyskanie przychylności społeczności lokalnych, szczególnie na terenach objętych znacznym bezrobociem.
Ugrupowania często poddawane były presji politycznej, szczególnie ze strony władz krajowych, mogących zablokować powstanie EUWT lub ograniczyć jego kompetencje. Dążąc do
wzmocnienia statusu EUWT, władze Unii Europejskiej zreformowały w 2013 roku przepisy
(Rozporządzenie (UE) nr 1302/2013), ograniczając rolę regulacji krajowych na rzecz regulacji
unijnych.

2. Rola ugrupowań EUWT w rozwoju turystyki w państwach UE
Turystyka uważana jest za jeden z ważniejszych czynników i przedmiotów współpracy
transgranicznej (Więckowski, 2010, s. 31–84; Szubert-Zarzeczny, 1996, s. 201; Teichmann, 2003,
s. 381). W istotny sposób stymuluje rozwój obszarów przygranicznych (Guo, 2015, s. 328), pobudzając aktywność ekonomiczną społeczności lokalnych (Ruszkowski, 2014, s. 259). Pod koniec
XX i na początku XXI wieku kluczową rolę w stymulowaniu i koordynowaniu rozwoju turystyki transgranicznej odgrywały euroregiony (Rapacz, 2003, s. 11), wspierane przez fundusze Unii
Europejskiej. Z inicjatywy euroregionów rozwijano transgraniczne produkty turystyczne (Meyer,
Gardzińska, 2014, s. 211).
Powstanie ugrupowań EUWT nadało turystyce transgranicznej nowy wymiar. Po raz pierwszy w historii funkcję koordynującą mogła podjąć instytucja ponadnarodowa, mająca korzystniejsze niż euroregiony umocowanie prawne i szersze prerogatywy. W wielu przypadkach następowało automatyczne przekształcenie się euroregionu w EUWT. Rozwój turystyki na obszarze takiego
EUWT stanowił naturalną kontynuację działań w zakresie rozwoju turystyki transgranicznej podejmowanej przez euroregion. Ugrupowanie, w odróżnieniu od euroregionu, zyskało możliwość
finansowania rozwoju turystyki nie tylko w ramach programów współpracy transgranicznej, ale
także transnarodowej i międzyregionalnej.
O roli turystyki w danym ugrupowaniu decydowały zapisy w dwóch podstawowych dokumentach EUWT, to jest w konwencji i statucie. Ugrupowania wskazywały cele i zadania, które
podzielić można na trzy grupy:
– cele rutynowe,
– cele priorytetowe,
– cele szczegółowe.
Cele rutynowe wynikają bezpośrednio i pośrednio z unijnych przepisów ustanawiających instrument EUWT. Cele priorytetowe dotyczą określonej dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Dwa ugrupowania wskazały turystykę jako cel priorytetowy powołania EUWT (EGTC, 2014)
Każde EUWT wskazywało kilkanaście celów szczegółowych. Wśród tych celów na pierwszym
miejscu była turystyka (rys. 3) .
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Rysunek 3. Cele szczegółowe deklarowane przez ugrupowania w Europie
Źródło: Studzieniecki (2015, s. 37).

3. Uwarunkowania działalności EUWT w Polsce
Zasady tworzenia EUWT na terytorium Polski określone zostały w ustawie z 2008 r.
(Ustawa, 2008), znowelizowanej w roku 2015 (Ustawa, 2015). Proces zakładania ugrupowania
obejmował kilka etapów. Najpierw decyzję podejmował organ stanowiący zainteresowanej jednostki. Następnie zgodę wyrażał, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw zagranicznych
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Minister spraw
zagranicznych dokonywał wpisu ugrupowania do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy
Terytorialnej (Rozporządzenie, 2009). Konwencja i statut ugrupowania podlegały ogłoszeniu
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Ponadto obowiązkiem ugrupowania było przesłanie wniosku do Komitetu Regionów, który przekazywał ten wniosek do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania
w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.
Nowa ustawa (2015) zlikwidowała szereg barier związanych z działalnością EUWT.
Wprowadzono zasadę, że rejestr EUWT jest jawny i prowadzony w postaci elektronicznej.
Ograniczono zakres danych podlegających wpisowi do rejestru EUWT. Postanowiono, że konwencja oraz statut ugrupowania mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
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ich zmiany będą ogłaszane nieodpłatnie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przez ministra
właściwego do spraw zagranicznych.
W Polsce powstały trzy ugrupowania EUWT (rys. 4). Utworzono je w latach 2013–2014.
Kolejne dwa ugrupowania powstają.

Rysunek 4. Ugrupowania EUWT w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania dowiodły, że ugrupowania spotykały się z trudnościami zarówno
podczas rejestracji, jak i prowadzenia działalności (tab. 1). Były to problemy przede wszystkim natury prawnej. Prowadzenie działalności utrudniał ograniczony budżet i brak własnego personelu.
Ugrupowaniom nie pozwolono na zarządzanie programami współpracy terytorialnej (Programy…,
2012). Żadne ugrupowanie nie zarządzało funduszem małych projektów. Dwa ugrupowania realizowały projekty z funduszy UE. Każde z ugrupowań opracowało lub zaczęło opracowanie
własnej strategii rozwoju. Ugrupowania nie były zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia
Europejskich Regionów Granicznych (SERG), jednak korzystały ze wsparcie Platformy EGTC
przy Komitecie Regionów. Polskie ugrupowania, w odróżnieniu od ugrupowań europejskich, nie
widziały potrzeby powoływania komisji problemowych. Nie powstały zatem komisje turystyki.
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Tabela 1. Uwarunkowania rozwoju EUWT w Polsce w świetle badań ankietowych
Lp.

Zagadnienie

1.

Trudności przy rejestracji

2.

Budżet na rok 2014

EUWT ŚKT

EUWT Tatry

tak

tak

EUWT Tritia
nie

231 385,00 zł

52 593,40 zł

279 203,00 zł

3.

Liczba pracowników zatrudnionych w roku 2014

0

0

4

4.

Powołanie komisji problemowych

nie

nie

nie

5.

Zarządzanie programem EWT

nie

nie

nie

6.

Zarządzanie funduszem małych projektów

nie

nie

nie
nie wiem

7.

Zamiar wstąpienia do SERG

nie

nie

8.

Przydatność platformy EGTC

tak

tak

nie

9.

Realizacja projektów finansowanych z funduszy UE

tak

nie

tak

10.

Opracowanie strategii rozwoju

tak

tak

tak

11.

Plany przyjęcia nowych członków

tak

nie

nie

12.

Problemy związane z funkcjonowaniem EUWT

tak

tak

tak

Źródło: opracowanie własne.

Cele nadrzędne EUWT zostały sformułowane zgodnie z wytycznymi UE, które zakładają, że
EUWT powinno rozwijać współpracę terytorialną celem wzmocnienia spójności społeczno-ekonomicznej i terytorialnej. W dwóch przypadkach ograniczono współpracę terytorialną do współpracy transgranicznej. Jedno ugrupowanie wskazało transport jako priorytetowe zagadnienie swojej działalności. Każde z EUWT określiło ponadto swoje szczegółowe cele i działania. Liczba tych
celów i działań wahała się od 14 do 19.
Należy zauważyć, wszystkie ugrupowania zamierzają wspierać działania w zakresie turystyki (tab. 2).
Tabela 2. Szczegółowe cele i zadania ugrupowań
Lp.

Cele i zadania

1

EUWT
SKT

2

EUWT
Tatry

EUWT
Tritia

Liczba
wskazań

3

4

5

6

1.

badania

+

+

-

2

2.

bezpieczeństwo,

-

+

+

2

3.

dostawa wody

-

+

+

2

4.

edukacja

+

+

+

3

5.

energia

-

+

+

2

6.

gospodarka

+

-

+

1

7.

handel transgraniczny

-

+

+

2

8.

infrastruktura

+

+

+

3
1

innowacje

+

-

-

10.

9.

integracja społeczna

+

+

-

2

11.

kultura

-

+

+

2

12.

lobbing

+

-

-

1

13.

logistyka

+

-

-

1

14.

powiązanie miast i wsi

-

+

+

2
3

15.

przedsiębiorczość

+

+

+

16.

rozwój technologii

+

+

-

2

17.

rynek pracy

+

+

+

3

18.

sport

-

-

+

1
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1

2

3

4

5

6

+

+

+

3

+

+

3

+

+

3

19.

środowisko

20.

transport

+

21.

turystyka

+

22.

współpraca administracyjna

-

+

+

2

23.

zagospodarowanie odpadów

-

+

+

2

24.

zdrowie

Razem

-

+

+

2

14

19

18

-

Źródło: opracowanie własne.

Liczba członków założycieli waha się od dwóch do pięciu. Członkowie zagraniczni pochodzą z czterech państw: Czech, Słowacji, Szwecji i Węgier. W trakcie rejestracji są ugrupowania
z podmiotami z Niemiec (EUWT Novum, EUWT Transoderana). EUWT ŚKT przygotowuje
się do przyjęcia nowych członków – sygnatariuszy Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz
Utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego z 2004 roku. Porozumienie podpisało 17 regionów i powiatów z sześciu krajów.
Struktura organizacyjna wszystkich EUWT w Polsce jest przejrzysta. Obejmuje dwa organy
ustawowe (walne zgromadzenie i dyrektora). Dodatkowo wszystkie ugrupowania powołały rady
nadzorcze (rys. 5).

zgromadzenieogólne

dyrektor

radanadzorcza



Rysunek 5. Struktura EUWT
Źródło: opracowanie własne.

4. Sposoby wykorzystania instrumentu EUWT dla rozwoju turystyki
Inicjatorami powołania EUWT w Polsce były jednostki samorządu terytorialnego doświadczone w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE. Skuteczne aplikowanie o projekty na
rozwój turystyki wymagało posiadania aparatu administracyjnego, doświadczenia oraz potencjału
finansowego zapewniającego wkład własny (Panasiuk, Pawlicz, 2014, s. 289). Warunki te były
w stanie spełnić polskie ugrupowania, których statutowym celem jest realizacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Każde z trzech ugrupowań widzi się w roli ponadnarodowego koordynatora turystyki, ale inaczej rolę tę postrzega i w innym otoczeniu funkcjonuje.

182

Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej – nowy instrument prawny i ekonomiczny...

4.1. EUWT Tatry
Ugrupowanie zlokalizowane jest na pograniczu polsko-słowackim. Zajmuje powierzchnię
11 675 km2. Funkcjonuje od roku 2013. Zostało założone przez dwa podmioty: Związek Euroregionu
Tatry (Polska) i Združenie Región „Tatry” (Słowacja). Organizacja powstała na kanwie Euroregionu
Tatry. Założyciele ugrupowania współpracują już od roku 1994. Zrealizowali szereg przedsięwzięć
i projektów turystycznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Turystyka jest jednym
z tzw. obszarów wymienionych i silnie wyeksponowanych w Polsko-słowackiej strategii działania
EWUT Tatry na lata 2014–2020. Strategia wyznaczyła cztery cele, z których wszystkie pośrednio
lub bezpośrednio związane są z turystyką:
1) zachowanie i upowszechnienie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na polsko-słowackim obszarze działania EUWT Tatry,
2) poprawa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru działania EUWT Tatry,
3) rozwój edukacji transgranicznej jako czynnika wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy obszaru działania EUWT Tatry,
4) rozszerzanie i wzmacnianie transgranicznych partnerstw polskich i słowackich samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających na obszarze EUWT Tatry.
Ugrupowanie od 2014 roku pełni funkcję menedżera projektu pt. „Historyczno-kulturowoprzyrodniczy szlak wokół Tatr”. Ten strategiczny projekt Euroregionu „Tatry” realizuje 13 polskich
i słowackich samorządów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL–SK 2007–2013.
Partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia jest gmina Czarny Dunajec. Planuje się realizację kolejnej
edycji tego projektu, w której koordynatorem będzie już EUWT. Projekt zakłada utworzenie liczącej
ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, edukacyjnymi i biegowymi.
Jego przewodnią ideą jest upowszechnienie mniej dostępnych walorów krajobrazowych, kulturowych,
historycznych i przyrodniczych po obu stronach granicy. W ramach działań promocyjnych utworzono
stronę internetową, wydano foldery, zorganizowano konferencje promocyjne i nakręcono film.

4.2. EUWT Tritia
Ugrupowanie zlokalizowane jest na pograniczu Polski, Czech i Słowacji. Zajmuje powierzchnię 34 096 km². Funkcjonuje od roku 2013. Zostało założone przez cztery samorządy regionalne:
Województwo Śląskie, Województwo Opolskie, Kraj Morawsko-Śląski (Czechy), Kraj Żyliński
(Słowacja). „Ruch turystyczny” jest jednym z czterech obszarów głównych wskazanych w konwencji EUWT. W dokumencie tym podkreślono, że EUWT będzie koncentrować się na identyfikacji, promowaniu i wdrażaniu programów, projektów i wspólnych działań w zakresie turystyki.
Opracowano plan działań na lata 2014–2020. Jeden z czterech celów globalnych to „wykorzystanie położenia geograficznego i historycznego, rozwój kulturalnych i naturalnych bogactw
regionów partnerskich dla rozwoju turystyki”. Wskazano cztery konkretne cele strategiczne:
1) budowa i modernizacja infrastruktury dla turystyki,
2) wdrożenie promocji turystyki transgranicznej i współpracy w dziedzinie zarządzania,
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3) rozwój turystyki opartej na wykorzystywaniu produktów lokalnych,
4) wzrost jakości usług w turystyce.
Ugrupowanie jest liderem projektu „Discover your industrial past”. W ramach projektu planuje
się m.in. opracowanie gry edukacyjnej w języku polskim, czeskim i słowackim. Gra promować będzie
dziedzictwo postindustrialne regionu. Zorganizowane zostaną konkursy dla dzieci z trzech sąsiadujących ze sobą krajów. Planuje się międzynarodową konferencję oraz wystawę. Partnerami projektu
są: Śląska Organizacja Turystyczna, Agencja Rozwoju Regionalnego z Ostrawy, Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna oraz Regionalna Organizacja Turystyczna – Żyliński Turystyczny Kraj.
Ugrupowanie zrealizowało projekt „You are what you eat” mający na celu wspieranie sprzedaży produktów lokalnych w regionach partnerskich. Z kolei w ramach projektu „ourism for all”
opracowano rekomendacje dla turystyki bez barier.
Ugrupowanie wspiera turystykę rowerową integrującą mieszkańców regionu. Na stronie internetowej EUWT powstała zakładka „Odwiedź Tritię”, prezentująca potencjał i produkty turystyczne destynacji.

4.3. EUWT Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy
Ugrupowanie zrzesza pięć regionów znajdujących się na trasie Środkowoeuropejskiego
Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65 łączącego Bałtyk z Adriatykiem, to jest: województwo zachodniopomorskie, województwo lubuskie, region Skania (Szwecja), komitat Vas (Węgry)
komitat Zala (Węgry). Do ugrupowania należy ponadto pięciu członków stowarzyszonych: województwo opolskie, województwo dolnośląskie, komitat Karlovacka (Chorwacja), komitat Varaždin
(Chorwacja), komitat Primorsko-goranska (Chorwacja).
Porozumienie na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego
CETC-ROUTE65 zostało zawiązane w 2004 roku. W 2010 roku postanowiono zmienić formułę na
EUWT. Rejestracji dokonano w roku 2014.
Mimo że nadrzędnym celem EUWT jest rozwój transportu, do konwencji wpisano również
rozwój turystyki. Turystyka została zaliczona do tzw. inteligentnych specjalizacji w regionach,
przez które przebiega pasmo rozwojowe korytarza (Inteligentne specjalizacje, 2014). Zakłada
się wspólne planowanie, a następnie realizację projektów rozwojowych, badawczych oraz koordynację działań gospodarczych firm, podmiotów biznesu, administracji, instytucji naukowych
i badawczych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest turystyka kulturowa i zdrowotna. Poszukuje się sposobu ożywienia turystyki w okresie posezonowym. Współpraca turystyczna
ma charakter przede wszystkim bilateralny. Partnerzy odwiedzają się wzajemnie, zapoznają się
walorami turystycznymi i poszukują wspólnych produktów turystycznych (np. pakiet stanowiący
połączenie turystyki rowerowej i promowej w Polsce i Szwecji).
Szczegółowe działania w zakresie turystyki określi w przyszłości powstające na Węgrzech
centrum strategiczne.
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Podsumowanie
Nowy instrument prawny, jakim jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej,
mimo że funkcjonuje stosunkowo krótko, przyczynia się do rozwoju turystyki w Polsce. Jednak
w polityce turystycznej państwa turystyka transgraniczna traktowana jest w sposób marginalny.
Ugrupowania (poza EUWT ŚKT) aspirują do roli liderów turystyki transgranicznej na obszarze
swego działania. Wszystkie EUWT uznały turystykę za jeden z priorytetowych celów działalności. Umieściły turystykę w swoich statutach i konwencjach, opracowały lub kończą opracowanie
strategii rozwoju, w których turystyka jest jednym z celów strategicznych. W dwóch przypadkach
(EUWT Tritia i EUWT Tatry) podjęły działania na rzecz rozwoju i promocji destynacji transnarodowych. Realizują projekty turystyczne, w których najczęściej pełnią funkcję liderów. Prosta
i przejrzysta struktura organizacyjna ułatwia kierowanie pracami ugrupowania. Ugrupowania
dysponują skromnym budżetem i nielicznym personelem, co ogranicza ich możliwości w zakresie
aktywizacji turystyki transgranicznej. Procedura rejestracji nadal jest zbyt czasochłonna i zbiurokratyzowana. Członkami ugrupowań są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Wskazane
byłoby poszerzenie składu o podmioty społeczne i gospodarcze. Obowiązujące przepisy ograniczają możliwości tworzenia ugrupowań z podmiotami spoza Unii Europejskiej. Należy zauważyć,
że wszystkie programy współpracy transgranicznej, obejmujące swoim zasięgiem Polskę, przewidują rozwój turystyki transgranicznej. Konieczne staje się udzielenie przez rząd RP, zgodnie
z oczekiwaniami Unii Europejskiej, zgody na sprawowanie przez ugrupowania funkcji instytucji
zarządzającej programami europejskiej współpracy terytorialnej. Możliwości takie daje Ustawa
o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (2015) podpisana przez
Prezydenta RP w dniu 26 października 2015 roku.
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EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPER ATION (EGTC)
– A NEW LEGAL AND ECONOMIC TOOL OF CROSS - BORDER TOURISM DEVELOPMENT IN POLAND
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Abstract

The European grouping of territorial cooperation (EGTC) is a new legal instrument of the EU which
facilitates the development of cross-border tourism. The EU and state legislation obliges EGTCs
to improve economic and social cohesion by indicating four basic objectives. Specific objectives are
determined by the EGTCs themselves. Tourism is the most popular objective of all fifty-four EGTCs
operating in Europe. Three EGTCs were established in Poland. Self-government territorial units were
their initiators. Foreign members come from the following four countries: the Czech Republic, Slovakia,
Sweden and Hungary. All Polish EGTCs, despite the fact that they have been operating since 2013, have
already taken actions to develop cross-border tourism despite legal, financial and political barriers. They
have prepared development strategies in which tourism is one of the strategic objectives. They have
taken actions concerning the development and promotion of transnational destinations. They implement
tourist projects in which they are usually their leaders. A barrier in the development of cross-border
tourism is the absence of consent of the Polish government to fulfil a role of an institution that manages
the EU programmes as well as the lack of a procedure for accepting non-EU members to EGTCs.
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Streszczenie

Ekoagroturystyka sprzyja ochronie środowiska i staje się coraz popularniejszą formą
wypoczynku. W działalności ekoagroturystycznej wykorzystywane są, z pełnym poszanowaniem przyrody, lokalne walory kulturowe i przyrodnicze, rodzinne zasoby siły
roboczej oraz baza żywieniowa gospodarstwa ekologicznego. Wpisuje się ona także
w nowe trendy na światowym rynku turystycznym. Z punktu widzenia rozwoju ekoagroturystyki istotna jest identyfikacja czynników warunkujących ten rozwój.

Wprowadzenie
Nowe trendy na światowym rynku turystycznym charakteryzują się odejściem od modelu
zbiorowej konsumpcji produktu turystycznego w kierunku wyjazdów indywidualnych, pozwalających na zapoznanie się z lokalną kulturą i żywą tradycją regionów oraz z przebywaniem w bliskości z przyrodą, a ekoturystyka staje się obecnie najszybciej rozwijającą się formą turystyki
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(Bohdanowicz, 2006, s. 208; Parks i in., 2009, s. 91). Również program rozwoju turystyki do 2020
roku, opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, podkreśla, że wzrastająca świadomość
społeczna w odniesieniu do spraw związanych z ochroną środowiska i klimatu skutkować będzie zmianami w ofercie turystycznej, w kierunku zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony
środowiska naturalnego także w obszarze turystyki (Program rozwoju turystyki..., 2015, s. 29).
Zadaniem turystyki powinno być przyczynianie się do ochrony naturalnej równowagi ekologicznej na ziemi, a także wspieranie ludzi w dążeniu do zdrowego życia w harmonii z naturą. Turyści
poszukują możliwości wypoczynku w czystym i niezdegradowanym środowisku, mając świadomość, że taki wypoczynek będzie dla nich bardziej korzystny. Takie warunki oferują przede
wszystkim obszary wiejskie, a istotną formą realizacji koncepcji turystyki przyjaznej środowisku
na tych obszarach jest ekoagroturystyka. Ekoagroturystyka oferuje wypoczynek w ekologicznym
gospodarstwie rolnym. Łączy ona w sobie agroturystykę i ochronę środowiska oraz ochronę zasobów naturalnych, zarówno w odniesieniu do działalności produkcyjnej gospodarstwa rolnego,
jak i oferowanych atrakcji turystycznych (Privitera, 2010, s. 61). Ekoagroturystyka realizowana
jest w certyfikowanym, ekologicznym gospodarstwie rolnym, bazując na lokalnych walorach kulturowych i przyrodniczych, wykorzystując rodzinne zasoby siły roboczej oraz bazę żywieniową
gospodarstwa, z pełnym poszanowaniem przyrody (Niemiec, 2006, s. 56). Wspomniany powyżej
Program rozwoju turystyki do roku 2020 uznaje konieczność tworzenia warunków dla rozwoju
turystyki na obszarach wiejskich na podstawie walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego wsi
i rolnictwa ekologicznego (Program rozwoju turystyki..., 2015, s. 45), a rozwój ekoagroturystyki
wpisuje się w trendy rozwojowe w turystyce w nim określone.
Celem niniejszego artykułu jest określenie, na podstawie zrealizowanych badań własnych,
wybranych czynników warunkujących rozwój ekoagroturystyki z punktu widzenia właścicieli gospodarstw ekoagroturystycznych, zarówno w obszarze uwarunkowań sprzyjających temu rozwojowi, jak i stanowiących jego barierę.

Dobór i charakterystyka próby badawczej
Badania przedstawione w niniejszym artykule stanowiły część składową badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego nr NN115119539 finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki. Badania te zostały zrealizowane w roku 2012, z wykorzystaniem teleadresowej bazy danych gospodarstw ekoagroturystycznych stworzonej przede wszystkim na podstawie informacji
dostępnych w Europejskim Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki (ECEAT) i Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz uzupełnionej danymi pochodzącymi z innych źródeł
podających tego typu informacje (strony internetowe gospodarstw ekoagroturystycznych, stowarzyszeń agroturystycznych, raporty dotyczące ekoagroturystyki itp.). W badaniu gospodarstw
ekoagroturystycznych wykorzystano metodę wywiadu opartą na technice wywiadu telefonicznego z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu opracowanego przez autorkę
niniejszego artykułu. Do badań zostały wytypowane wszystkie gospodarstwa ekoagroturystyczne
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funkcjonujące w Polsce w badanym okresie (235 gospodarstw), z czego zgodę na udział w badaniu
wyraziło 85 gospodarstw ekoagroturystycznych.
W badanej próbie właścicieli gospodarstw ekoagroturystycznych znalazło się 56 kobiet i 29
mężczyzn. Właścicielami gospodarstw były najczęściej osoby w wieku 51–60 lat (40% badanych).
Tylko niewielki odsetek respondentów (11%) stanowiły osoby w wieku 31–40 lat, co może być
związane z tendencją odchodzenia młodych ludzi ze wsi do miast. W badanej próbie nie zanotowano właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw w wieku poniżej 30 lat. W gronie właścicieli
gospodarstw agroturystycznych przeważało nieznacznie wykształcenie średnie (39%), jednakże niewiele mniejsza liczba respondentów (31%) deklarowała wykształcenie wyższe. Analizując
poziom wykształcenia w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych, można stwierdzić, że
wykształcenie wyższe i wykształcenie średnie w takiej samej liczbie (po 20 osób) deklarowali
respondenci w przedziale wiekowym powyżej 50. roku życia. Co ciekawe, wykształcenie wyższe w przedziale wiekowym 31–40 lat deklarowała bardzo mała liczba respondentów (tylko trzy
osoby). Wykształcenie zasadnicze zawodowe, a także policealne/pomaturalne występowało mniej
więcej w równych proporcjach w każdej grupie wiekowej. Wykształcenie podstawowe posiadały
tylko dwie osoby z przedziałów wiekowych 36–40 lat oraz powyżej 61 lat.
Wśród badanych ekologicznych gospodarstw rolnych przeważały gospodarstwa o wielkości
16 i więcej hektarów (34%), co razem z gospodarstwami o wielkości 11–15 hektarów (18%) stanowi
ponad 50% gospodarstw o powierzchni większej od średniej krajowej, określonej w 2011 roku jako
10,36 ha1. Daje się zauważyć jednak fakt, że także duża liczba ekologicznych gospodarstw rolnych,
prowadzących działalność ekoagroturystyczną, to gospodarstwa znacznie mniejsze, o powierzchni
1–5 hektarów (26%) oraz 6–10 hektarów (22%) (rys. 1).
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Rysunek. 1. Struktura próby według wielkości gospodarstwa ekoagroturystycznego
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań własnych.

1 Ogłoszenie prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 września 2011 r. w sprawie
wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2011 roku – http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html, dostęp 10.09.2012.

Zróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego

189

Iwona Wilk

Badane gospodarstwa ekologiczne w przeważającej liczbie funkcjonują już powyżej 10 lat
(68%), a tylko 27% gospodarstw deklarowało krótszy niż 10 lat okres działalności. Zróżnicowanie
wiekowe właścicieli gospodarstw funkcjonujących powyżej oraz poniżej 10 lat jest porównywalne, w związku z czym nie można wnioskować o większej podatności młodych rolników na
trendy proekologiczne w rolnictwie. Ekoagroturystyka w tych gospodarstwach jest działalnością stosunkowo młodą. Większość właścicieli deklarowała, że tego typu działalność usługową
w swoich ekologicznych gospodarstwach rolnych realizuje od 7 do 10 lat (58%). Omawiane gospodarstwa ekoagroturystyczne są przede wszystkim przedsięwzięciami rodzinnymi. Osoby
zaangażowane w prowadzenie takiego gospodarstwa, oprócz właścicieli, to przede wszystkim
ich współmałżonkowie lub partnerzy (87%) oraz dzieci (75%). Nieliczni respondenci deklarowali
również pomoc swojej matki (7%), ojca (6%), rodzeństwa (4%) lub osób należących do dalszej
rodziny (7%). Tylko 9% respondentów zatrudniało dodatkowych pracowników. Na zatrudnianie
dodatkowego personelu nie ma jednak wpływu wielkość gospodarstwa, gdyż można zauważyć,
że dodatkowi pracownicy zatrudniani byli zarówno w gospodarstwach o wielkości 1–5 ha, jak
i większych (6–10 ha, 11–15 ha oraz powyżej 16 ha).

Determinanty rozwoju ekoagroturystyki w opinii właścicieli gospodarstw ekoagroturystycznych
Działalność usługowa gospodarstw ekoagroturystycznych jest uwarunkowana zarówno czynnikami sprzyjającymi jej rozwojowi, jak i ją ograniczającymi. Poniższe rozważania stanowią próbę
określenia tych czynników w świetle opinii właścicieli badanych gospodarstw ekoagroturystycznych.
Istotą ekoagroturystyki jest prowadzenie działalności agroturystycznej w ekologicznym
gospodarstwie rolnym. Wśród badanych gospodarstw wszystkie posiadały certyfikat rolnictwa
ekologicznego. Certyfikat taki przyznawany jest na jeden rok. Po tym okresie gospodarstwo
jest poddawane ponownej kontroli i jeśli spełnia wymogi, termin jego ważności jest przedłużany na kolejny rok. Certyfikat jest uznawany na terenie całej Unii Europejskiej. W badanych
gospodarstwach najczęściej certyfikowana była produkcja roślinna, w tym: warzywa (44%);
owoce miękkie, ze szczególnym uwzględnieniem aronii, czarnej porzeczki, maliny i truskawki
(35%); zboża (32%); siano i zielonki (25%) oraz sady (14%). Na drugim miejscu deklarowana
była produkcja zwierzęca: mięso (24%), drób (8%) i hodowla ryb – karpie i pstrągi (3%). Oprócz
tego certyfikowany był także nabiał: mleko krowie (24%), jaja kurze (21%) i mleko kozie (4%).
W wielu ankietowanych gospodarstwach certyfikacji podlegał więcej niż jeden rodzaj asortymentu produkcyjnego.
Ekologiczna produkcja rolna w ankietowanych gospodarstwach certyfikowana była przede
wszystkim przez AgroBioTest (38%) oraz Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego
Ekogwarancja Lublin (32%). Inne wymieniane przez respondentów jednostki certyfikujące to
Bioekspert Sp. z o.o. (7%), Biuro Certyfikacji i Laboratorium COBICO w Krakowie (6%), BioCert
Małopolska Sp. z o.o., Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA Oddział Badań i Certyfikacji
w Pile oraz PNG Sp. z o.o. – łącznie 8% wskazań. 18% gospodarstw deklarowało otrzymanie certyfikatu przed rokiem 2000, 24% w latach 2000–2005, a 28% po roku 2005. Najstarszy certyfikat

190

Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016

Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych

w badanej próbie został wydany w roku 1992 przez AgroBioTest. 30% właścicieli ekologicznych
gospodarstw rolnych nie pamiętało daty otrzymania certyfikatu po raz pierwszy.
Jak już wspomniano wcześniej, jednym z czynników warunkujących prowadzenie działalności usługowej w obszarze usług ekoagroturystycznych jest ich realizacja w ekologicznym gospodarstwie rolnym certyfikowanym przez właściwą jednostkę certyfikującą. Uzyskanie certyfikatu
wiąże się jednak z określonymi wymogami wynikającymi z założonych kryteriów, które należy
spełnić w procesie certyfikacji, a które mogą powodować pewne trudności wśród gospodarzy ubiegających się o ten certyfikat. Pośród badanych respondentów prawie połowa (45%) nie deklarowała
jednak żadnych trudności w trakcie przestawiania się na ekologiczną produkcję rolną w celu uzyskania certyfikatu. Pozostali respondenci największe trudności identyfikowali w odniesieniu do
konieczności ponoszenia zwiększonych nakładów pracy związanych z niemożnością stosowania
oprysków (chwasty) i nawozów sztucznych, a także związanych z koniecznością wykonywania
wielu prac ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego (16%). Stosunkowo niewielu respondentów
widziało zasadniczą trudność w nadmiernej biurokracji i skomplikowanej procedurze aplikacyjnej
(dokumenty) (10%). Wyższe koszty produkcji rolnej, mniejszy zysk oraz spadek wydajności to
kolejne czynniki generujące problemy w trakcie przestawiania się na ekologiczną produkcję rolną
(7%). Pozostali respondenci nie potrafili wskazać wyraźnych trudności związanych z procedurą
certyfikacji.
Prowadzenie własnej działalności usługowej pod postacią ekoagroturystyki wiąże się jednak w opinii respondentów z szeroką gamą problemów, które stanowią barierę dla jej rozwoju.
Zasadniczym problemem deklarowanym przez większość ankietowanych był brak wsparcia dla
ich działalności ze strony samorządu lokalnego (38%). Przede wszystkim respondenci podkreślali
słabą komunikatywność administracji lokalnej, brak fachowego doradztwa i wsparcia, zwłaszcza
w obszarze wnioskowania o dotacje unijne (np. realizację szkoleń teoretycznych w tym zakresie, przy braku pomocy praktycznej), a także brak prowadzenia szkoleń z zakresu agroturystyki
i ekoagroturystyki oraz niedostateczne w opinii respondentów prowadzenie działań promocyjnych
usług agroturystycznych realizowanych w gospodarstwach ekologicznych na poziomie samorządu
lokalnego. Kolejnym istotnym problemem związanym z prowadzeniem działalności ekoagroturystycznej był brak środków na rozwój (18%). Problem ten związany był przede wszystkim z trudnością aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych (wymogi formalne związane z wypełnieniem i złożeniem wniosku o dotację). Także finansowanie realizacji w gospodarstwie inwestycji
sprzyjających ochronie środowiska (np. instalacja kolektorów słonecznych) ze środków krajowych
było postrzegane przez właścicieli gospodarstw jako utrudnione ze względu na wymagane do spełnienia warunki. Występująca nadmierna, w opinii respondentów, biurokracja i wymogi prawne
również nie sprzyjają ekoagroturystyce (11%) – deklarowano niejasne przepisy dotyczące opodatkowania agroturystyki, brak odpowiedniego i czytelnego ustawodawstwa dotyczącego działalności agroturystycznej a także brak przejrzystego dla rolników ustawodawstwa dotyczącego
handlowania wyrobami tradycyjnymi i regionalnymi. Kolejną zidentyfikowaną barierą był brak
odpowiednio rozwiniętej infrastruktury lokalnej i mediów (7%). Inne wskazania obejmowały
między innymi dużą konkurencję, szczególnie ze strony rynku usług agroturystycznych, niską

Zróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego

191

Iwona Wilk

atrakcyjność turystyczną regionu, konieczność systematycznego inwestowania w celu dostosowania oferty do zmieniających się wymagań klientów czy też problematyczne zachowanie niektórych
turystów, szczególnie młodych.
Polityka strukturalna Unii Europejskiej oraz utworzone fundusze stwarzają możliwości finansowania i wspierania inicjatyw wiejskich. Dzięki temu powstały możliwości uzyskania wsparcia na przedsięwzięcia podejmowane przez rolników, w tym na rozwój agroturystyki. Korzystanie
z funduszy pomocowych UE w celu rozwijania działalności ekoagroturystycznej nie jest jednak
szeroko rozpowszechnione. Wśród ankietowanych właścicieli gospodarstw ekoagroturystycznych tylko 33% z nich deklarowało skorzystanie z dofinansowania z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej na prowadzenie działalności agroturystycznej. Pozostali respondenci (67%) w przeważającej większości (60%) zamierzali jednak skorzystać z tego dofinansowania, jednakże w ich
opinii pojawiły się przeszkody, które im to uniemożliwiły. Kluczowymi czynnikami, które stanowiły barierę, była skomplikowana procedura składania wniosku (56% wskazań), a także konieczność zainwestowania własnych środków w określonej wysokości jako warunek uzyskania dofinansowania (51%). Znaczna liczba respondentów wskazała jako powód nieskorzystania z funduszy
pomocowych Unii Europejskiej na prowadzenie działalności agroturystycznej obawę przed konsekwencjami nieprawidłowego rozliczenia dotacji (37%), zbyt długi czas oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów (37%) oraz zbyt niski poziom możliwej do uzyskania w ramach tych funduszy
pomocy finansowej w stosunku do wysokości ponoszonych kosztów planowanej inwestycji (28%).
Również brak informacji o możliwości skorzystania z funduszy pomocowych UE na prowadzenie
działalności agroturystycznej uniemożliwiał respondentom ewentualne ich wykorzystanie (12%).
Innymi powodami wskazywanymi przez respondentów było niespełnianie wymogów formalnych,
takich jak określony wiek oraz ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(KRUS) (16%) (rys. 2), a także skomplikowane według nich przepisy w odniesieniu do obiektu
agroturystycznego oraz zniechęcenie wynikające z faktu, że takie wnioski składane przez rodzinę
lub znajomych zostały odrzucone.
Czynnikiem stymulującym podjęcie działalności ekoagroturystycznej jest również możliwość uzyskania na tę działalność kredytu celowego z różnych instytucji. Badani właściciele gospodarstw ekoagroturystycznych deklarowali łatwy dostęp do informacji na temat wyżej wspomnianego rodzaju kredytu (71%). Tylko 25% badanych uznało, że informacje na ten temat nie były
łatwo dostępne.
Wiedza o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa ze strony organizacji branżowych
(stowarzyszeń agroturystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego itp.) jest szeroko rozpowszechniona – wiedziało o niej 92% badanych gospodarzy. Również aż 94% respondentów deklarowało
uczestnictwo w szkoleniach lub kursach związanych z prowadzeniem działalności agroturystycznej oferowanych przez te organizacje, zaś problematykę proponowanych kursów i szkoleń uważała
za zgodną ze swoimi potrzebami połowa ankietowanych (53%), a 46% uznało ją za częściowo
zgodną. Jedynie 1% respondentów uznał, że problematyka ta nie przystawała w ogóle do ich potrzeb. Badani gospodarze wśród najbardziej pożądanych tematów szkoleń (najczęściej wskazywanych jako potrzebne i bardzo potrzebne) wymieniali promocję gospodarstwa ekoagroturystyczne-
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Rysunek 2. Powody nieskorzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na prowadzenie działalności
agroturystycznej
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań własnych.

go (79%), sposoby żywienia ekoagroturystów z wykorzystaniem produktów ekologicznych (68%),
dobre praktyki w obsłudze turystów (65%), wymogi prawne w działalności agroturystycznej
(65%) oraz sposoby pozyskiwania środków na prowadzenie działalności agroturystycznej (65%).
Problematyka wypełniania wniosków o dotacje ze środków UE uzyskała także wysoki odsetek
deklaracji (59%), co może stanowić odzwierciedlenie zidentyfikowanego wcześniej zapotrzebowania na fachowe doradztwo i wsparcie w tym zakresie. Zdecydowanie najsłabsze zainteresowanie
wzbudziły zagadnienia związane z pozarolniczą działalnością proekologiczną w gospodarstwie
agroturystycznym (35%) oraz z kategoryzacją obiektów agroturystycznych (25%). Pozostałe tematy szkoleń i kursów, takie jak wyposażenie kwatery ekoagroturystycznej, organizacja form wypoczynku turystów, dziedzictwo kulturowe oraz powadzenie finansów i podatki w agroturystyce,
cieszyły się mniejszym zainteresowaniem, przy czym 20% badanych problematykę finansową na
kursach i szkoleniach uznało za niepotrzebną. Należy podkreślić, że szkolenia w obszarze prowadzenia działalności agroturystycznej w ekologicznym gospodarstwie rolnym (ekoagroturystyki)
powinny znacząco eksponować zagadnienia związane z ekologicznymi aspektami tej działalności.
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Członkostwo w stowarzyszeniach skupiających gospodarstwa agroturystyczne jest stosunkowo popularne – należy do nich blisko ¾ badanych gospodarstw (71%). Jednak zadowolenie
z członkostwa z punktu widzenia osiąganych z tego korzyści nie jest wysokie – jedynie co czwarty
gospodarz (23%) ma poczucie, że członkostwo w stowarzyszeniach branżowych przynosi mu duże
korzyści, ponad połowa (53%) uważa, że korzyści są umiarkowane, co piąty (18%) widzi małe
korzyści, 5% natomiast nie widzi żadnych korzyści z przynależności do stowarzyszenia. Badani
gospodarze wśród najważniejszych korzyści, które powinny wiązać się z członkostwem w stowarzyszeniach agroturystycznych, najczęściej wymieniali: dostęp do bezpłatnych szkoleń (65%),
promocję usług agroturystycznych gospodarstwa (64%), wspólne wyjazdy na targi turystyczne
(52%) oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje z UE na prowadzenie i rozwój działalności
agroturystycznej (48%). Również sporo wskazań dotyczyło pomocy podczas ubiegania się o kredyt
na prowadzenie i rozwój działalności agroturystycznej (39%). Najsłabsze zainteresowanie wiązało
się z organizowaniem pobytów promocyjnych dla dziennikarzy (25%). Pozostałe potencjalne korzyści, takie jak pomoc w załatwianiu formalności urzędowych, ułatwianie współpracy z biurami
podróży i pomoc w rozwijaniu infrastruktury gospodarstwa ekoagroturystycznego postrzegane
były przez respondentów jako średnio ważne.
W prowadzeniu działalności ekoagroturystycznej bardzo ważne jest również wsparcie ze
strony jednostek samorządu terytorialnego. Ważnym elementem tego wsparcia jest promowanie
samej gminy jako atrakcyjnej dla turystów. Wśród badanych respondentów zdania na ten temat
były prawie równo podzielone. 49% ankietowanych stwierdziło, że ich gmina nie jest dobrze promowana przez władze lokalne pod kątem atrakcyjności dla potencjalnych turystów, 47% zaś było
przeciwnego zdania.
W związku z nasilającym się trendem proekologicznym w turystyce gminy powinny wspomagać ekoagroturystykę, jednak aż 72% badanych uważa, że gmina, w której znajduje się ich
gospodarstwo, nie wspiera w żaden szczególny sposób działalności agroturystycznej prowadzonej
w ekologicznych gospodarstwach rolnych. Natomiast respondenci, którzy deklarują takie wsparcie ze strony gminy (26%), podkreślają przede wszystkim wsparcie poprzez działania reklamowe – biuletyny, ulotki, foldery, reklamę w prasie, centrach informacji turystycznej (96%), udział
w targach i wystawach, organizowanie festynów (45%) oraz wsparcie lokalowe dla organizacji
szkoleń przez instytucje zewnętrzne, a także samodzielne ich organizowanie (25%). Tylko 9%
gmin wspiera działalność agroturystyczną prowadzoną w ekologicznych gospodarstwach rolnych
poprzez stronę internetową gminy (publikowane wykazy gospodarstw ekoagroturystycznych, informatory itp.) (rys. 3). Interesującą formą wsparcia przez gminy działalności ekoagroturystycznej
były również wyjazdy do innych tego typu gospodarstw w celach szkoleniowych, zapewnianie
bezpłatnego transportu w celu wyjazdów na targi i festyny oraz zapraszanie mediów i gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
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Rysunek 3. Sposoby promowania przez gminę wypoczynku w ekologicznych gospodarstwach rolnych
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań własnych.

W całej badanej próbie dominuje jednak pogląd, że gminy, w których respondenci prowadzą działalność ekoagroturystyczną, nie promują wypoczynku w ekologicznych gospodarstwach
rolnych (62%). Również w opinii większości respondentów (74%) Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nie zachęca właścicieli gospodarstw ekologicznych do rozpoczęcia
w nich działalności agroturystycznej. Rozwojowi działalności ekoagroturystycznej sprzyja także
dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna gmin, jednakże aż 51% badanych właścicieli gospodarstw ekoagroturystycznych uważa, że ich gmina nie posiada dobrze rozwiniętej tego typu
infrastruktury.

Podsumowanie
Na prowadzenie działalności w obszarze usług ekoagroturystycznych wpływa szereg czynników sprzyjających tej działalności lub ją ograniczających. Podstawowym czynnikiem warunkującym realizację działalności ekoagroturystycznej jest prowadzenie ekologicznej produkcji rolnej
potwierdzonej posiadaniem stosownego certyfikatu. W świetle zrealizowanych badań gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce można stwierdzić, że właściciele badanych gospodarstw
w większości nie postrzegali procedury przestawiania gospodarstwa na ekologiczną produkcję
rolną w celu uzyskania certyfikatu jako bariery dla wprowadzenia tego typu produkcji rolnej.
Należałoby jednak zastanowić się nad uproszczeniem procedury aplikacyjnej związanej z certyfikacją, gdyż niektórzy respondenci zgłaszali zastrzeżenia właśnie w odniesieniu do skomplikowanej procedury aplikacyjnej, a także nadmiernej biurokracji. Ważnym uwarunkowaniem sprzy-
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jającym rozwojowi ekoagroturystyki jest wsparcie ze strony jednostek samorządu terytorialnego.
Pośrednio takim wsparciem dla ekoagroturystyki jest dobrze rozwinięta w gminach infrastruktura
turystyczna oraz promowanie się gmin jako atrakcyjnych turystycznie. Ponieważ jednak prawie aż
połowa badanych gospodarstw twierdzi, że gmina nie jest dobrze promowana przez władze lokalne
pod kątem atrakcyjności dla potencjalnych turystów oraz że nie posiada dobrze rozwiniętej infrastruktury turystycznej, co stanowi istotną barierę w rozwoju działalności ekoagroturystycznej,
należałoby zwrócić uwagę na konieczność intensyfikacji działań w obszarze wyżej zidentyfikowanych problemów. Gminy powinny w możliwie najszerszym zakresie wspomagać działalność
ekoagroturystyczną, dbając o to, aby prowadzący gospodarstwa ekoagroturystyczne mogli otrzymać w gminie wszelkie potrzebne informacje przekazywane w sposób zrozumiały i wyczerpujący, a także by gminy oferowały nie tylko wiedzę teoretyczną z danego obszaru (np. informacje
o możliwych źródłach pozyskania środków finansowych), ale konkretną pomoc przy praktycznym
jej wykorzystaniu w działalności ekoagroturystycznej (np. pomoc przy wypełnianiu wniosków
o dotacje unijne). Ponieważ wiodącym źródłem informacji dla ekoagroturystów o ofercie jest internet, zatem gminy powinny na swoich stronach internetowych nie tylko umieszczać informacje
o działających na ich terenie gospodarstwach ekoagroturystycznych, ale także, podkreślając ich
ekologiczny charakter, eksponować korzyści dla turystów płynące z tej formy wypoczynku.
Istotną barierą związaną z prowadzeniem działalności ekoagroturystycznej, sygnalizowaną przez badanych właścicieli gospodarstw ekoagroturystycznych, był brak środków na rozwój.
Problem ten wynikał przede wszystkim z trudności aplikowania o dofinansowanie ze środków
unijnych (wymogi formalne związane z wypełnieniem i złożeniem wniosku o dotację), dlatego
też zasadna jest wyżej podkreślana konieczność generowania konkretnej pomocy w tym zakresie
ze strony jednostek samorządu terytorialnego. Także finansowanie w gospodarstwie inwestycji
sprzyjających ochronie środowiska (np. instalacja kolektorów słonecznych) ze środków krajowych
było postrzegane przez właścicieli gospodarstw jako utrudnione ze względu na wymagane do
spełnienia warunki. Zasadne byłoby więc uwzględnienie w procedurach ubiegania się o wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe zastrzeżeń właścicieli gospodarstw ekoagroturystycznych, co
może przyczynić się do szerszego wykorzystania tych środków, z korzyścią nie tylko dla rozwoju
tej formy działalności usługowej, ale również dla środowiska. Na podkreślenie jednak zasługuje
fakt, że informacje dotyczące możliwości uzyskania kredytów na prowadzenie działalności agroturystycznej są określane przez respondentów jako łatwo dostępne. Również wymogi prawne nie
sprzyjają rozwojowi ekoagroturystyki – wymieniano niejasne przepisy dotyczące opodatkowania
ekoagroturystyki oraz brak odpowiedniego i czytelnego ustawodawstwa dotyczącego działalności
ekoagroturystycznej. Szczególna rola w pokonywaniu barier w rozwoju działalności ekoagroturystycznej przypada Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która powinna na bieżąco
identyfikować problemy rolników w określonych obszarach i starać się nie tylko zapewniać im
szczegółowe informacje z pożądanych dziedzin, lecz także wpływać na zmianę niejasnych lub
niekorzystnych w opinii rolników przepisów.
W prowadzeniu działalności ekoagroturystycznej gospodarstw ekologicznych dużą rolę odgrywa wsparcie merytoryczne oferowane przez stowarzyszenia agroturystyczne, ośrodki doradz-
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twa rolniczego, itp. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że działalność w tym
zakresie wymienionych podmiotów stanowi czynnik sprzyjający rozwojowi ekoagroturystyki.
Respondenci deklarowali bowiem, że możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa ze strony
organizacji branżowych (stowarzyszeń agroturystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego itp.)
i szkoleń jest szeroko rozpowszechniona, jednak problematyka szkoleń powinna być lepiej dostosowana do potrzeb odbiorcy.
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DETER MINANTS OF ECOAGRITOURISM ACTIVITY DEVELOPMENT
ON ORGANIC FAR MS

Keywords

ecoagritourism, ecoagritourism farms, development determinants

Summary

Ecoagritourism fosters environment protection and it is becoming increasingly popular form of
recreation. Ecoagritourism uses local cultural and natural values, family labour force and organic
food with full respect for nature. It also fits into the new trends in the global tourism market. From
the perspective of ecoagritourism development it is important to identify the factors determining
this development.
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Streszczenie

W artykule przeprowadzono kompleksową analizę generowania ruchu turystycznego
przez chęć oglądania zwierząt bądź wchodzenia w interakcje ze zwierzętami, jak również omówiono udział zwierząt w logistyce ruchu turystycznego.
W warstwie teoretycznej przywołana została problematyka doświadczenia, integralny
element ekonomii doświadczeń, jako podstawowa przesłanka dążenia turystów do kontaktów ze zwierzętami. Nawiązano także do koncepcji Mossberg „przestrzeni doświadczenia” (experiencescape) oraz aktora-sieci Callona i Latoura.
Opracowanie ma charakter przeglądowy. Celem artykułu była analiza następujących
zagadnień:
– zwierzęta jako motyw wyjazdu turystycznego, z wyszczególnieniem: oglądania, spotkania (bezpośredni kontakt), polowania, wędkarstwa, fotografii;
– faunistyczne atrakcje turystyczne; w tym atrakcje kulinarne;
– zwierzęta jako zagrożenie ruchu turystycznego: bezpośrednie i pośrednie;
– zwierzęta jako czynnik ograniczający zagrożenia w ruchu turystycznym;
– zwierzęta jako środek transportu.
Dyskusja i ocena zjawisk została przeprowadzona na podstawie kwerendy literatury
i źródeł wtórnych w języku polskim i angielskim oraz obserwacji uczestniczącej autora.
Sformułowano kierunki przyszłych badań empirycznych, których rezultaty mogą być
przydatne w zarządzaniu ruchem turystycznym.

Wprowadzenie
Uczestnicy ruchu turystycznego mają wobec oferowanych produktów coraz wyższe oczekiwania. Sprostanie im wymaga od podażowej strony rynku wiedzy psychologicznej, socjologicznej,
marketingowej, także geograficznej i przyrodniczej, jak również kreatywności, innowacyjności
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oraz empatii i doświadczenia. Usługodawcy poszukują nowych rozwiązań dla podnoszenia atrakcyjności produktu turystycznego. Ważnym elementem oferty mogą być zwierzęta.
Celem artykułu jest ocena znaczenia zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego w odniesieniu do ekonomii doświadczeń, teorii kultury konsumenckiej (consumer culture theory CCT)
i aktora-sieci oraz przedstawienie używania zwierząt w logistyce ruchu turystycznego.
Opracowanie ma charakter przeglądowy. Celem artykułu jest w szczególności analiza następujących zagadnień:
– zwierzęta jako motyw wyjazdu turystycznego, z wyszczególnieniem: oglądania, spotkania
(bezpośredni kontakt), polowania, wędkarstwa, fotografii;
– zwierzęta jako atrakcja: faunistyczne atrakcje turystyczne; w tym atrakcje kulinarne;
– zwierzęta jako zagrożenie ruchu turystycznego: bezpośrednie i pośrednie;
– zwierzęta jako czynnik ograniczający zagrożenie ruchu turystycznego;
– zwierzęta jako środek transportu.
Analizę przeprowadzono na podstawie literatury i źródeł wtórnych w języku polskim i angielskim oraz obserwacji uczestniczącej autora. Zostały przytoczone przykłady zarówno z zagranicy,
jak i z Polski.

Doświadczenia turysty
Dążenie uczestników do zdobywania nowych doświadczeń w turystyce można tłumaczyć na
gruncie ekonomii doświadczeń (ang. experience economy). Nurt ten podkreśla, że podstawowym
towarem stają się nie konkretne produkty, ale emocje, przeżycia i doświadczenia klientów, o czym
szeroko pisali Pine i Gilmore (1999), a w polskiej literaturze m.in. Marciszewska (2010) i Stasiak
(2013). Doświadczenia obejmują różne sfery, Pine i Gilmore (1998) wskazują na ich charakter: edukacyjny, rozrywkowy, estetyczny i eskapistyczny (Fuglsang, Sundbo, Sørensen, 2011).
Ważnym aspektem jest kwestia współtworzenia produktu przez uczestników (Payne, Frow
i Storbacka, 2007), wpisująca się w koncepcję Service Dominant Logic Lusha i Vargo (2006).
Według wielu autorów, jak Binkhorst i Den Dekker (2009) czy Prahalad i Ramaswamy (2004,
s. 48), indywidualne doświadczenie współudziału, nazywane doświadczaniem współtworzenia
(co-creation experience), stanowi wartość dla konsumenta. Analogiczną opinię wyraża Holbrook
(2006), wskazując, że doświadczenie określa, co jest dla konsumenta wartością. Podobną postawę prezentują Prahalad i Ramaswamy (2004, s. 67) oraz Korkman (2006, s. 27). W identyfikacji
kształtowania relacji i zachowań człowieka ze zwierzęciem w określonym środowisku można odwoływać się także do teorii aktora-sieci (Actor-Network) (Callon, 1986, s. 196–233; Law, 1992;
Latour, 2007, s. 62).
Podobnie jak w ekonomii doświadczeń, również w teorii kultury konsumenckiej (Consumer
Culture Theory CCT) Arnould i Thompson (2005) podkreślają emocje, aspekty kontekstowe, symboliczne i nieutylitarne konsumpcji. Wartością dla turysty jest nie przedmiot konsumpcji, ale doświadczanie konsumpcji (Payne, Frow i Storbacka, 2007).
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Andersson (2007) proponuje traktowanie doświadczenia turysty jako momentu, kiedy spotyka
się turystyczna konsumpcja z turystyczną produkcją. To właśnie jest ten moment, kiedy tworzy się
wartość dla turysty. Takie ujęcie skłania do poświęcenia większej uwagi samemu procesowi konsumpcji (Webster, 2002). Korkman (2006, s. 27), nawiązując do koncepcji Reckwitza i Schatzkiego,
określa konsumpcję jako: zestaw rutynowych działań, z wykorzystaniem instrumentów, wiedzy,
obrazów, fizycznej przestrzeni i aktywnego uczestnika, który jest skłonny urzeczywistniać i przeprowadzić proces (practice). Złożenie wielu wymiarów, składające się na „przestrzeń doświadczenia” (experiencescape), wskazuje również Mossberg (2007) i wymienia wśród nich: osoby świadczące usługi turystyczne, innych turystów, miejsce, produkty i wątek tematyczny.

Rola zwierząt w życiu człowieka
Zwierzęta historycznie odgrywały w życiu człowieka ważną rolę. W przeszłości umożliwiały
zaspokojenie jego egzystencjalnych potrzeb, stanowiąc pożywienie, środek transportu i ochronę
bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem gospodarczym funkcje te zmieniły charakter, udomowione
zwierzęta towarzyszą na co dzień osobom, które się na to decydują, a rolnicy prowadzą hodowlę
zwierząt, zaspokajając potrzeby pozostałej części społeczeństwa na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Zwierzęta wciąż jeszcze wykorzystuje się w transporcie – im niższy poziom
rozwoju regionu, tym większa ich rola.
Urbanizacja ograniczyła kontakty człowieka ze zwierzętami innymi niż te udomowione czy
żyjące w miastach ptaki i gryzonie. Stąd nasilająca się w ludziach chęć spotkania ze zwierzętami,
którą wykorzystuje się jako jeden z czynników pobudzających ruch turystyczny.
Zastanawiając się nad przesłankami dążenia człowieka do oglądania/spotykania poszczególnych gatunków zwierząt, warto odwołać się do wyników badań na temat sympatii i antypatii, jaką
wywołują poszczególne zwierzęta (Woods, 2000). Wyniki wskazują, że na preferencje wobec zwierząt mają wpływ następujące czynniki: rozmiar – większe zwierzęta są bardziej preferowane; estetyka – zwierzęta uznawane za atrakcyjne są preferowane, przy czym atrakcyjność może zależeć od:
kształtu, faktury (miękkie futerko), koloru, sposobu poruszania (szybki, dynamiczny); inteligencja
– preferowane są zwierzęta posiadające zdolność rozumienia i odczuwania; zagrożenie dla człowieka – zwierzęta postrzegane jako stanowiące zagrożenie są mniej lubiane; możliwość czynienia szkód
w domu – zwierzęta niszczące miejsce zamieszkania są nielubiane; drapieżność – niejednoznaczny
wpływ; drapieżniki były zarówno lubiane, jak i nielubiane; filogenetyczna relacja do ludzi – zwierzęta, które są postrzegane jako podobne (strukturalnie, behawioralnie) do człowieka, są bardziej lubiane;
kulturowe i historyczne związki z człowiekiem – zwierzęta, które odgrywały ważną rolę w historii
czy kulturze danego rejonu świata, są w nim bardziej faworyzowane; związki ze społeczeństwem –
zwierzęta, które są udomawiane lub użyteczne dla ludzi, są bardziej lubiane; wygląd ciała – im bardziej podobny do ludzkiego, tym bardziej preferowany. Wyniki dowiodły ogólnych prawidłowości
– występuje geograficzne zróżnicowanie preferencji, a postrzegane cechy wpływają na preferencje
silniej niż cechy rzeczywiste. Rezultaty ujawniły, że na pierwszych miejscach wśród najbardziej lubianych gatunków zwierząt znalazły się: psy, delfiny, misie koala, koty, ptaki, a wśród grup zwierząt:
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domowe psy, wielkie koty (tygrysy, lwy, lamparty, gepardy), ptaki, delfiny, misie koala, ryby. Jako
najbardziej nielubiane gatunki zwierząt wymieniane były: węże, pająki, koty, ropuchy, krokodyle,
rekiny, a wśród grup zwierząt: insekty, węże, ropuchy, krokodyle i gryzonie.

Zwierzęta jako motyw wyjazdu turystycznego
Najwyższą wartość dla turystów ma oglądanie zwierząt w ich naturalnych habitatach. Jako
przykłady wymienić można oglądanie dzikich zwierząt podczas specjalnych wypraw noszących nazwę safari (wild games) w Afryce. Najczęściej ma to miejsce na obszarach chronionych:
w parkach narodowych i rezerwatach. Jest to w pełni skomercjalizowana forma oglądania, organizowana przez uprawnione (licencjonowane) firmy, które pobierają za usługę wysokie opłaty,
dodatkową uiszcza się za wjazd na teren obszaru chronionego (J. Berbeka i K. Berbeka, 2008).
Najpopularniejszymi obszarami w tym zakresie są parki w Tanzanii, Kenii, Botswanie, Zambii
i w RPA. Specyfika tego ostatniego kraju polega na możliwości realizowania safari w prywatnych
hacjendach, które zlokalizowane są na terenie parku Krügera (Ferreira i Harmse, 2008).
Jeśli chodzi o zwierzęta afrykańskie, to w literaturze powstało określenie Big Five; do wielkiej
piątki zalicza się: afrykańskiego słonia sawannowego, nosorożca czarnego, lwa, bawołu, lamparta.
Określenie historycznie uwzględniało najtrudniejsze do upolowania zwierzęta, współcześnie są
one bardzo chętnie wybierane przez turystów jako cele oglądania. W literaturze wyrażana jest
opinia, że ze względu na swoją popularność, początkowo łowiecką, a później głównie turystyczną, stwarza im się lepsze warunki niż innym zwierzętom, niekiedy nawet kosztem tych drugich
(Horner i Swarbrooke, 2005, s. 210).
Ze względu na charakter dzikich zwierząt oglądanie sprowadza się do obserwacji zwierząt
z okna samochodu (jeepy, z napędem na cztery koła). Auta są przystosowane do safari poprzez
uchylanie okna w dachu oraz podnoszenie dachu o kilkanaście centymetrów, dzięki czemu powstaje przestrzeń umożliwiająca robienie fotografii, na tyle niewielka, że zwierzęta nie mogą dosięgnąć turystów. Wysiadanie z samochodu poza specjalnie do tego wyznaczonymi miejscami jest
zabronione. To właśnie łamanie tego zakazu kończy się niejednokrotnie śmiertelnymi wypadkami.
W ciągu 10 lat (1988–1997) w Tanzanii miało miejsce siedem śmiertelnych ataków zwierząt na
turystów w trakcie safari (Durrheim i Leggat, 2008, s. 176).
Można rozważać, czy głównym motywem uczestników jest oglądanie, czy chęć robienia
zdjęć, momentami nie chodzi nawet o uchwycenie zwierzęcia w kadrze, tylko zrobienia zdjęcia
sobie (selfie), co jest znakiem czasów. Należy stwierdzić, że granica między motywem oglądania
a fotografowania jest w przypadku większości turystów dość płynna.
Jeśli celem obserwacji są ptaki, to używa się nawet określenia turystyka ornitologiczna.
Realizowana jest w wielu miejscach świata, na przykład na Wyspach Brytyjskich czy w Kolumbii,
a w Polsce między innymi w ujściach Świny, Wisły czy Warty.
Motywacją może być chęć spotkania z gorylami górskimi, na którą turyści mają szansę
w Ugandzie, Rwandzie i Kongu. Jest to rzeczywiście doświadczenie, w rozumieniu ekonomii doświadczeń. Spotkanie z tymi ogromnymi, majestatycznymi zwierzętami, możliwość ich obserwa-
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cji w dzikim, afrykańskim krajobrazie, a nawet nawiązywanie pewnej formy kontaktu (podawanie
gałęzi i zabawa nią) jest niezwykłym przeżyciem. Goryle górskie można obserwować jedynie na
wolności, wielokrotne próby ich umieszczenia w ogrodach zoologicznych nie powiodły się, schwytane szybko umierały.
Zarządy parków, na terenie których żyją goryle górskie (Virunga National Park, Bwindi
Impenetrable National Park, Volcanoes National Park Rwanda) wybierają dane stado do umożliwienia jego obserwacji przez człowieka i przygotowują je do tego. Pierwszy etap to obserwacja
i wybór stada. Stada liczą od kilkunastu do około 30 sztuk. Następnie pracownicy parku systematycznie pojawiają się w zasięgu wzroku stada. Wymaga to poruszania się zgodnie z tempem
przemieszczania się zwierząt, które na każdą noc przygotowują nowe gniazdo/legowisko (nest).
Kolejnym etapem jest stopniowe zbliżanie się pracowników parku do stada, wszystko realizowane
z absolutną systematycznością (codziennie). Zmniejszanie dystansu nieraz wywołuje protesty, przywódca stada (zwany silver back, od faktycznie srebrno-szarego koloru grzbietu) sygnalizuje swoje
niezadowolenie werbalnie (pomruki, inne nieprzyjazne dźwięki) i przy pomocy gestów – machania
łapami, dudnienia nimi po klatce piersiowej, a nawet rzucania gałęziami. Celem oswajania stada jest
jego przyzwyczajenie do stałej ludzkiej obecności przez określony czas (około godziny do dwóch)
w ciągu dnia. Doświadczenia pracowników wskazują, że proces zajmuje około dwóch lat. I dopiero
wtedy podejmuje się decyzję o umożliwieniu turystom obserwacji danego stada1.
Powyższe spotkanie podlega dość restrykcyjnej organizacji. Po pierwsze jest limitacja ilościowa – dane stado może być obserwowane dziennie przez maksymalnie osiem osób. W związku
z tym warunkiem konieczne jest posiadanie pozwolenia wydawanego przez ministerstwo danego
kraju. W połowie ubiegłej dekady takie pozwolenie należało uzyskać z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Cena pozwolenia w 2015 roku wynosiła 750 dolarów (dla cudzoziemców), pozwolenie
jest imienne, na dany dzień. W wyprawie uczestniczyć mogą osoby od 16. roku życia.
Organizacja obserwacji ma określoną procedurę. Ponieważ stado znajduje się w ruchu, pierwszym zadaniem organizatorów jest znalezienie miejsca noclegu goryli. Mając informacje z poprzedniego dnia, pracownik wyrusza świtem na poszukiwanie. Grupa w tym czasie gromadzi się
w określonym miejscu i czeka wraz z innymi pracownikami parku. W momencie napotkania lub
dostrzeżenia stada, tropiciel przekazuje przy pomocy radiotelefonu tę informację przewodnikom
i grupa wyrusza. Jeśli jest taka możliwość, to podwozi się ją autami terenowymi jak najbliżej, ale
i tak pewien dystans trzeba przejść pieszo, często bez ścieżek. To przewodnik prowadzi, wycinając maczetą drogę w dżungli, jeśli to konieczne. Taki marsz, w zależności od lokalizacji stada
i sprawności grupy, wynosi od dwóch do nawet sześciu godzin trekkingu2. Po dotarciu w okolice
stada pozostawia się w oddaleniu osobiste rzeczy i tylko z aparatami fotograficznymi cała grupa
(max. ośmioro turystów + min. troje pracowników parku) podchodzi do stada. Stado jest w swoim
habitacie, w związku z czym zachowuje się w naturalny sposób – konsumuje rośliny, wypoczywa,
leżąc w cieniu, młode goryle bawią się ze sobą i swoimi mamami. Należy stwierdzić, że obecność

1
2

Na podstawie wywiadów z pracownikami Parku Virunga w Ugandzie, lipiec 2010 r.
Na podstawie wywiadów z pracownikami Parku Virunga w Ugandzie, lipiec 2010 r.

Zróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego

203

Jadwiga Berbeka

ludzi nie denerwuje i nie drażni zwierząt. Naturalnie turyści zostają wcześniej poinstruowani,
jak się zachowywać. Obserwacja zwierząt trwa około godziny. Uczłowieczenie goryli powoduje,
że spotkanie z nimi w afrykańskiej dżungli stanowi doświadczenie, wchodzi się w „przestrzeń
doświadczenia”, jeśli odnosić się do koncepcji Mossberg (2007): jest więc turysta ze współtowarzyszami, miejsce i zwierzęcy wątek tematyczny.
Możliwość obserwacji ryb i wodnych ssaków (żółwie, delfiny, diugonie) jest jednym z motywów uprawiania nurkowania, a ujmując to z punktu widzenia niniejszego tematu, podejmowania
wyjazdów turystycznych, których głównym celem jest nurkowanie (z użyciem sprzętu) czy tylko
snorkelowanie. Kontakt w tym wypadku ogranicza się do obserwacji, dotykanie jest niewskazane,
niepoprawne, czasem wręcz niebezpieczne (ryby z kolcami jadowymi, stanowiące zagrożenie).
Główne rejony, w których następuje koncentracja ruchu turystycznego o takiej motywacji, to między innymi: egipskie wybrzeża Morza Czerwonego, wybrzeża indonezyjskich wysp: Bali, Borneo
(również w malezyjskiej części), Raja Ampat, wybrzeża RPA, Mozambiku, należąca do Tanzanii
wyspa Zanzibar, należące do Ekwadoru wyspy Galapagos i Kokosowe, Wielka Rafa u wybrzeży
Australii i liczne wyspy Mikronezji.
Motywem wyjazdów może być wędkowanie, na przykład w Norwegii czy Omanie, oraz polowanie, w zależności od rodzaju zwierzyny realizowane we wszystkich rejonach świata.

Bezpośredni kontakt ze zwierzętami jako czynnik ruchu turystycznego
Turyści poszukują jeszcze bliższej formy kontaktów ze zwierzętami, na przykład możliwości
ich głaskania, zabawy z nimi. O ile w przypadku dzikich zwierząt żyjących na wolności nie jest to
możliwe, to istnieją miejsca i określone uwarunkowania stwarzające taką szansę. Przykładem są
ośrodki opieki i terapii zwierząt, jakie działają w różnych krajach, na przykład w RPA. Młode, które zostają odrzucone lub osierocone, trafiają tam i otaczane są ochroną. Znajdując się od początku
pod opieką ludzi, akceptują ich. Wykorzystuje się to, pozwalając turystom na kontakty (głaskanie,
zabawa) z młodymi lwami, gepardami czy innymi dzikimi zwierzętami. Oczywiście stosuje się
określone procedury bezpieczeństwa. Jednakże zawsze ryzyko istnieje i uczestnicy na wstępie
podpisują oświadczenia o jego świadomości i ponoszeniu ewentualnych konsekwencji. Niemniej
jednak zapewne to właśnie ryzyko bezpośredniego kontaktu z dzikim zwierzęciem jest tym, co
przyciąga turystów, to również jest forma doświadczenia, o dużym ładunku emocji. Nawiązując
do koncepcji Mossberg, to jest właśnie experinscape, również zgodnie z teorią kultury konsumenckiej (CCT) czy teorii aktora-sieci stanowi to wartość – wchodzenia w interakcje ze zwierzętami,
w określony sposób, w danym miejscu i otoczeniu.
Bezpośrednie kontakty mogą mieć miejsce nie tylko z drapieżnikami. W RPA na przykład
można spotykać się na strusich farmach ze strusiami i tam je karmić, a nawet na nich jeździć (warunkiem jest waga nieprzekraczająca 80 kg).
Zarysowuje się tu problem karmienia zwierząt. O ile w ogrodach zoologicznych to jest moment zwiększenia możliwości ich obserwacji i podaje się do wiadomości pory karmienia atrakcyjnych zwierząt (np. fok), to dyskusyjne jest karmienie zwierząt żyjących na wolności (Newsome
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i Rodger, 2008). Może to powodować zaburzenie ich normalnego sposobu funkcjonowania, co na
dłuższą metę przekłada się na nieumiejętność samodzielnego radzenia sobie, oczekiwania pomocy człowieka, tracenia tym samym naturalnych instynktów. Z punktu widzenia turysty, jeśli ma
on odpowiednią wiedzę, jakie zwierzęta, czym i w jakich okolicznościach może karmić i robi to
w odpowiedzialny sposób, najlepiej pod nadzorem kompetentnych osób, które zarządzają i zabezpieczają proces karmienia, to może dostarczać mu to znakomitych przeżyć (na przykład karmienie
ptaków czy delfinów) (Newsome i Rodger, 2008) i zgodnie z teorią aktora-sieci budować ze zwierzętami i otoczeniem silne relacje, podnoszące wartość spotkania.
Należy również zauważyć, że w obrębie turystyki wolontariuszy wykształciła się forma związana z zaangażowaniem w ochronę środowiska, w tym opiekę nad zwierzętami (Berbeka, 2012b).
Daje ona możliwość obserwacji, a nawet bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Projekty tego
typu realizowane są na całym świecie, najwięcej w Azji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej.
Specyficznym, bezpośrednim kontaktem jest jazda na zwierzętach, wynikająca nie z konieczności logistycznej, ale z wewnętrznego imperatywu turysty uprawiania określonej formy rekreacji.
Przykładem jest turystyka jeździecka, realizowana w wielu rejonach świata, wśród których wymienić można Islandię, Chile i Argentynę (w szczególności rejon Patagonii).
Analiza wyników badań wskazuje, że zwierzęta są częściej jednym z motywów generowania
ruchu turystycznego (polimotywacja), niż jedynym.

Zwierzęta jako atrakcja turystyczna
Najbardziej typową formą oddziaływania zwierząt na człowieka jest występowanie ich jako
atrakcji turystycznej w danym rejonie, podnoszącej wartość produktu turystycznego (GrajaZwolińska, Rączkiewicz i Spychała, 2013). Zgodnie z koncepcją Anderssona moment spotkania
kreuje dla konsumenta wartość.
Można wskazywać rozliczne przykłady: pingwiny w Kapsztadzie (RPA) i na Ziemi Ognistej
(Chile), wieloryby humbaki, które można oglądać w Mozambiku, RPA, USA i Kanadzie, ale
i Wielkiej Brytanii czy Islandii. Z mniej egzotycznych należy podkreślić, że zwierzęta takie jak:
konie, krowy czy kozy są elementami produktu agroturystycznego, zwiększającymi jego atrakcyjność na wszystkich szerokościach geograficznych.
Atrakcje mogą mieć charakter kulinarny, gdy możliwość degustacji potrawy z danego zwierzęcia jest motywacją ruchu turystycznego w turystyce kulinarnej. Przykładem jest stek z krokodyla czy strusia w RPA, strusie jaja również w Afryce Południowej, owoce morza na terenach nadmorskich: homary i królewskie krewetki na Borneo, małże i ośmiornice w Indonezji, by wymienić
tylko wybrane przykłady.
Słonie historycznie używane były w logistyce, obecnie w krajach azjatyckich stanowią raczej
atrakcję turystyczną – można obserwować rytuał ich codziennego mycia w rzece (Tajlandia, Sri
Lanka), a można również wykupić przejażdżkę na nich (w tych samych krajach, a także między
innymi w Indiach).
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Podobnie wygląda na Bliskim Wschodzie sytuacja z wielbłądami, które były niezbędne w logistyce turystycznej we wcześniejszych wiekach. Obecnie przejażdżka na nich stanowi atrakcję
turystyczną. Często włączana jest do pewnego pakietu: np. w Egipcie, Dubaju czy innych krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej proponowana jest przejażdżka na wielbłądach do
wioski (np. beduińskiej), gdzie otrzymuje się tradycyjny posiłek w namiocie, ma okazję zapalić
sziszę i obejrzeć lokalne tańce, po czym wraca na wielbłądach do miejsca rozpoczęcia wycieczki
(Berbeka, 2011).

Zwierzęta jako zagrożenie ruchu turystycznego
Zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla ruchu turystycznego, a nawet być barierą jego
rozwoju. Ma to miejsce w przypadku indywidualnego ruchu turystycznego na obszarach, gdzie
dzikie zwierzęta żyją na wolności. Przykładem są tereny w Afryce, na przykład góry w RPA
(Smocze), dżungla amazońska czy góry w Ameryce Północnej, gdzie zagrożeniem są niedźwiedzie
brunatne i grizzly. Statystyki z lat 90. ubiegłego wieku wskazują, że przeciętnie trzy osoby rocznie
ginęły w wyniku ataku niedźwiedzi (Cardall i Rosen, 2003, s. 333). Innym przykładem zagrożenia
są niedźwiedzie polarne w rejonach polarnych (Arktyka i Antarktyda) (Snyder i Stonehouse, 2007,
s. 6). O ile na Antarktydzie ze względu na uwarunkowania logistyczne ruch turystyczny ma głównie charakter zorganizowany, prowadzony przez przewodników, o tyle w rejonach arktycznych
występuje także ruch indywidualny i tam niedźwiedzie polarne stanowią bezpośrednie zagrożenie
dla uczestników. Są szybkie (potrafią poruszać się z prędkością do 60 km/h), bardzo silne i mają
dużą masę (niedźwiedź samiec na Svalbardzie może ważyć 700 kg), poruszają się bezszelestnie,
w dodatku traktują człowieka jak potencjalne pożywienie. Obowiązujący na Svalbardzie od kilkunastu lat zakaz polowania na niedźwiedzie spowodował, że nie boją się one człowieka i nie
tylko nie uciekają na jego widok, ale są skłonne na niego polować. W związku z czym na wyspie
Spitsbergen wprowadzono obowiązek posiadania strzelby przez turystów poruszających się poza
terenem miasteczka Longyearbyen. Broń można pożyczyć na miejscu w sklepach sportowych, należy tylko posiadać zgodę gubernatora Svalbardu, którą uzyskuje się, przedstawiając tłumaczone
przysięgle zaświadczenie o niekaralności w swym kraju zamieszkania. W lokalnych wypożyczalniach dominują niemieckie mausery z okresu II wojny światowej, których podstawowym mankamentem jest ciężar (5,5 kg). Jeśli doliczyć do tego wagę nabojów i potykaczy3, to jest to około 7 kg.
Biorąc pod uwagę, że w przypadku indywidualnego ruchu turystycznego jest to dodatkowy ciężar
do niesienia i dodatkowy koszt (wypożyczenie karabinu na tydzień to koszt około 500 zł, potykaczy zbliżony) oraz konieczność wcześniejszego opanowania umiejętności strzelania z karabinu, to
może stanowić barierę indywidualnego ruchu turystycznego na Spitsbergenie. W innych rejonach
arktycznych nie ma formalnego przymusu posiadania broni, ale jest to zdroworozsądkowa zasada.
Na Grenlandii karabin oraz naboje można kupić w każdym sklepie. Nawet po miejscowościach
ludzie poruszają się z bronią. Niedźwiedzie polarne, jeśli są głodne, potrafią wejść na teren wioski.
3 Urządzenia dźwiękowe, połączone drutem lub żyłką, montowane wokół namiotów, mające zaalarmować ludzi
o zbliżaniu się zwierząt, szczególnie niedźwiedzi, które trącając drut, odpalają urządzenie.
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W rejonach bliższych równika zagrożeniem są krokodyle, które traktują człowieka jak potencjalny pokarm, na równi ze zwierzętami. Wbrew swemu wyglądowi są skoczne i szybkie w ataku,
w krajach azjatyckich (Malezja, Indonezja) i krajach południowoafrykańskich stanowią poważne
niebezpieczeństwo, ograniczające indywidualny ruch turystyczny.
Zagrożenie dla turystów generują także ryby – piranie czy rekiny ludojady (wybrzeża RPA,
Australii i USA). Należy jednakże dostrzec, że zagrożenie, jakie wywołują niektóre zwierzęta, tym
bardziej przyciąga człowieka, co nawiązuje do koncepcji Ewerta (1989, s. 93) celowego poszukiwania ryzyka. Stąd na przykład nurkowanie w klatce, by oglądać żarłacze białe (Berbeka, 2012a) czy
krokodyle (organizowane w RPA).
Bezpośrednie zagrożenie stanowią w krajach afrykańskich skorpiony, w południowoamerykańskich węże, a pośrednie na przykład komary, przenoszące zarazki malarii, głównie w Afryce
i południowo-wschodnich rejonach Azji.

Zwierzęta jako czynnik ograniczający zagrożenia w ruchu turystycznym
Przede wszystkim w tej roli występują psy, które mają ostrzegać i bronić człowieka.
Wykorzystuje się je na przykład w turystyce łowieckiej. Również w turystyce polarnej mają pomóc
człowiekowi przeżyć spotkanie z niedźwiedziem polarnym, a przede wszystkim ostrzegać o jego
zbliżaniu. W rejonach arktycznych (np. na Spitsbergenie) istnieje procedura komercyjnego wypożyczania psów husky na indywidualne wyprawy turystyczne. Koszt tygodniowego wypożyczenia
psa wraz z pożywieniem, które sam sobie w specjalnych jukach niesie, to 500 euro (ceny z lipca
2015 roku)4.

Zwierzęta jako środek transportu
Zwierzęta w logistyce wykorzystuje się na terenach, gdzie nie mogą poruszać się pojazdy mechaniczne albo jest to mniej efektywne (finansowo lub czasowo). Inną przyczyną jest podnoszenie
atrakcyjności produktu turystycznego poprzez zastąpienie tradycyjnych form transportu alternatywą z użyciem zwierząt (np. safari nurkowe na wielbłądach w Egipcie).
Przykładem obszarów, na których zwierzęta docierają tam, gdzie pojazdy mechaniczne nie
zawsze mogą dojechać, są rejony górskie. Ze względu na brak dróg bitych lub niewielki stopień ich
utwardzenia bądź niewystarczającą szerokość, w transporcie ludzi i ich bagaży wykorzystuje się
różne zwierzęta, w zależności od rejonu świata. Najczęściej są to konie (powszechne w Europie
Wschodniej, Azji), osły (w górach Atlas w Afryce Północnej), wielbłądy (na Bliskim Wschodzie),
jaki i muły (w Himalajach). W rejonach arktycznych niezwykle ważną rolę odgrywają psy husky.
Zanim pojawiły się skutery śnieżne, przez setki lat psy husky były jedyną formą transportu, więc
ich relacje z ludźmi są bardzo mocne. Ponieważ w większości rejonów Grenlandii (zwłaszcza
wschodniej) jest niewiele skuterów śnieżnych, stąd psy husky przez znaczną część roku, kiedy
wody skute są lodem, nadal są podstawowym rodzajem transportu zarówno dla ludności lokalnej,
4

Na podstawie wywiadów własnych z turystami na Spitsbergenie, lipiec 2015.
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jak i turystów. W turystyce wykorzystuje się zaprzęgi sześciu–ośmiu psów, które wiozą maksymalnie do trzech osób z bagażami.
Na Spitsbergenie liczba skuterów śnieżnych jest znacznie większa, przewyższa liczbę samochodów (drogi na Spitsbergenie łącznie mają tylko 43 km), w związku z czym rola psów husky jest
mniejsza, przejażdżki nimi stanowią atrakcję turystyczną, a nie konieczność logistyczną. Stosuje
się je nie tylko jako zaprzęg do sań, ale również do dość specyficznych wózeczków z kółkami,
których można używać w lecie, po drodze, także bitej.

Podsumowanie
Przedstawiony przegląd literatury pozwala sformułować poniższe wnioski.
Zwierzęta są ważną składową produktu turystycznego, podnoszącą jego atrakcyjność, niezależnie od regionu geograficznego. Spotkanie ich w naturalnym habitacie stanowi doświadczenie
(nawiązując do ekonomii doświadczeń), wejście turysty w „przestrzeń doświadczenia” (experienscape) według Mossberg i zbudowanie relacji turysty z naturą i pozostałymi elementami otoczenia, zgodnie z teorią aktor-sieć i teorią kultury konsumenckiej (CCT).
Zwierzęta rzadko występują jako główny motyw ruchu turystycznego (z wyjątkiem Big Five
– safari czy trekkingu w celu spotkania goryli górskich), zazwyczaj są jednym z motywów, ale
zaznacza się to na coraz większą skalę.
Turyści powszechnie pragną wchodzić w interakcje ze zwierzętami, doświadczać spotkania.
Istnieje grupa najbardziej preferowanych zwierząt. Wykorzystanie tej wiedzy jest szansą podnoszenia atrakcyjności produktu turystycznego.
Zagrożenie, jakie tworzą zwierzęta, nie stanowi bariery w ruchu turystycznym.
Potwierdzenie powyższych stwierdzeń, o ogólnym charakterze, należy uzyskać, przeprowadzając badania wśród polskich turystów, dotyczące zwierząt jako motywu ruchu turystycznego,
oceny spotkania/oglądania jako doświadczenia, skłonności do płacenia określonych kwot za powyższą atrakcję. Informacje te będą przydatne w zarządzaniu ruchem turystycznym na coraz konkurencyjniejszym globalnym rynku turystycznym.
Należy podkreślić, że ze względu na ograniczenie objętości tekstu i rozległość tematu nie
zostały poruszone wszystkie znaczące wątki, a zaprezentowane kwestie można i należy, na podstawie wyników przyszłych badań, pogłębić i rozwinąć.
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THE ROLE OF ANIMALS IN TR AVELS CREATION
AND THEIR LOGISTIC

Keywords
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Abstr act

The complex analysis of travel creation by the willingness to observe or interact with animals was
conducted in the paper and also animals’ role in travel logistic was discussed.
As the theoretical background the problem of experience – in reference to the experience economy
- was pointed, as the main tourists’ motivation to meet animals. The concept of experiencescape by
Mossberg and Actor-Network Theory by Callon i Latour was presented.
The paper has an overview character. The aims of the paper were the analysis of following problems:
– Animals as the motive of the trip;
– Animals as the touristic attraction;
– Animals as the threat of travel;
– Animals as a protection in travels;
– Animals in transport.
The analysis and assessment of above problems was done on the basis of literature and authors’
observations. The future research was suggested, necessary for tourism management.
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Streszczenie

Reklama internetowa, dzięki popularności internetu, staje się powszechnym źródłem
informacji o turystyce wiejskiej. Pozwala efektywnie dotrzeć z informacją do różnych
grup konsumentów. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia reklamy internetowej
w rozwoju ruchu turystycznego na wsi. Wskazano, że jest ona istotnym źródłem przekazywania i pozyskiwania informacji na temat turystyki wiejskiej; że zorganizowany
system reklamy internetowej w zakresie turystyki na wsi jest skuteczniejszy niż reklama
prowadzona indywidualnie przez wiejskie podmioty turystyczne.
Artykuł napisany został na podstawie analizy literatury przedmiotu, analizy danych
ilościowych otrzymanych z materiałów wtórnych oraz wyników badań empirycznych
opublikowanych w raportach badawczych.

Wprowadzenie
Ruch turystyczny na wsi jest jednym z pozarolniczych czynników ożywienia gospodarczo-społecznego obszarów wiejskich. Rozpatrywany jest on w kontekście podaży i popytu, gdzie po
stronie podaży występuje bogactwo zasobów przyrody i kultury wsi, baza turystyczno-rekreacyj-
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na, a po stronie popytu znajdują się potrzeby i motywy wyjazdu wypoczynkowego, przebywanie
w ciszy i spokoju w środowisku wiejskim, wyrażane przez różne grupy turystów.
Istotną determinantą kształtującą podaż i popyt wiejskiego ruchu turystycznego jest promocja, w tym reklama internetowa, za pomocą której przekazuje się informację o ofercie turystycznej
i potrzebach turystów. Internet bowiem odgrywa coraz większą rolę w komunikowaniu się ludzi ze
sobą. W artykule przedstawiono znaczenie reklamy internetowej w rozwoju ruchu turystycznego
wsi. Wskazano, że jest ona ważnym czynnikiem marketingowym kształtującym wiejską turystykę
i wiodącym źródłem pozyskiwania informacji o ofertach turystycznych. Zwrócono uwagę na to, że
zorganizowany system internetowej reklamy w turystyce wiejskiej prowadzonej przez podmioty
zaangażowane w tę działalność jest skuteczniejszy niż reklama prowadzona w sposób zindywidualizowany. W artykule wskazano również mankamenty zorganizowanych portali internetowych
poświęconych turystyce wiejskiej, które tworzą bariery jej rozwoju.
Przy pisaniu artykułu wykorzystano odpowiednią literaturę przedmiotu, dane ilościowe
Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki opublikowanych badań empirycznych.

1. Istota ruchu turystycznego na wsi
Ruch turystyczny jest zjawiskiem społeczno-ekonomicznym, polegającym na podejmowaniu podróży służących realizacji celów: rekreacyjnych, poznawczych, kulturowych, zdrowotnych,
rozrywkowych, biznesowych i innych. Jest formą dobrowolnej, czasowej migracji ludności odbywającej się w konkretnym czasie i w wyznaczanej przestrzeni, za pomocą własnych środków
komunikacji lub świadczonych usług przewozowych. Ruch turystyczny staje się szerokim i ważnym zorganizowanym elementem konsumpcji społecznej, wymuszającym rozwój usług turystycznych, zwanych „przemysłem turystycznym” (usług noclegowych, żywieniowych, rekreacyjnych,
rozrywkowych, poznawczych oraz innych). Jest zjawiskiem dynamicznym, którego rozwój zależy od efektu przemian społecznych i gospodarczych. To znaczy, że ruch turystyczny determinowany jest dobrobytem ekonomicznym, łatwością podróżowania, wzrostem ilości czasu wolnego,
motywów i potrzeb wyjazdów, kreowaniem nowych ofert ze strony organizatorów jego obsługi.
Wywoływany jest określonym popytem (potrzebami) na dobra i usługi turystyczne oraz ich podażą (wytwarzaniem i proponowaniem), zaspokajającą popyt uczestników ruchu turystycznego.
Ruch turystyczny można sklasyfikować na podstawie czterech zasadniczych kryteriów:
– przestrzennego (krajowy, międzynarodowy, regionalny, miejski, wiejski);
– czasu trwania wyjazdu (pobytowy, wycieczkowy, weekendowy);
– stopnia samodzielności w korzystaniu z usług turystycznych (indywidualny, zorganizowany);
– stopnia wykorzystania specjalistycznego sprzętu, ubioru (kwalifikowany, niekwalifikowany) (Szubert-Zarzeczny, 2002, s. 33).
Turystyka posiada trzy znaczące atrybuty: ruch, przestrzeń i czas. Uwzględniając przestrzeń i ruch jako atrybuty oraz kryteria podziału turystyki, możemy wyodrębnić turystykę
wiejską. Oznacza ona różne rodzaje aktywności wypoczynkowo-rekreacyjnej, wykorzystujące
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walory i zasoby środowiska wiejskiego. Turystyka wiejska, zgodnie z koncepcją Majewskiego
i Lane, powinna być:
– zlokalizowana na obszarach wiejskich;
– funkcjonalnie wiejska, tj. budowana na charakterystycznych dla wsi, specyficznych właściwościach, takich jak: drobna przedsiębiorczość, otwarta przestrzeń, kontakt z przyrodą
i dziedzictwem kulturowym, tradycyjne społeczności i ich zwyczaje;
– wiejska w skali, zarówno jeśli chodzi o budynki, jak i miejscowości;
– tradycyjna w swoim charakterze, rozwijająca się powoli i w sposób ograniczony oraz związana ze środowiskiem lokalnym;
– wielorodzajowa, oddająca złożoność wiejskiego środowiska, gospodarki, historii i położenia (Majewski, Lane, 2003, s. 40).
Turystyka wiejska zatem preferuje bliski związek turystów z miejscową społecznością, wykorzystanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych wsi i jej okolicy oraz istniejącej zabudowy w taki
sposób, aby w jak największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze. Najwartościowszymi
cechami wiejskiego ruchu turystycznego, poszukiwanymi przez turystów, są:
– możliwość wypoczynku w środowisku odmiennym od warunków życia i pracy w mieście;
– możliwość bezpośredniego kontaktu z niezanieczyszczonym środowiskiem przyrodniczym (jeszcze);
– cisza, spokój, mały ruch;
– możliwość bezpośredniej styczności z życiem wiejskim, folklorem wsi i szansa ich poznania;
– możliwość korzystania z ekologicznej żywności (Sikora, 2012, s. 62).
Ruch turystyczny na wsi posiada w Polsce długą tradycję. Już w XIX wieku pobyt wypoczynkowy na wsi zalecali lekarze, którzy wskazywali na pozytywne aspekty środowiska wiejskiego, w przeciwieństwie do miast. Miejscem wypoczynku były domy rolników lub specjalnie
budowane letnie domy własne lub wynajmowane. W okresie międzywojennym pobytem na wsi
w celach wypoczynkowych i rozwojem wsi letniskowych interesowały się władze samorządowe,
zachęcając do budowy domów z przeznaczeniem na wypoczynek oraz do poprawy stanu sanitarnego wsi. Przykładem tego zainteresowania była działalność ówczesnego Związku Powiatów
Rzeczpospolitej, który w 1937 roku wydał broszurę pt. „Jak urządzić letnisko”, oraz powstanie
w 1937 r. Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej „Gromada”, której celem była aktywizacja
turystyczna polskiej wsi.
Po drugiej wojnie światowej ożywienie organizacji wczasów na wsi pojawiło się dopiero w 1957 r., gdy reaktywowana została działalność przedwojennej Spółdzielni Turystycznej
„Gromada”. Do jej podstawowych zadań należała obsługa ruchu turystycznego środowiska wiejskiego oraz organizowanie dla mieszkańców miast wypoczynku na terenach wiejskich. Ten sposób spędzania czasu wolnego nazwany został „wczasami pod gruszą”. Do lat 90. XX wieku ruch
turystyki wiejskiej w Polsce obejmował niewielki zakres działania. Nigdy też nie przybrał charakteru szerszej działalności ze względu na niedostateczny rozwój infrastruktury wiejskiej, niskie
dochody ludności wiejskiej oraz brak pomocy państwa dla takich działań (Sikora, 2012, s. 75–76).
Dopiero od lat 90. XX wieku powstały warunki do rozwoju ruchu turystyki wiejskiej, w tym agro-
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turystyki, co było następstwem zachodzących przemian społeczno-gospodarczych, poszukiwania
nowych form działalności na wsi (w tym dochodów z działalności pozarolniczej) oraz powstania
instytucji, które promowały rozwój turystyki wiejskiej oraz agroturystyki (Wiatrak, 2003).
Ruch turystyczny na wsi ma nadal duże szanse rozwoju w Polsce. W strukturze rolnictwa
polskiego dominującą pozycję zajmują małe i średnie indywidualne gospodarstwa rolne, a na wsi
występuje bogactwo materialnych zasobów kultury, ludowego folkloru, zwyczajów i obyczajów
utrwalanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Polska posiada tereny wiejskie cechujące
się zróżnicowanym krajobrazem, nieskażonym środowiskiem przyrodniczym, które są odkrywane
dla turystów pragnących bliskiego kontaktu z naturą, wolności od tłumu, urbanizacji, szukających
bezpośredniego, osobistego kontaktu z ludźmi oraz ich gościnności.
Podejmując problem ruchu turystycznego na wsi, należałoby stwierdzić, że w Polsce nie jest
on szczegółowo zbadany. Statystyczne dane dotyczące turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, pokazują szerzej jej stronę podażową (rosnącą liczbę podmiotów turystycznych i oferowanych
miejsc) niż popytową, dotyczącą liczebności osób korzystających z tej formy turystyki. Należałoby
stwierdzić, że problematyka statystyki podaży w turystyce wiejskiej, w tym w agroturystyce,
w kraju nie jest dokładnie rozpoznana. Nie wszyscy bowiem rolnicy wynajmowanie pokoi zgłaszają do prowadzonej przez gminę ewidencji obiektów noclegowych. Inne dane odnośnie do liczebności gospodarstw agroturystycznych podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, inne Instytut
Turystyki, a jeszcze inne Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z oficjalnymi danymi statystycznymi w Polsce gospodarstwa agroturystyczne stanowią 0,6% ogółu gospodarstw rolnych. Tworzą
one 92 000 miejsc noclegowych, a pracuje w nich około 24 000 osób, co stanowi 1,1% ogółu ludności zatrudnionej w rolnictwie (Rocznik statystyczny rolnictwa, 2013, 2014). Poza gospodarstwami
agroturystycznymi na wsi są także inne turystyczne obiekty noclegowe (10 078), które zatrudniają
około 28 000 pracowników, to jest 0,8% wszystkich osób zatrudnionych na wsi w ramach umowy o pracę najemną. Tworzą one 272 000 miejsc noclegowych. Razem wiejska baza turystyczna
w Polsce obejmuje 364 000 miejsc noclegowych, pracuje w niej około 52 000 osób (Rocznik statystyczny rolnictwa, 2013, Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, 2012).
Strona popytowa turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, łączy się z klientami
zainteresowanymi właściwościami i możliwościami wypoczynku na wsi. Podstawowymi beneficjentami tej formy turystyki są osoby nastawione na dłuższy wypoczynek determinowany wiejskimi właściwościami przyrodniczymi i kulturowymi, sprzyjającymi realizacji różnego rodzaju
aktywności rekreacyjno-turystycznych, takimi jak np. wycieczki piesze i rowerowe, sporty wodne,
spacery i wędrówki, jazda konna itp. Z turystyki tej korzystają przeważnie osoby starsze, rodziny
z dziećmi, grupy towarzyskie, miłośnicy przyrody, osoby uprawiające sport, hobbyści, osoby niepełnosprawne itp.
Miernikiem, którym można oszacować wielkość popytu ruchu turystycznego na wsi, jest
liczba osób korzystających z noclegów w wiejskich obiektach noclegowych. W tym zakresie nie
prowadzi się dokładnej statystyki, dlatego też dane są szacunkowe. Jedne źródła wskazują, że
z wypoczynku tylko w gospodarstwach agroturystycznych w 2004 roku skorzystało 1 mln osób
(Gołembski, 2004), inne podają, że 3,4 mln osób. Wzrastająca liczba turystów krajowych i za-
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granicznych zainteresowanych turystyką wiejską tworzy potrzeby: zapewnienia różnych typów
i standardów zakwaterowania, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych nabywców; zapewnienia zróżnicowanych form rekreacji; umożliwienia bezpośrednich zakupów spożywczych,
produktów rolnych, wyrobów sztuki ludowej i rzemiosła; ochrony naturalnego środowiska, ale
również umożliwienie turystom bezpośredniego kontaktu z przyrodą; wyposażenia infrastruktury
wiejskiej w sieć różnego rodzaju usług niezbędnych dla rozwoju turystyki (handel, gastronomia,
łączność, banki, zdrowie, informacja turystyczna, parkingi itp.) (Sikora, 2012, s. 83).

2. Promocja wiejskiego ruchu turystycznego
Istotnym czynnikiem kształtującym podaż i popyt ruchu turystycznego na wsi jest odpowiednia informacja o ofercie turystycznej, poziomie cen, potrzebach turystów. Jedną z metod przekazywania informacji jest promocja, którą określa się jako marketingowe oddziaływanie na klientów
i potencjalnych nabywców, polegające na dostarczaniu informacji, argumentacji i obietnic oraz
zachęty, skłaniających do kupowania oferowanych produktów oraz wytwarzających przychylną
opinię o przedsiębiorstwie (Sztucki, 1999, s. 16).
Odnosząc tak pojmowaną promocję do sektora turystycznego, w tym turystyki wiejskiej,
należałoby wskazać, iż promocja wywiera istotny wpływ na kształtowanie ruchu turystycznego
(Milewski, 2008, s. 35), w tym ruchu turystycznego na wsi, ze względu na:
– zwiększanie się liczby dostawców usług turystycznych i związaną z tym potrzebę specjalizacji (zwiększa się popyt usług turystycznych na wsi);
– oferty stają się coraz bardziej substytucyjne wobec siebie, przez co na promocji spoczywa
zadanie ich różnicowania;
– rynki dzielą się na coraz mniejsze segmenty, które wymagają osobnej polityki promocyjnej
(różnicuje się konsument, jego potrzeby, co tworzy zróżnicowany popyt).
Promocja prowadzona jest za pomocą różnych instrumentów, narzędzi. Najczęściej wymienia się: reklamę, promocję sprzedaży, sprzedaż osobistą, public relations, marketing bezpośredni
(Bosiacki, Sikora, 1999, s. 72).
Decyzje dotyczące wyboru instrumentów promowania należą do najtrudniejszych i są determinowane wieloma czynnikami. Zalicza się do nich m.in. zalety i przydatność poszczególnych instrumentów promocyjnych; cechy nabywców usług turystycznych (wiek, zawód, wykształcenie, zainteresowania, fazę cyklu życia rodziny, znajomość usługi, firmy, marki itp.); cechy oferowanego
produktu, usługi (rodzaj usługi turystycznej, rekreacyjnej, wizerunek, cena, jakość); cechy i strategię
marketingową przedsiębiorstw oferujących usługi (typ przedsiębiorstwa – hotel, biuro podróży, gospodarstwo agroturystyczne, przewoźnik, pozycja rynkowa firmy, misja i jej cele, kwalifikacje personelu); cechy otoczenia rynkowego firmy (wizerunek kraju, regionu, w którym działa, możliwość
współpracy z innymi podmiotami turystycznymi w zakresie promocji) (Panasiuk, 2014, s. 160).
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3. Reklama internetowa narzędziem promocji wiejskiego ruchu turystycznego
Powszechnie stosowanym w ruchu turystycznym instrumentem działalności promocyjnej jest
reklama (Panasiuk, 2014, s. 190). Reklamując usługi, podmiot turystyczny nie kontaktuje się bezpośrednio (osobiście) z odbiorcą informacji, lecz przesyła je za pomocą różnorodnych nośników
materialnych. Jest to zatem jednokierunkowy przekaz informacji, bez natychmiastowej interakcji.
Informacja turystyczna zawarta w reklamie może być przekazywana za pomocą: wydawnictwa,
prasy, radia, telewizji, poczty, kina, internetu. Wymienione środki przekazu informacji stanowią
kryterium podziału reklamy na takie rodzaje jak: reklama wydawnicza, prasowa, radiowa, telewizyjna, pocztowa, kinowa, internetowa. Wszystkie rodzaje reklamy wykorzystywane są w turystyce i spełniają cztery podstawowe funkcje: informacyjną (informuje o cechach i korzyściach,
przeznaczeniu usług turystycznych); nakłaniającą (utrwala przekonanie, że dana usługa najlepiej
i najskuteczniej zaspokaja potrzeby konsumenta); wyróżniającą (wyróżnia usługi turystyczne spośród usług konkurencyjnych i identyfikuje je z usługodawcą); utrwalającą (przypomina znajomość
produktu turystycznego, marki, umacnia dobrą opinię o nim) (Bosiacki, Sikora, 1999, s. 73).
W artykule, zgodnie z tytułem, uwzględniono znaczenie reklamy internetowej w rozwoju ruchu
turystycznego na wsi. Internet bowiem odgrywa coraz większą rolę w świecie jako źródło komunikowania się. Najważniejszym czynnikiem rozwoju i popularyzacji internetu było powstanie technologii
WWW (skrót od World Wide Web), która umożliwiła użytkownikom łatwy sposób przeglądania materiałów umieszczanych w sieci. Poza siecią WWW (witryny – strony, ośrodki WWW) innym narzędziami komunikacji w reklamie internetowej są: poczta elektroniczna (e-mail), grupy dyskusyjne, pliki itp.
Internet pozwala efektywnie dotrzeć z reklamą dokładnie do wybranej grupy docelowej. Łączy reklamę
z możliwością dokonania bezpośredniego zakupu, co zaczyna odgrywać szczególną rolę w sprzedaży
usług turystycznych (Kruczek, Walas, 2004, s. 53). Do głównych zalet reklamy internetowej zalicza się:
– interaktywność – natychmiastowy, dwustronny sposób komunikowania się potencjalnego
klienta z nadawcą informacji.;
– możliwość przekazania informacji tekstowej, dźwiękowej, w postaci krótkiego filmu wideo, prezentującego podmiot turystyczny i jego ofertę;
– elastyczność działania – możliwość stałego modyfikowania stron internetowych firm turystycznych;
– niski koszt przekazu informacji – znacznie niższy niż w innych mediach reklamowych;
– przyjazny charakter dla środowiska naturalnego, tzn. że wykorzystanie cyberprzestrzeni
do przekazywania informacji turystycznej zastępuje potrzebę drukowania materiałów informacyjnych i ogranicza zużycie papieru (Tokarz, 2003, s. 198).
Reklama internetowa jest istotnym czynnikiem marketingowym kształtującym wiejski ruch
turystyczny. Świadczą o tym wyniki badań empirycznych. Na przykład badania przeprowadzone przez Sammel wskazują, że osoby planując podróż korzystają z różnych źródeł pozyskiwania
informacji dotyczących potencjalnego wyjazdu. Najważniejszą jednak rolę w tym procesie odgrywa internet (Sammel, 2014, s. 72) (rys. 1). Okazuje się, że internet jako źródło informacji ze strony
popytowej ruchu turystycznego stanowi pierwszoplanowe znaczenie.
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Rysunek 1. Źródła pozyskiwania informacji w fazie planowania podróży
Źródło: Sammel (2014, s. 72).

Strona podażowa reklamy internetowej ruchu turystycznego łączy się ze zorganizowanym
systemem działalności promocyjnej turystyki wiejskiej, prowadzonej przez różne podmioty zaangażowane w tę działalność. Wśród tych podmiotów można wymienić: Polską Federację Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, stowarzyszenia agroturystyczne, organizacje turystyczne,
władze gminne i powiatowe, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ośrodki doradztwa rolniczego, Izbę Rolniczą, Lokalne Grupy Działania oraz podmioty turystyki wiejskiej.
Promowaniu turystyki wiejskiej służą również kiermasze, pikniki i targi agroturystyczne, prezentujące ciekawe miejsca wypoczynku na wsi.
Reklama internetowa podmiotów turystyki wiejskiej, szczególnie gospodarstw agroturystycznych, występuje przeważnie w dwóch kierunkach. Jednym jest tworzenie własnych stron internetowych z opisem działalności, atrakcji i zestawem zdjęć. Drugim kierunkiem reklamy jest
korzystanie ze specjalnych portali i serwisów społecznościowych dotyczących tematyki agroturystycznej. Obserwacja rynku turystyki wiejskiej w Polsce wskazuje, że z roku na rok coraz chętniej gospodarstwa agroturystyczne promują swoją działalność za pośrednictwem sieci, zarówno
tworząc dedykowane strony internetowe, jak i korzystając z licznych serwisów, w których można
zamieszczać wpisy dotyczące liczby pokoi, opisy oferty czy aktualnie obowiązujące cenniki. Taka
forma działań promocyjnych jest dla właścicieli atrakcyjna przede wszystkim ze względu na niskie
koszty. Wiele katalogów oferuje wpisy bezpłatnie lub za niewielką opłatę kilkudziesięciu złotych
rocznie, zwiększając tym samym widoczność gospodarstwa w sieci (Thlon, 2014, s. 19).
Badania dotyczące skuteczności reklamy z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników przeprowadził Jasiński. Według przyjętej przez
niego koncepcji skuteczność promocji powinna być rozpatrywana na kilku płaszczyznach (poziomu zaawansowania technicznego, funkcjonalności, poziomu merytorycznego prezentowanej
oferty agroturystycznej) i w szczególności powinna się odnosić do zdobycia nowych klientów oraz
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być ułatwieniem dla obecnych klientów w dotarciu do informacji o gospodarstwie agroturystycznym. Powinna także być środkiem do popularyzacji całej branży agroturystycznej oraz regionu. Badaniem objęto portale internetowe o tematyce agroturystycznej w województwie łódzkim.
Szczególny nacisk położono na zbadanie portali należących do organizacji publicznych zajmujących się agroturystyką, w tym ośrodków doradztwa rolniczego, stowarzyszeń agroturystycznych,
gmin, powiatów, lokalnych grup działania i innych instytucji. Głównym celem badania było poznanie opinii użytkowników internetowych portali agroturystycznych na temat skuteczności tej
formy promocji (Jasiński, 2014, s. 18).
Z przeprowadzonych badań wynika ogólny wniosek, że internet jest jednym z głównych źródeł
informacji, z których klienci dowiadują się o ofercie danego gospodarstwa agroturystycznego.
Niestety wiele spośród istniejących stron internetowych oraz portali agroturystycznych prezentuje
niski poziom zaawansowania technologicznego oraz nie spełnia potrzeb użytkowników internetu
szukających ofert agroturystycznych. W szczególności wskazano na:
– słabe wypozycjonowanie portali internetowych w rankingu wyszukiwarki Google dla słowa kluczowego „agroturystyka”;
– brak obcojęzycznych wersji językowych;
– brak podstawowych funkcjonalności oraz rozwiązań innowacyjnych;
– zbyt niski poziom merytoryczny prezentowanych ofert agroturystycznych (Jasiński, 2014,
s. 18).
Pomimo przedstawionych powyżej słabości, reklama internetowa i tak stwarza coraz większe
możliwości rozwoju i promocji ruchu turystycznego na wsi.
Wykorzystany w artykule raport z badań (Thlon, 2014) zawiera interesujące wyniki z zakresu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w tym agroturystyki inspirowanej tworzeniem
lub modernizowaniem elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR). Lokalną strategię rozwoju
m.in. w zakresie informacji turystyki na obszarach wiejskich realizują przede wszystkim lokalne
grupy działania (LGD). Stanowią one lokalne partnerstwo przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Wspomniana ekspertyza w zakresie utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej na wsi oraz stron internetowych powstała na podstawie
badania 317 lokalnych grup działania, które podjęły się realizacji tego projektu.
Przeprowadzona ankieta telefoniczna pozwoliła zidentyfikować i przeanalizować 19 stron
internetowych, które powstały lub zostały zmodernizowane przy wsparciu środków unijnych.
Przeważająca większość badanych LGD (około 70%) przeznaczyła uzyskane środki unijne na
utworzenie nowej strony internetowej, natomiast około 30% przeznaczyło środki na wprowadzenie zmian na już istniejących stronach. W odpowiedzi na pytanie „Jakie treści są prezentowane na
Państwa stronie internetowej?” wskazano na aspekty związane z walorami przyrodniczo-geograficznymi (84%), lokalną tradycją i kulturą (68%). Ponad połowa odpowiedzi dotyczyła treści związanych z produktami turystycznymi, zabytkami, muzeami, szlakami turystycznymi. 42% wskazań
odnosiło się do bazy turystyczno-noclegowej analizowanej na stronie internetowej. Szczegółowe
wyniki przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Treści zawarte na stronie internetowej utworzonego zmodyfikowanego projektu
Źródło: Thlon (2014, s. 26).

Na wszystkich analizowanych stronach znajdują się zdjęcia lub filmy. Na 84% stron znajduje
się mapa obszaru. Nieco ponad połowa stron zawiera linki do innych stron związanych z agroturystyką. Formularz kontaktowy z usługodawcami lub kwaterodawcami pojawia się na 16% analizowanych stron. Tylko 11% analizowanych stron zawiera wyszukiwarkę ofert uwzględniającą co
najmniej dwa kryteria wyszukiwania (tab. 1).
Tabela 1. Funkcjonalności zawarte na stronie internetowej utworzonej/zmodyfikowanej w ramach projektu
Kategoria
zdjęcia lub filmy
mapa obszaru

Procent wskazań
100%
84%

linki do innych stron związanych z agroturystyką

53%

formularz kontaktowy – kontakt z administratorem strony

37%

formularz kontaktowy – kontakt z usługodawcami/kwaterodawcami

16%

wyszukiwarka ofert pozwalająca na wybór co najmniej 2 kryteriów wyszukiwania

11%

Źródło: Thlon (2014, s. 27).

Podczas tworzenia lub modernizacji stron najczęściej wskazywano na pomoc grafika komputerowego – z jego wsparcia korzystało 58% beneficjentów. Ze wsparcia programisty skorzystano
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w 42% przypadków. Najrzadziej korzystano ze wsparcia specjalisty ds. użyteczności stron (16%).
Zdecydowana większość respondentów (79%) uważała, że wsparcie dotyczące promocji agroturystyki poprzez wykorzystanie stron internetowych powinno być przeznaczone na tworzenie zintegrowanych stron promocji agroturystyki. Tylko 16% badanych uważało, że wsparcie powinno być
ukierunkowane na tworzenie indywidualnych stron gospodarstw agroturystycznych (rys. 3).













79%
16%

5%

3RZLQQRE\ü
3RZLQQRE\ü
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Rysunek 3. Wsparcie finansowe dotyczące agroturystyki ukierunkowane na wykorzystanie stron internetowych
Źródło: Thlon (2014), s. 29.

Należałoby również zauważyć, że zdecydowana większość respondentów (79%) byłaby w stanie
zainwestować własne środki finansowe w działania reklamowe, w celu zwiększenia zainteresowania
zintegrowaną stroną internetową poświęconą turystyce wiejskiej. Biorąc pod uwagę przyszłe działania ukierunkowane na zwiększenie siły oddziaływania zintegrowanych stron reklamy turystyki
wiejskiej, badani oczekiwali wsparcia w zakresie dalszej aktualizacji tych stron, w tym także współfinansowania osoby odpowiedzialnej za proces aktualizacji. Oczekiwali również większego wsparcia
doradczego w modernizacji stron internetowych poświęconych turystyce wiejskiej.
W opinii respondentów podstawowym mankamentem, uwzględnionym przede wszystkim
przez konsumenta, turystę, była niewystarczająca baza noclegowa. Na stronie internetowej w wielu przypadkach była ona nierozbudowana lub nie posiadała wyszukiwarki obiektów noclegowych.
Pod względem oczekiwań turysty poszukującego informacji o ofercie turystycznej jest to problem
niezwykle istotny.
Przeprowadzone badania na temat zawartości stron internetowych w zakresie reklamy turystyki wiejskiej wykazały, że strona internetowa stworzona lub zmodernizowana w ramach projektu będzie miała istotny wpływ na rozwój ruchu turystycznego, występującego na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Opinię taką podzielało 95% respondentów. Argumentowali
oni swoje stanowisko tym, że przeważnie jest to jedyna zintegrowana strona internetowa w regionie poświęcona turystyce wiejskiej i że jest skutecznym narzędziem promocyjnym.
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Jak już zaznaczono, w omawianym raporcie poddano analizie 19 stron internetowych poświęconych promocji turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Były to zintegrowane portale regionalne.
Strony internetowe powinny spełniać określone kryteria, zachęcające turystów do ich odwiedzania,
dzięki którym również odbiór stron będzie przyjazny. Dla czytelności i użyteczności stron istotne są: kolor, układ funkcjonalny, zawartość merytoryczna, aktualność publikowanych informacji.
Zakwalifikowane do analizy strony ocenione zostały pod względem takich kryteriów, jak:
– kryterium merytoryczne (wiarygodność, aktualność, zawartość informacyjna);
– użytkowe (użyteczność i przyjazność serwisu, interaktywność, atrakcyjność wizualna);
– techniczne (szybkość ładowania się stron, linki, nawigacje);
– graficzne (wysoka czytelność, wielkość i kolor czcionki, mapa strony, zamieszczenie krótkiego filmu, profesjonalność grafiki);
– ogólne (przyjazność serwisu, kontakt z administratorem, innowacyjność formy prezentowania informacji);
– funkcjonalne (wyszukiwanie atrakcji w regionie, zarezerwowanie pobytu, kontakt do kwaterodawcy).
Syntezę oceny stron internetowych zawiera tabela 2.
Tabela 2. Podsumowanie analizy stron internetowych
Kryteria
Kryteria
Kryteria
Kryteria
techmerytograficzne
użytkowe
niczne
ryczne

Ogólne

Kryteria
Punkty Podsumofunkcjo(maks. 49) wanie
nalne

http://agroturystyka.pl

80%

50%

64%

82%

100%

75%

39

80%

http://agroturystyka.edu.pl/

20%

0%

45%

45%

0%

0%

12

24%

http://eceatpoland.pl

50%

0%

55%

73%

45%

50%

26

53%

https://naturalniepolska.pl/

70%

0%

73%

73%

73%

100%

35

71%

http://www.polska.travel/pl

60%

100%

100%

91%

73%

75%

40

82%

http://www.polska.pl/Turystyka,131.html

50%

0%

64%

73%

27%

25%

24

49%

http://www.agrowakacje.pl/

50%

50%

55%

9%

45%

75%

21

43%

http://www.polskieszlaki.pl/

70%

50%

55%

82%

82%

75%

35

71%

http://bazanoclegowa.org.pl/

90%

0%

36%

82%

55%

50%

30

61%

http://www.wczasywpolsce.pl/

40%

0%

45%

64%

45%

50%

23

47%

http://www.wakacje.agro.pl/

50%

50%

64%

64%

64%

75%

30

61%

http://www.urlopunas.pl/

70%

0%

55%

73%

64%

50%

30

61%

http://www.odmorzadotatr.pl/

70%

0%

64%

82%

82%

75%

35

71%

http://www.agroturystyka.warmiamazury.net/

50%

0%

55%

55%

82%

75%

29

59%

http://agroturystyka.kpodr.pl/

80%

0%

55%

55%

64%

75%

30

61%

http://www.agroturystyka.wrotamalopolski.pl

50%

0%

36%

55%

45%

50%

22

45%

http://www.opolska-wies.pl

50%

0%

36%

73%

27%

50%

22

45%

http://www.suwalki-turystyka.info.pl/

70%

0%

64%

82%

36%

75%

30

61%

http://www.it.dunajecbiala.pl/

70%

0%

55%

36%

36%

75%

24

49%

Źródło: Thlon (2014, s. 48).

Z podsumowania analizy stron internetowych, zawierających reklamę turystyki wiejskiej,
wynika, że stroną najlepiej ocenioną była http://www.polska.travel/pl. Serwis ten w całości
otrzymał najwięcej punktów (82%). Na jego wysoką ocenę złożyły się przede wszystkim wyZróżnicowanie determinant rozwoju ruchu turystycznego
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sokie wyniki kryteriów użytkowych, technicznych oraz graficznych. Jest to strona, która może
stanowić benchmark tworzenia stron o tematyce turystycznej. Drugą najlepiej ocenianą stroną
była http://agroturystyka.pl (80%), która najbardziej wyróżniała się przy ocenie kryteriów merytorycznych, graficznych i ogólnych. Najbardziej negatywnym przykładem strony, która
w zamyśle powinna dać możliwość odnalezienia informacji na temat wypoczynku na wsi, była
http://agroturystyka.edu.pl/ (24%). Serwis niemal zupełnie nie spełnia funkcji, do której go stworzono, a dodatkowo jest bardzo nieintuicyjny, nieatrakcyjny i przestarzały. Niepokojące jest, że
aż 14 z 19 ocenianych stron internetowych nie uzyskało żadnego punktu przy ocenie kryteriów
użytkowych. Widocznym mankamentem większości serwisów był także brak możliwości bezpośredniej rezerwacji miejsc noclegowych online.

Podsumowanie
Analiza wyników badawczych na temat promocji internetowej turystyki wiejskiej, zawartych
w omawianym raporcie oraz w odpowiedniej literaturze przedmiotu, pozwala na sformułowanie
podstawowych wniosków:
– Silną stroną polskiej turystyki wiejskiej jest jej różnorodność. W związku z tym promocja
jej nie jest rzeczą łatwą.
– Większość podmiotów zaangażowanych w tego typu działalność (lokalne stowarzyszenia
agroturystyczne, klastry gospodarcze, lokalne grupy działania, izby rolnicze, władze samorządowe i inne) nie jest w stanie samodzielnie wypromować swoich usług. Wymaga to
specjalnych kwalifikacji i nakładów finansowych.
– Internetowe promowanie turystyki wiejskiej powinno polegać na integracji podmiotów
i działań, w której można liczyć na pomoc finansową państwa i władz lokalnych.
– W działaniach tych należy szczegółowiej zadbać o zachowanie lokalnej tożsamości, wspieranie odrębności regionalnych w zakresie kultury, tradycji i obyczajów oraz regionalnych
produktów turystycznych.
– Obecna tendencja europejska wskazuje, że turystyka wiejska jest jednym z przykładów
rozwoju działalności pozarolniczej, znaczącym czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich. Przedsiębiorczość turystyczna znalazła swoje miejsce w nowym Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dlatego też wszechstronna promocja,
w tym reklama internetowa, tej działalności jest w pełni wskazana.
– W promocji turystyki wiejskiej bardziej efektywnym narzędziem niż indywidualne strony
poszczególnych gospodarstw agroturystycznych jest tworzenie zintegrowanych stron reklamy internetowej.
– W postępującym procesie komercjalizacji wiejskich produktów turystycznych, ich konkurencyjności, zachodzi potrzeba zadbania o wysoką użyteczność tworzonych stron internetowych, wskazując na skorzystanie ze wsparcia specjalistów ds. użyteczności reklamy
internetowej.
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– Konieczna staje się potrzeba ewaluacji skuteczności reklamy internetowej prowadzonej
w ramach odpowiednich serwisów. Nie można z góry przyjmować, że zachodzi bezpośredni pozytywny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy utworzeniem lub zmodernizowaniem strony internetowej turystyki wiejskiej a ilością turystów, tj. zwiększonym popytem ruchu turystycznego. Dlatego też problem ten wymaga dalszych badań w przyszłości.
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ONLINE ADVERTISING IN PROMOTION OF TOURIST MOVEMENT
IN RUR AL AREAS

Keywords

tourist movement, rural areas, advertising, the Internet

Abstr act

With growing popularity of the Internet, online advertising is becoming a popular source of
information about rural tourism. This helps effectively provide commercial information for various
groups of consumers. The aim of the paper is to illustrate the importance of online advertising
to development of tourist movement in rural areas. It was demonstrated that online advertising
represents an essential source of transfer and acquisition of information about rural tourism, and,
that the system of online advertising in the area of rural tourism is more efficient than the advertising
used by tourist entities in rural areas.
The paper was written based on the literature review, analysis of the quantitative data obtained from
secondary materials and results of empirical studies published in research reviews.
Translated by Rafał Wielgat
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TRENDY W PRZEMYŚLE SPOTK AŃ
NA PRZYKŁADZIE SEGMENTACJI
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Streszczenie

W artykule ukazano krótką analizę terminologiczną, pokazującą zależności między
branżą spotkań a turystyką, uwydatniającą wspólne elementy oraz nową systematyzację
według celów spotkań, czyli wiedzy, produktu i motywacji, jednocześnie obrazującą
większość zależności zachodzących na rynku wymiany usług.
Zmiany dotyczące przemysłu spotkań w skali globalnej oraz regionalnej są kluczowe
i mają wpływ na zarządzanie spotkaniami w ujęciu wymiany usług, przepływów środków finansowych i fluktuacji zasobów ludzkich. Warto spojrzeć na nie z punktu widzenia metodologicznego, ale również jako na zachodzący trend.

Wprowadzenie
Niniejszy artykuł jest wynikiem obserwacji dynamicznie zmieniającego się rynku, na którym
podmioty związane z organizacją spotkań odgrywają od 25 lat coraz istotniejszą rolę. Głównym
celem jest ukazanie nowej systematyzacji i modelu współpracy między podmiotami, które tworzą
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rynek spotkań, jednocześnie ukazując trendy zachodzące na omawianym rynku, z uwzględnieniem metod zarządzania kongresami, wydarzeniami korporacyjnymi czy motywacyjnymi.

Przegląd literatury
W Polsce po 1989 roku próbę charakterystyki omawianego przemysłu spotkań podjęło
Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” w publikacji pt. Turystyka biznesowa. Produkt
i promocja. W obrębie omawianej problematyki wymieniono tam następujące rodzaje aktywności:
turystyka biznesowa (business tourism), turystyka korporacyjna, turystyka przygodowa (adventure
tourism), przemysł spotkań (meetings industry) – sektor przemysłu związany z obsługą, organizacją
i nadzorowaniem konferencji, kongresów, wystaw itd., podróże służbowe (SKKP, 2005, s. 4).
Biorąc pod uwagę doświadczenia światowe i polskie w realizacji przemysłu spotkań oraz
rozwój piśmiennictwa zagranicznego i polskiego, można określić podstawową terminologię dotyczącą poszczególnych rodzajów spotkań: kongres, convention, corporate event, corporate meeting,
meeting, podróż motywacyjna (incentive travel/tourism) oraz indywidualne podróże służbowe
(Celuch, 2005, s. 4).
Analizując definicje, warto zauważyć istotną różnicę, która z punktu widzenia statystycznego
i naukowego pokazuje, że granice w terminologii wykorzystywanej do określenia przemysłu
spotkań są bardzo subtelne. Na przykład jeśli używamy terminu „turystyka biznesowa”, to podróżującego w tym celu należałoby nazwać „turystą biznesowym”. Powinien on wówczas spełniać
podstawowe kryterium przyjęte w definicji turysty, tzn. pozostawać poza miejscem stałego pobytu przynajmniej jedną noc. Natomiast zakres pojęcia „podróże służbowe” jest szerszy i obejmuje
wszystkich podróżujących w celach służbowych, także tych, którzy nie nocują w odwiedzanym
miejscu, ale korzystają z usług charakterystycznych dla turystyki. Takie rozgraniczenie będzie
zgodne z terminologią przyjętą przez WTO, która dzieli wszystkich podróżnych na odwiedzających jednodniowych i turystów (Bartoszewicz i in., 2003, s. 9).
Warto również wspomnieć o dwóch źródłach, które z globalnego punktu widzenia odgrywają bardzo ważną rolę. Publikacją, na której opierają się 33 organizacje branżowe, reprezentujące
ponad 100 tysięcy osób i ponad 20 tysięcy firm, jest wydany przez Convention Industry Council
słownik pojęć związanych z przemysłem kongresowym, wystawienniczym i podróży motywacyjnych pt. The Accepted Practices Exchange (APEX) Industry Glossary. Zawiera on obecnie (2014 r.)
ponad 1400 haseł i terminów dotyczących omawianej tematyki oraz skrótów, opartych na międzynarodowych standardach (Convention Industry Council, 2014).
Drugim źródłem jest wcześniej wspomniany dokument Światowej Organizacji Turystyki,
dotyczący przemysłu spotkań, który określa, iż cała branża dzieli się na spotkania i konferencje,
wystawy oraz podróże motywacyjne: the Meetings Industry has three main components that will
be examin: meetings and conferences, exhibitions and incentives (WTO, 2006, s. 5).
Reasumując, przemysł spotkań można zdefiniować jako „sektor gospodarki związany z organizacją i promocją spotkań oraz zarządzaniem spotkaniami, w tym: kongresami, konferencjami,
targami, wydarzeniami firmowymi oraz podróżami motywacyjnymi” (Siemiński, 2010, s. 113).
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Przemysł spotkań korzysta z różnych form aktywności gospodarczej: od hotelarstwa, gastronomii, przez marketing, reklamę, zarządzanie, finanse. W tym ujęciu jest obszarem interdyscyplinarnym, wymagającym odrębnego traktowania i analizy. Jego charakter został ukazany w świetle głównych celów organizacji spotkań. Natomiast trendem, które chce pokazać autor, jest coraz
większa rola celu, w jakim organizuje się spotkanie. W tym kontekście cały przemysł spotkań
można podzielić na trzy grupy. W pierwszej znajdą się kongresy i konferencje – tu głównym
celem spotkania jest pozyskanie wiedzy. W drugiej – wydarzenia korporacyjne (eventy), tu cel
związany jest z produktem. W trzeciej umieścić można podróże motywacyjne, których celem jest
motywacja.

Relacje między branżą spotkań a turystyką
Przemysł spotkań bardziej niż turystyka wykorzystuje podróżowanie. Począwszy od dorocznych kongresów międzynarodowych stowarzyszeń, a skończywszy na lokalnych premierach
produktów. Podróż odgrywa istotną rolę w wielu dziedzinach gospodarki, a zajmowanie licznych
stanowisk związane jest z obligatoryjnymi wyjazdami i spotkaniami. Analizę zależności i relacji
między turystyką a przemysłem spotkań warto rozpocząć od przypomnienia podziału na sektory
podróży służbowych według Davidsona i Cope’a (tab. 1).
Tabela 1. Sektory podróży służbowych
Podróże służbowe
indywidualne podróże służbowe (brak dowolności,
rutynowe zajęcia służbowe, często odbywane samotnie)
prezentacje

konsultacje

badania

spotkania „jeden na jeden”

turystyka biznesowa (dowolność,
nierutynowe zajęcia służbowe, często grupowe)
spotkania
grupowe
(seminaria,
konferencje,
premiery
produktów)

podróże
motywacyjne
(grupowe,
rodzinne)

wystawy
(targi, pokazy
dla branży,
pokazy dla
klientów)

turystyka
korporacyjna
(imprezy bez
aktywnego
udziału
gości, imprezy
z aktywnym
udziałem
gości)

Źródło: Davidson, Cope (2003, s. 4).

Obserwowane relacje między turystyką a przemysłem spotkań zachodzą w wielu obszarach, jednak sam rynek spotkań biznesowych, według International Congress and Convention
Association (ICCA), międzynarodowej organizacji zajmującej się zwłaszcza spotkaniami stowarzyszeń, można podzielić na dwie kategorie: klientów korporacyjnych i stowarzyszenia, w tym
organizacje międzynarodowe i rządowe oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia branżowe.
Innym przykładem podziału spotkań jest systematyka przedstawiona przez Allen (2009), która zwraca uwagę na tradycyjne spotkania biznesowe (posiedzenia zarządu, spotkania biznesowe,
imprezy dla uhonorowania klientów, konferencje, konwencje, prezentacje korporacyjne, imprezy
dla uhonorowania pracowników, targi branżowe) oraz zaawansowane imprezy biznesowe (indywi-
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dualne seminaria szkoleniowe obejmujące emocjonalne i fizyczne wyzwania, spotkania kierownictwa w terenie, galowe imprezy połączone ze zbiórką pieniędzy, podróże motywacyjne i programy premiowe, ceremonie wręczenia nagród, prawa do nazwy (naming rights), imprezy promocyjne
wprowadzające produkty na rynek, product placement, wydarzenia specjalne. Autorka zauważa,
że przemysł spotkań jest na tyle specyficzny i samodzielny, iż nie powinno się go traktować jako
części globalnej turystyki.

Segmentacja przemysłu spotkań: wiedza, produkt, motywacja
Na szczycie modelu relacji w przemyśle spotkań znajdują się klienci – zdefiniowani i umiejscowieni w zależności od struktury przedsiębiorstwa, które reprezentują, i dla których, zgodnie
z ich założeniami i potrzebami oraz w zakresie wynikającym z możliwości budżetowych, przygotowywane i realizowane są różnego typu spotkania. Kolejną część rynku tworzą agencje eventowe
oraz profesjonalni organizatorzy kongresów. Ich głównymi atutami są kompetencje producenckie,
organizacyjne i bardzo dobra znajomość dostawców odpowiednich usług w Polsce i za granicą.
Trzecią grupę uczestników przemysłu spotkań stanowią tzw. podwykonawcy: dostawcy i realizatorzy wszystkich wynikających ze scenariusza wydarzenia elementów niezbędnych do kompleksowej realizacji usługi.
Kluczowe podmioty uczestniczące w przemyśle spotkań to: klient, pośrednicy i podwykonawcy. Klient może nabywać usługę kompleksowej organizacji spotkania w agencji, która do danej
realizacji dobiera odpowiednich podwykonawców, lub nabywać określone usługi bezpośrednio,
bez udziału agencji. Warto jednak pamiętać, że relacje działają również w drugą stronę, tzn. zarówno pośrednicy, jak i podwykonawcy próbują nawiązać współpracę z klientem, więc ich komunikacja jest obustronna. W ujęciu szerszym klient może nabywać usługę kompleksowej organizacji
spotkania w agencji, która do danej realizacji dobiera odpowiednich podwykonawców, ale zanim
to nastąpi, brany jest pod uwagę konkretny obiekt oraz lokalizacja.
Próbę systematyzacji utrudnia także fakt, że w dotychczasowych opisach bardzo rzadko
uwzględniano wydarzenia i spotkania nie dotyczące potrzeb marketingowych lub sprzedażowych
zleceniodawcy, określane często jako samoistne przedsięwzięcia, takie jak trasy koncertowe lub
wydarzenia sportowe, często cykliczne, z wykorzystaniem usług podmiotów tworzących rynek
spotkań. Z punktu widzenia logistyki i technicznej organizacji wydarzenia nie ma wielkiej różnicy
między realizacją festiwalu muzycznego, będącego narzędziem promującym markę i budującym
lojalność jej konsumentów, a koncertem, który oprócz warstwy artystycznej nie ma dodatkowego
kontekstu marketingowego.
We wstępie opracowania Davidsona i Cope’a pt. Turystyka biznesowa autorzy postawili tezę,
że tak istotny z punktu widzenia gospodarczego sektor, jakim jest przemysł spotkań, pozostaje
niedoceniony przez przemysł turystyczny. Jest to zaskakująca konkluzja, gdyż dotyczyła ujęcia
globalnego, a na rynkach tak rozwiniętych jak niemiecki, brytyjski czy amerykański turystyka
biznesowa, wyodrębniona spośród innych gałęzi gospodarki, funkcjonuje już dość długo – na rynku amerykańskim niemal od początku XX wieku (Davidson, Cope, 2003, s. 9–11).
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W cytowanym opracowaniu Davidsona i Cope’a oraz w analizach przygotowywanych przez
branżowe organizacje i stowarzyszenia podstawowym kryterium systematyzacji przemysłu spotkań najczęściej jest charakter klienta (docelowego nabywcy usług). Tak więc ze względu na odrębność strukturalną i organizacyjną w opracowaniach wyróżniany jest tzw. klient stowarzyszeniowy
i klient korporacyjny (ICCA, 2015, s. 7). Odrębny sektor rynku w literaturze przedmiotu stanowią
podróże motywacyjne (incentive travel), realizowane głównie na zlecenie firm i korporacji, dla ich
klientów i pracowników (SITE, 2014, s. 12).
Klasyfikacja wyodrębniająca stowarzyszenia spośród innych klientów przemysłu spotkań nie
jest bezzasadna. To bardzo specyficzny sektor, w którym spotkania organizowane są regularnie,
a konferencje i kongresy to często, w określonym przedziale czasu, jedyna okazja do spotkania się
ludzi tworzących daną organizację (ICCA, 2015, s. 8). Nieco inaczej wygląda kwestia sektora klientów korporacyjnych. O ile ten dział przemysłu spotkań w literaturze i ogólnej klasyfikacji rynku
jest wyraźnie wyodrębniony, o tyle praktyka nie pokazuje tego tak wyraźnie, jak w przypadku rynku stowarzyszeń. Sektora wydarzeń korporacyjnych nie obejmują tak regularne badania i statystyki
jak sektora spotkań stowarzyszeniowych. Międzynarodowy raport przygotowywany we współpracy
Event Marketing Institute (EMI) i Meeting Professionals International (MPI) przestał być opracowywany, choć EMI we współpracy z agencją Mosaic Experiential Marketing przygotowuje obecnie
i wydaje raport EventTrack Study (EMI, 2014). Rynek wydarzeń korporacyjnych (eventowy) bada
także, przygotowując raport, agencja Grass Roots. W kontekście tego rynku wyjątek stanowią regularne opracowania statystyczne, raporty i indeksy badające rynek podróży i programów motywacyjnych przygotowywane przez Society of Incentive and Travel Excellence (SITE), Incentive Research
Foundation i Maritz Travel (SITE, 2014). Podobnie rzecz się ma z podróżami służbowymi, których
rynek cyklicznie analizuje Global Business Travel Association i Carlson Wagonlit Travel.
Porządkowanie rynku spotkań, rozumiane jako budowanie relacji między klientem a dostawcą usług, ale też poszukiwanie miejsca w budżetach firm i instytucji dla proponowanych przez
dostawców produktów, promowanie efektywności i zasadności stosowania narzędzi event marketingu stało się, obok wprowadzania kodeksów dobrych praktyk, edukacji i integracji, kluczowym
zadaniem organizacji branżowych (Meetings Week Poland 2014, s. 15).
Uznając opisaną wyżej perspektywę klienta za punkt wyjścia do systematyzacji rynku, a
korporacyjność rynku – za bardzo ważną, ale nie kluczową jego cechę, warto spojrzeć na rynek
spotkań z perspektywy celów, którym służą określone spotkania, z perspektywy założeń, które
klient – obojętnie z jakiej formalnie instytucji – chce zrealizować. W naturalny sposób będzie on
wybierał do realizacji tych założeń firmy wyspecjalizowane w danym zakresie. Kluczowe natomiast jest określenie, na jakiej podstawie i czy służy do tego jakiś model, wedle którego organizatorzy dobiorą partnerów w branży spotkań.
Udział w spotkaniach coraz częściej zależy od celu, który uczestnik stawia przed sobą.
Decyzja podejmowana jest na podstawie bezpośrednich relacji z grupą, która ma się spotkać, tematyką lub miejscem, które może być magnesem przyciągającym delegatów. Zaproponowany model
związany jest z podziałem przemysłu spotkań na trzy główne cele spotkań i wydarzeń odbywających się w jego ramach, tzn. wiedzę, produkt i motywację.
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Rysunek 1. Model branży spotkań z podziałem na cele
Źródło: Celuch (2014, s. 70).

Wiedza to przede wszystkim pozyskiwanie nowych informacji i wymiana doświadczeń, jak
zostało to określone w rozdziale analizującym organizację i zarządzanie kongresami. Z drugiej
jednak strony kategoria „wiedza”, zdaniem autora, to również szczyty polityczne i kongresy gospodarcze, które niejednokrotnie oferują podstawę do zażegnania konfliktów zbrojnych lub klęsk
gospodarczych w danym regionie świata. Siła informacji oraz chęć jej pozyskania to kluczowe cele
tysięcy spotkań.
Kategoria „produkt” dotyczy dobra lub usługi, którą chcemy sprzedać. Pomocna w osiągnięciu tego celu jest organizacja wydarzeń, co leży w gestii korporacji. Powodzenie tych działań
zależy od kreatywności oraz globalnej i lokalnej koniunktury. Budżety, zależne od kondycji danej
firmy, często są dostosowywane do ruchów na rynku konkurencji, sytuacji gospodarczej w danym
regionie czy chociażby potrzeb i celów właścicieli firmy. W kategorii „produkt” chodzi o działania
związane z podróżami służbowymi, organizacją eventów i rozwój komunikacji marketingowej
firmy przez organizację wydarzeń korporacyjnych. Działanie takie to nie tylko impreza firmowa,
to złożone narzędzie marketingowe, którego finałem może być wydarzenie (event) dotyczące dobra
wytwarzanego przez firmę lub zleceniodawcę.
Motywacja to ostatni element modelu przemysłu spotkań na polskim rynku, tak charakterystyczny, że został potraktowany odrębnie i priorytetowo. Jest ona bezpośrednio związana z produktem, ponieważ to właśnie podróże motywacyjne są nagrodą za sprzedaż, promocję, opiekę nad
danym dobrem firmy. Tendencje na polskim rynku, związane z motywacją, to tworzenie programów opartych na marketingu zintegrowanym. Wyjazd jest tylko składową całego procesu nagradzania, który zaczyna się od kampanii internetowej i marketingu bezpośredniego, a kończy analizą
zwrotu z inwestycji. Na polskim rynku podróż motywacyjna postrzegana jest nadal jako wyjazd
integracyjny z elementami aktywności na świeżym powietrzu.
Przedstawiony model branży spotkań z uwzględnieniem celów spotkania w układzie: wiedza, produkt, motywacja, jest próbą połączenia turystyki biznesowej (business tourism) z zarządzaniem wydarzeniami (event management) oraz budowaniem podróży motywacyjnych (incenti-
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ve travel). Całość proponowanego modelu opiera się na współpracy uczestników branży spotkań
(klient, pośrednik, obiekt, dostawca) i wymianie informacji i kooperacji z biurami marketingu
miejsc (convention bureaux) oraz mediami. Zwracając uwagę na wszystkie powyższe elementy
w ramach segmentacji rynku, autor proponuje model współpracy uczestników branży spotkań
oparty na celach spotkania. Na tej właśnie podstawie zostanie ukazany podział przemysłu spotkań
w Polsce (rys. 2).

Rysunek 2. Model współpracy uczestników branży spotkań z podziałem na cele
Źródło: Celuch (2014, s. 73).

Klient, określając swoje potrzeby związane z celem spotkania, wyznacza jego kategorię zgodnie z podziałem: wiedza, produkt, motywacja, i dopiero na tej podstawie dobiera organizatora,
obiekt i podwykonawców specjalizujących się w obsłudze danego typu spotkań. Rolą klienta w dobie rozwoju przemysłu spotkań w Polsce i jego coraz silniejszej pozycji jest świadome decydowanie o organizacji spotkań i zarządzaniu nimi w zakresie strategii, komunikacji i aktywności
marketingowej. Model podziału przemysłu spotkań na wiedzę, produkt i motywację, z ukazaniem
uczestników rynku, pozwoli na systematyzację i uporządkowanie działań związanych z rozwojem
tej dziedziny gospodarki w Polsce.

Podsumowanie
Przemysł spotkań to zjawisko złożone, interdyscyplinarne oraz stosunkowo młode w polskiej
gospodarce. Od kongresów, które organizował Orbis, po event marketing i programy wsparcia
sprzedaży, które proponują obecnie dynamicznie zarządzane agencje eventowe.
Przemysł spotkań ma wpływ na rozwój gospodarczy państw i sprawia, że rośnie zatrudnienie
w regionach, w których do tej pory problematyczne było rozwijanie szeroko rozumianej turystyki.
Należy zwrócić uwagę na jego możliwości, a także zintensyfikować aktywności związane z jego
promocją, zarządzaniem i organizacją.
Zarządzanie przemysłem spotkań jako innowacyjne zjawisko ukazuje liczne braki w jego
systemowym rozwoju (Convention Industry Council, 2005, s. 45). Analizy ilościowo-jakościowe
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badanych spotkań są podstawą do rozwoju regionalnego oraz wyznacznikiem kierunków, w jakich
ten przemysł może się rozwijać. Do tej pory badacze i akademicy traktowali turystykę biznesową
i jej odmiany w sposób podporządkowany wymogom związanym z turystyką. Jej podziały dotyczyły zazwyczaj uwarunkowań związanych z wytycznymi Światowej Organizacji Turystyki oraz
definicji samego turysty (WTO, 2006, s. 14). Szeroko rozpoznawalna turystyka konferencyjna,
często wymieniana turystyka korporacyjna czy rzadko definiowana turystyka motywacyjna, łączona również z rekreacją, to najczęstsze określenia wynikające z opracowań naukowych i popularnonaukowych.
Inną grupą zagadnień, która doczekała się opracowań w polskiej literaturze lub przetłumaczonych na język polski, jest event marketing i tak zwane potocznie eventy. Temat ten jest często
poruszany przez osoby związane z zarządzaniem wydarzeniami, marketingiem i komunikacją.
Dostępne publikacje traktują w znacznej mierze o podejściu praktycznym, lecz do tej pory nie
było publikacji, która by porządkowała działania i definicje związane z tym obszarem. Event management w Polsce będzie się rozwijał coraz szybciej, a sam rynek i podmioty na nim działające
unormują kierunki jego ekspansji.
Tematyką, która nierzadko powoduje liczne kontrowersje, są podróże motywacyjne czy też
turystyka motywacyjna, określana również mianem podróży „w nagrodę”. Historycznie zjawisko
zostało omówione zarówno w kontekście międzynarodowym, jak i krajowym. Analiza pierwszych
podróży „w nagrodę” oraz ich odpowiedników w Polsce ukazała różnice, które nas dzielą pod
względem rozwoju tej branży.
Przyszłość przemysłu spotkań można analizować z punktu widzenia działań, które należy
wykonać, aby zapewnić dalszy jego rozwój. Wartość globalna oraz ekonomiczne wpływy świadczą o niezwykłej roli przemysłu spotkań. Zaledwie 9% respondentów, według badania Meetings
Outlook, wskazuje na fakt, iż warunki do zawierania nowych transakcji finansowych się pogorszą.
Natomiast 15% respondentów zauważa, iż kluczowe jest wybieranie spotkań ze względu na ich
wartość merytoryczną i cel (MPI 2015, s. 7).
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TRENDS IN THE MEETINGS INDUSTRY BASED ON SEGMENTATION
MODEL OF BUSINESS MEETINGS MANAGEMENT

Keywords

meetings industry, trends, management, meetings and events market

Abstr act

Within the article, the author presents a brief analysis of terminology based on research area,
depending on the meetings between the industry and tourism enhancing the common elements and
a new systematization according to the goals of the meetings, that is, content, product and motivation
depending majority of market exchange services.
Changes to the meetings industry at global and regional levels are critical and have an impact on the
management of appointments in terms of exchanges in the services, financial flows and fluctuations
in human resources. Not only want to look at it from a methodological standpoint, but also as a trend
occurring.
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Streszczenie

Celem autorki jest ocena wydarzeń organizowanych przez przedstawicieli żydowskiej
mniejszości narodowej w Polsce jako nowych atrakcji dla turystyki kulturowej. Wielu
autorów zgadza się co do faktu rosnącej popularności atrakcji kulturowych jako trendu światowego, z drugiej strony w Polsce po roku 1989 znacząco wzrosła aktywność
wspólnot reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne. Tu pojawia się pytanie, czy
liberalizacja polskiego prawa wpłynęła pośrednio na tworzenie nowych wydarzeń poświęconych kulturze żydowskiej i czy te wydarzenia mogą przyciągać zainteresowanie
zarówno mieszkańców. jak i turystów zainteresowanych kulturowo. W przypadku gdy
taka sytuacja ma miejsce, można postawić tezę o stymulacji rozwoju etnicznej turystyki
eventowej w Polsce opartej na kulturze mniejszości narodowej.

Wprowadzenie
Wielu autorów wskazuje na wykształcanie się nowej turystyki i nowego turysty w czasach przełomu tysiącleci. Nowy turysta, określany akronimem REAL (Rewarding, Enriching,
Adventuresome, Learning Experience), jest osobą poszukującą przeżyć, a zarazem nastawioną
na poznawanie (Zeppel, Hall, 1992). Turystyka eventowa, której celem jest udział w imprezie,
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oferuje możliwość zaspokojenia tych potrzeb, gdyż pozwala turyście na doznania rozrywkowe,
ale także jest sposobem wzbogacenia wewnętrznego i poszerzenia wiedzy z danego zakresu
(Ratkowska, 2010, s. 31). Eventy, czyli wydarzenia, rozumiemy tu za Rohrscheidtem jako specjalnie inscenizowane imprezy o charakterze kulturalnym, mające ograniczony czas trwania i przyciągające turystów (2008, s. 72). Przedmiotem opracowania stał się szczególny rodzaj wydarzeń,
poświęconych kulturze mniejszości żydowskiej w Polsce.
Jedna z najbardziej aktualnych definicji mniejszości narodowej wykorzystywana przez ONZ
brzmi następująco: mniejszość narodowa – to grupa obywateli państwa, stanowiąca liczebną mniejszość i niezajmująca dominującej pozycji, posiadająca cechy etniczne, religijne i językowe różniące
się od cech większości populacji, mająca poczucie solidarności wewnętrznej i kierująca się zbiorową
wolą zachowania i osiągnięcia równości w świetle prawa i praktyki (Żołędowski, 2003, s. 17–19).
Według Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszością narodową jest grupa obywateli polskich, która jest mniej liczebna od pozostałej części
ludności Rzeczypospolitej Polski i odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, ale przy tym dąży do zachowania swojego języka, kultury, tradycji oraz
ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażenie i ochronę. Dodatkowo: jej przodkowie zamieszkiwali ten teren od co najmniej stu lat, a grupa ta utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Jedną z mniej licznych
mniejszości narodowych w Polsce, jednak od wczesnego średniowiecza ściśle związaną z historią naszego kraju, jest mniejszość żydowska (Grześkiewicz i Kowalski, 2011). W spisie ludności
z roku 2011, w którym po raz pierwszy umożliwiono mieszkańcom Polski wyrażanie złożonych
tożsamości narodowo-etnicznych, liczba osób deklarujących żydowską tożsamość wynosiła około
7 tysięcy (Główny Urząd Statystyczny, 2012, s.106), podczas gdy Związek Wyznaniowych Gmin
Żydowskich RP skupiał w roku 1997 około 2 tysiące członków (Datner, Melchior, 1997, s. 66).
Należy uznać, że wydarzenia kulturalne organizowane przez przedstawicieli mniejszości żydowskiej w Polsce spełniają nawet w stopniu wyższym od przeciętnego warunki oferowania nie
tylko przeżycia o charakterze unikatowym, ale i edukacyjnym w treści, zwłaszcza ze względu na
historię najnowszą, wskutek której jej przedstawiciele przez dziesięciolecia ukrywali tożsamość
narodową lub asymilowali się z narodem polskim. Kultura tego narodu pozostaje więc wciąż mało
poznaną sferą dla przeciętnego czy nawet elitarnego odbiorcy w Polsce.
Cel badawczy niniejszego opracowania to próba oceny rangi wydarzeń poświęconych kulturze mniejszości żydowskiej w Polsce jako atrakcji turystycznych w świetle trendu wzrostu popularności turystyki eventowej. W tym celu przeprowadzono inwentaryzację wydarzeń poświęconych
kulturze żydowskiej, a następnie poddano analizie stronę instytucjonalną (kto jest organizatorem),
ich rozmieszczenie w Polsce, dynamikę rozwoju z jednej strony, a z drugiej wybrane przykłady ich
znaczenia dla turystyki. Na tej podstawie podjęto próbę udowodnienia tezy o rosnącym znaczeniu
tego typu wydarzeń o charakterze niszowym na rynku turystycznym Polski.
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1. Metody badań
Postępowanie badawcze polegało na analizie źródeł internetowych, związanych z promocją
turystyki na poziomie województw, zwykle prowadzoną przez urzędy marszałkowskie, a następnie
organizacji i stowarzyszeń sektora NGO, zrzeszających przedstawicieli mniejszości żydowskiej.
Korzystając z klasyfikacji zaproponowanej przez Kolbera (2009), po analizie szerokiego spektrum
wydarzeń o bardzo różnym charakterze, przyjęto następującą metodykę badawczą. Uwzględniono
wyłącznie imprezy:
a) odbywające się cyklicznie do roku 2015, z uwzględnieniem tych, które zorganizowano po
raz pierwszy w roku 2015 z zamiarem kontynuacji,
b) związane z danym miejscem, z wyłączeniem tzw. wędrujących,
c) o charakterze otwartym dla osób spoza społeczności żydowskiej,
d) o celu organizacyjno-ideowym, związanym z szerzeniem wiedzy na temat kultury żydowskiej.
Dodatkowo, uwzględniając podział zaproponowany przez Jafariego (2000, s. 209-210), spośród siedmiu zaproponowanych przez niego kategorii uwzględniono tylko uroczystości kulturalne
(w tym festiwale kultury, dni kultury) oraz te z zakresu sztuki i rozrywki (festiwale muzyczne,
filmowe, teatralne). Uwzględniono przy tym przede wszystkim te poświęcone z nazwy kulturze
żydowskiej, ale także takie, które w nazwie sugerowały wielokulturowość, jednak jeden dzień był
promowany jako Dzień Kultury Żydowskiej. Wykluczono uroczystości o charakterze stricte religijnym, gdyż one kierowane są zazwyczaj do wąskiej grupy wyznawców, oraz martyrologicznym,
takie jak marsze pamięci i uroczystości rocznicowe poświęcone wydarzeniom II wojny światowej. Założeniem pracy było bowiem ujęcie wydarzeń, mających przybliżać uczestnikom kulturę
narodu żydowskiego. Dobrze odpowiada takiemu charakterowi imprez etymologia słowa festiwal, pochodzącego od łacińskiego przymiotnika festivus, oznaczającego „żywy, radosny, wesoły,
świąteczny” (Ratkowska, 2010, s. 31).
Badaniem objęto wydarzenia, który miały miejsce w roku 2015, pominięto natomiast te, które
miały charakter cykliczny, ale w latach 2014–2015 nie były kontynuowane.

2. Wydarzenia poświęcone kulturze mniejszości żydowskiej w Polsce
Ludność żydowska zamieszkująca Polskę po II wojnie światowej początkowo zorganizowała
się i powołała partie polityczne, szkolnictwo i kongregacje religijne. Zostały one jednak zlikwidowane w roku 1949, rok później powołano jedyną wówczas organizację, a mianowicie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ). Szkolnictwo i życie kulturalne mniejszości żydowskiej odrodziło się w latach odwilży 1957–1960, jednak kolejna fala represji i nastrojów antysemickich w roku 1968 spowodowała praktycznie rozbicie społeczności żydowskiej w Polsce
(Datner, Melchior, 1997, s. 73). We wczesnych latach 70. kluby inteligencji katolickiej organizowały
tygodnie kultury żydowskiej, podtrzymując pamięć o kulturze tej mniejszości narodowej, od 1979
zaczął zbierać się w Warszawie Żydowski Uniwersytet Latający, a w latach 80. władze zezwoliły
na działalność Jointu, czyli Amerykańsko-Żydowskiego Połączonego Komitetu Rozdzielczego, finansującego działalność kongregacji wyznaniowych i częściowo TSKŻ-etu, a w miastach, takich
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jak Wrocław, Katowice i Warszawa, przy oddziałach TSKŻ-etu zaczęły powstawać koła młodych.
Zmiana ustroju w 1989 roku spowodowała przeobrażenia w społeczności żydowskiej (Datner,
Melchior, 1997, s. 76). Największe znaczenie dla odnowy życia kulturalnego wspólnot żydowskich
miała nowa ustawa o stowarzyszeniach, przyjęta w roku 1989, która zniosła ograniczenia w ich
rejestracji (Ustawa z dnia 7.04.1989, Budyta-Budzyńska, 2003, s. 156). W kolejnych latach pojawiło się wiele nowych stowarzyszeń, organizacji i fundacji, których powstanie z jednej strony było
przejawem wzrostu świadomości narodowej wśród przedstawicieli mniejszości i demokratyzacji
życia społecznego, z drugiej wynikiem licznych podziałów tego środowiska. Na skutek procesów
tzw. deasymilacji, czyli odkrywania żydowskiego pochodzenia przez ludzi bardzo młodych i nieco
starszych, już w latach 90. stwierdzono odradzanie się i powiększanie społeczności żydowskiej
w Polsce (Datner, Melchior, 1997, s. 77). Poza stale finansowanym z budżetu Teatrem Żydowskim
i Żydowskim Instytutem Historycznym, pozostałe instytucje mogą otrzymywać z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego celowe dotacje na konkretne inicjatywy, w tym festiwale, resztę pieniędzy muszą zdobywać same – od samorządów, organizacji i fundacji żydowskich, w tym
międzynarodowych. Widocznym rezultatem tego procesu wydaje się być rosnąca liczba wydarzeń
poświęconych kulturze żydowskiej, przyjmujących charakter cykliczny (rys. 1).

Rysunek 1. Skumulowana liczba inicjowanych w latach 1988–2015 nowych wydarzeń poświęconych kulturze
żydowskiej w Polsce, kontynuowanych do roku 2015 włącznie
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przyjętej procedury badawczej wyróżniono w Polsce 35 wydarzeń poświęconych
kulturze żydowskiej w roku 2015 (tab. 1). Występują one w 29 miejscowościach, przy czym poza
jedną są to miasta. Tylko Święto Ciulimu i Czulentu organizowane jest we wsi Lelów, co wynika
z usytuowania w niej grobu cadyka Dawida Bidermana. Przy przyjęciu jako podstawy analizy liczby
mieszkańców, aż jedenaście spośród ośrodków miejskich należy do kategorii miast dużych (powyżej
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100 tysięcy mieszkańców), dziesięć to miasta średnie (od 20 do 100 tysięcy), a siedem wydarzeń
ulokowano w miastach małych (poniżej 20 tysięcy). Taka tendencja nie dziwi, jeśli uwzględni się
specyfikę żydowskiej mniejszości narodowej, która to ludność historycznie była powiązana głównie z ośrodkami miejskimi i też głównie w nich przetrwała do dzisiaj (Rykała, 2011, s. 106–107).
W skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich wchodzi osiem gmin żydowskich. Największa
w Warszawie liczy około pięciuset członków, kolejne we Wrocławiu (ok. 300 członków), Łodzi
(ok. 250) i Krakowie (ok. 160), a także w Szczecinie, Katowicach, Bielsku-Białej i Legnicy, podczas gdy w mniejszych skupiskach żydowskich związek lub gminy posiadają filie, np. w Gdańsku,
Poznaniu, Lublinie, Wałbrzychu, Żarach, Bytomiu, Gliwicach (www.jewish.org.pl). W największych
ośrodkach organizowanych jest kilka dużych wydarzeń kulturowych poświęconych mniejszości żydowskiej. Najwięcej, bo aż cztery imprezy są powiązane z największą gminą żydowską w Warszawie,
a mianowicie Festiwal Singera organizowany przez Fundację Shalom, Międzynarodowy Festiwal
Filmowy „Żydowskie Motywy” organizowany przez stowarzyszenie o takiej samej nazwie, Festiwal
„Nowa Muzyka Żydowska” powołany do życia przez Fundację Nadaye oraz Dni Książki Żydowskiej
organizowane przez Stowarzyszenie Midrasz. Trzy wydarzenia związane są z Gdańskiem: Bałtyckie
Dni Kultury Żydowskiej, których organizatorem jest gdański oddział Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Żydów – największej żydowskiej organizacji w Polsce, Gdański Przegląd Filmów
o Tematyce Żydowskiej, powołany do życia przez Towarzystwo Polsko-Izraelskie „Wspólne
Dziedzictwo – Moreshet Meshutefet” we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Festiwal
Kultury Żydowskiej „Zbliżenia”, organizowany przez fundację o tej samej nazwie we współpracy
m.in. z Gminą Wyznaniową Żydowską w Gdańsku. Dwa wydarzenia mają miejsce w Krakowie.
Festiwal Kultury Żydowskiej kreowany jest od wielu lat przez stowarzyszenie powołane do tego
celu i noszące tę samą nazwę. „Dni Izraela w Krakowie” zorganizowane zostały najpierw przez
wykładowcę języka hebrajskiego w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Jonathana
Ornsteina, a obecnie zajmuje się tym Sekcja Kultury Żydów Bliskowschodniego Koła Naukowego
UJ. Analizowanych 35 wydarzeń jest rozproszonych w miastach całej Polski, z wyjątkiem obszaru trzech województw, a mianowicie kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i opolskiego. Najwięcej
odbywa się w województwach mazowieckim i pomorskim (odpowiednio Warszawa, Grodzisk
Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki i Szydłowiec oraz Gdańsk, Sopot i Słupsk), po trzy odbywają się
w grupie czterech kolejnych województw, czyli lubelskim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim.
Tabela 1. Wydarzenia poświęcone kulturze żydowskiej w Polsce w roku 2015
Lp.

Nazwa

Miejsce

Pierwsza
edycja

1

2

3

4

Organizatorzy
5

1.

Szchenim, czyli Sąsiedzi z Augustowa

Augustów

2015

Miasto Augustów

2.

Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor –
Kolor i Dźwięk”

Białystok

2008

Centrum Edukacji Obywatelskiej PolskaIzrael, Gmina Wyznaniowa Żydowska
w Warszawie

3.

Festiwal Kultury Żydowskiej „Tryptyk
Żydowski”

Chęciny

2007

Centrum Kultury i Sportu, Gmina
i Miasto, T. Jakubowska, A. Wrzoskiewicz
i B. Ludwicka-Duli

4.

Dni Kultur (1. dzień)

Chmielnik

2003

Miasto, Chmielnickie Centrum Kultury
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1

2

3

5.

Dni Kultury Żydowskiej / Dny Židovské
Kultury

Cieszyn /
Český Těšín

6.

Dni Kultury Żydowskiej „Ocalmy Pamięć”

7.

Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej

8.
9.

4

5

2010

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom
Narodowy”, Dům dětí a mládeže Český
Těšín, Miasto Cieszyn, Město Český Těšín

Dukla

2013

Stowarzyszenie „Sztetl Dukla”

Gdańsk

1999

Gdański oddział TSKŻ w Polsce

Festiwal Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA

Gdańsk

2013

Fundacja Kultury „Zbliżenia”

Gdański Przegląd Filmów o Tematyce
Żydowskiej

Gdańsk

2014

Tow. Polsko-Izraelskie „Wspólne
Dziedzictwo – Moreshet Meshutefet”

10.

SPLOTY – Grodziskie Spotkania
Międzykulturowe (1. Dzień)

Grodzisk Maz.

2013

Willa Radogoszcz

11.

Festiwal Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej
SHALOM

Kalisz

2011

Studio Wokalno-Artyst. Piano Song
i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu

12.

PARDES Festival – Spotkania z Kulturą
Żydowską

Kazimierz
Dolny

2013

Fundacja Spichlerz Kultury, Gmina Wyzn.
Żydowska w Warszawie

13.

Festiwal Kultury Żydowskiej

Kraków

1988

14.

Dni Izraela w Krakowie

Kraków

2004 (z wył.
2009-2012)

Stowarzyszenie FKŻ w Krakowie
Sekcja Kultury Żydów Bliskowschodniego
Koła Naukowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego

15.

Festiwal im. Szaloma Asza

Kutno

2007

Biblioteka Miejska

16.

Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej
„Święto Ciulimu i Czulentu”

Lelów

2003

Gminny Ośrodek Kultury

17.

Festiwal Kuchni i Kultury Żydowskiej

Lublin

2011

Restauracja Mandragora, Urząd Miasta,
Gmina Wyzn. Żyd. w Warszawie filia
w Lublinie

18.

Dni Kultury Żydowskiej „Bliscy i Oddaleni”

Mińsk
Mazowiecki

2015

Miejska Biblioteka

19.

Dni Kultury Żydowskiej

Olsztyn

2008

Stowarzyszenie na rzecz Kultury
Żydowskiej B’ Jachad

20.

Dni Kultury Żydowskiej „Mazel Tov”

Ostrów Wlkp.

2013

Ostrowskie Centrum Kultury

21.

TZADIK Poznań Festiwal „Nowa Tradycja
Żydowska”

Poznań

2008

Stowarzyszenie MultiKulti

22.

Dni Kultury Żydowskiej

Słupsk

2003

Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny,
Słupski Ośrodek Kultury, Kino Rejs
Młodzieżowego Centrum Kultury

23.

Międzynarodowe Spotkania z Kulturą
Żydowską

Sopot

2006

Fundacja Teatru Atelier

24.

Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej
„Yahad - Razem”

Szczekociny

2008

Org. Żydów Szczekocińskich, Zespół
Szkół, Org. ReBorn Roots, Miasto i Gmina,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

25.

Dni Kultury Żydowskiej ADLOJADA

Szczecin

2012

Secesja Cafe i Muzeum Narodowe
w Szczecinie

26.

Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tow”

Szydłowiec

2011

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
w Szydłowcu

27.

Dni Pamięci Żydów Galicyjskich
„Galicjaner Sztetl”

Tarnów
(Bobowa
i Dąbrowa)

1996

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Komitet
Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej
w Tarnowie, Fundacja Antyschematy 2,
Miasto

28.

Dni Książki Żydowskiej

Warszawa

1998

Stowarzyszenie Midrasz

29.

Festiwal Singera

Warszawa

2004

Fundacja Shalom

30.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy
„Żydowskie Motywy”

Warszawa

2004

Stowarzyszenie Żydowskie Motywy

31.

Nowa Muzyka Żydowska

Warszawa

2010

Fundacja Muzyki Nowej Nadaye

32.

Festiwal Trzech Kultur (1. Dzień)

Włodawa

1999

Muzeum Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego

33.

Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA

Wrocław

1999

Fundacja Pro Arte
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2

3

4

5

34.

Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tov”

Wodzisław
Śląski

2015

Studenci Uniwersytetu Śląskiego,
Wodzisławskie Centrum Kultury, Muzeum
Miejskie

35.

„Czas Wielkich Świąt Żydowskich
w Mieście Tkaczy”

Zgierz

2015

TSKŻ w Polsce, Park Kulturowy Miasto
Tkaczy

Org. – Organizacja; Tow. – Towarzystwo, TSKŻ – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów

Źródło: opracowanie własne.

Dziesięć wydarzeń organizowanych jest przez samorządy terytorialne lub podległe im jednostki (np. Miasto Augustów, Ostrowskie Centrum Kultury czy Biblioteka Miejska w Kutnie),
podczas gdy współorganizują one kolejnych siedem. Za dziewięć odpowiadają fundacje, stowarzyszenia i oddziały TSKŻ reprezentujące mniejszość żydowską, kolejne cztery współorganizują.
Pięć imprez powołały do życia organizacje, stawiające sobie za cel promocję kultury czy edukacji
kulturalnej (np. Fundacja Pro Arte we Wrocławiu czy Stowarzyszenie MultiKulti w Poznaniu),
wspierają one organizację kolejnych trzech. Sploty w Grodzisku zorganizował obiekt prywatny,
a Dni Izraela w Krakowie – studenci. W sumie dziewięć imprez współorganizują różne podmioty
(m.in. wspomniane powyżej, ale też Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy). Wydaje się
więc, że bardzo często to osoby prywatne i organizacje samorządowe czy fundacje niezwiązane ze
środowiskiem mniejszości narodowej były inicjatorami wydarzeń poświęconych jej kulturze. Jest
to wyraz zainteresowania światem żydowskim, a wykreowane wydarzenia, których hasłami przewodnimi są podtrzymywanie pamięci, poznawanie mało znanej kultury i wzrost tolerancji przyciągają zainteresowanie nie tylko mieszkańców, ale i osób spoza regionu. W wielu przypadkach
zresztą główny organizator jest wspierany przez partnerów i licznych sponsorów, często na listach
patronów honorowych i medialnych znajduje się co najmniej kilka instytucji.
Imprezą o najdłuższej tradycji spośród analizowanych jest Festiwal Kultury Żydowskiej, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 1988. Kolejnym były Dni Pamięci Żydów Galicyjskich
„Galicjaner Sztetl” w Tarnowie. W 1998 po raz pierwszy odbyły się Dni Książki Żydowskiej
w Warszawie – jedyne wydarzenie tego typu w Polsce, a w 1999 pojawiły się aż trzy nowe imprezy, a mianowicie Spotkania z Kulturą Żydowską we Wrocławiu (późniejsza Simcha), Bałtyckie
Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku oraz Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, którego pierwszy
dzień poświęcony jest tradycji i religii żydowskiej. Po trzyletniej przerwie od 2003 roku wzrosła
aktywność różnych środowisk związanych z mniejszością żydowską w zakresie powoływania do
życia nowych wydarzeń o charakterze kulturowym, średnio do roku 2015 pojawiały się dwa rocznie. W rekordowym roku 2013 zrealizowano aż pięć nowych inicjatyw tego typu. Wydaje się, że
trend wzrostowy można tłumaczyć z jednej strony wzmacnianiem i okrzepnięciem środowiska
mniejszości narodowej i struktur instytucjonalnych, opisanymi powyżej, wraz z rosnącą aktywnością samorządów oraz doskonaleniem umiejętności pozyskiwania środków na organizację imprez,
z drugiej strony sukces wydarzeń o dłuższej tradycji wskazuje na wzrost zainteresowania niszową
formą turystyki eventowej, którą można określić jako etniczną.
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3. Znaczenie wydarzeń poświęconych kulturze żydowskiej jako atrakcji turystycznych
Spośród 35 analizowanych wydarzeń większość ma charakter ogólny, poświęcony kulturze
żydowskiej, a tylko kilka tematycznie dotyczy wybranej jej dziedziny, a mianowicie filmu (2 wydarzenia), muzyki (2), literatury (1) lub kuchni (1). 13 wydarzeń ma w nazwie „festiwal”, co zakłada radosny i żywy ich charakter. W programie wydarzeń o charakterze ogólnym uwzględniane są
występy zespołów prezentujących tradycje i nowe trendy w muzyce i teatrze żydowskim, warsztaty sztuk plastycznych, językowe i tańca. Umożliwiają więc one zarówno uczestnictwo w spektaklach i koncertach o charakterze stricte rozrywkowym, jak i głębsze poznanie kultury poprzez
udział w wykładach i zajęciach edukacyjnych. Spełniają więc warunki stawiane przed tak zwaną
turystyką eventową, Z drugiej strony lokalizacja analizowanych wydarzeń w miastach umożliwia
szeroki w nich udział zarówno ich mieszkańcom, jak i przyjezdnym, a z drugiej strony wzbogaca
ofertę kulturalną i turystyczną zarówno największych metropolii, jak i średniej wielkości miast,
nie dysponujących tak dużym potencjałem dla turystyki. Wszystkie te cechy sprawiają, że znaczenie wydarzeń kulturowych poświęconych kulturze mniejszości żydowskiej dla turystyki jest
bardzo duże, co potwierdzają opisane poniżej wybrane przykłady.
W analizowanej grupie wydarzeniem o najdłuższej historii i jednocześnie największej randze w Polsce jest Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, którego pierwsza edycja w roku 1988
oferowała skromny program skupiony wokół sesji naukowej poświęconej spotkaniu kultur – polskiej i żydowskiej. Obecnie można go zaliczyć do flagowych atrakcji turystycznych Krakowa
i Małopolski. Jest także jednym z niewielu wydarzeń kulturalnych w Polsce rozpoznawalnych na
całym świecie (Kruczek, 2014, s. 106). Odbiorcami są w większości nie-Żydzi, gdyż na przykład
w świetle wyników badań prowadzonych przez Orlę-Makowską i Tomanek z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2010–2012 stanowili oni 78% uczestników FKŻ (Kim jesteś
festiwalowa publiczności?). Liczba uczestników FKŻ ogółem wzrosła ze 100 osób w pierwszej
edycji do około 30 tysięcy w roku 2013 (Kruczek, 2014, s. 119). Partnerem strategicznym imprezy
jest Województwo Małopolskie, a współfinansuje ją Gmina Miejska Kraków. W roku 2003 FKŻ
otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego,
a dyrektor festiwalu został wyróżniony dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie (Kruczek, 2014, s. 110). Relacjonują tę imprezę media ogólnopolskie i światowe (Insdorf, 2014; Tzur, 2013; Festival of Jewish Culture…). To wszystko świadczy
o wysokiej randze tego wydarzenia jako atrakcji turystycznej.
Innym znanym wydarzeniem o długiej historii jest Festiwal Simcha we Wrocławiu. Pierwsza
edycja zorganizowana w wówczas jeszcze zrujnowanej synagodze pod nazwą Spotkań z Kulturą
Żydowską obejmowała tylko występy Chóru Synagogi pod Białym Bocianem i zespołu Kroke,
jednak impreza ta okazała się tak wielkim sukcesem, że wsparcie sponsorów umożliwiło rozwój przedsięwzięcia, a na scenie festiwalowej zagościły gwiazdy światowej sceny żydowskiej.
Sześciodniowa obecnie impreza obejmuje koncerty, wykłady, zwiedzanie i wycieczki, warsztaty, spotkania oraz przegląd filmowy. Patronat honorowy w roku 2015 objęły: Ambasada Izraela,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent
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Miasta Wrocławia oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Według słów pomysłodawcy i dyrektora festiwalu Stanisława Rybarczyka, cytowanych w mediach ogólnopolskich, Simcha jest
jednym z największych i najstarszych festiwali kultury żydowskiej w Polsce (Od soboty Festiwal
Kultury Żydowskiej Simcha).
Pierwsze Święto Ciulimu-Czulentu w Lelowie miało charakter kameralny, jednak w następnych latach impreza rozrosła się tak, że ma obecnie zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy. W święcie uczestniczy zarówno społeczność gminy Lelów i gmin okolicznych, jak i znaczna
liczba turystów przyjeżdżających na tę imprezę z całego kraju. Uczestnikami tego święta są także
chasydzi z Izraela i innych krajów. Otrzymało ono także certyfikat nadany przez Częstochowską
Organizację Turystyczną jako Produkt Turystyczny (Święto Ciulimu-Czulentu).
Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl” to jedna z najciekawszych imprez organizowanych w Tarnowie i dwóch miejscowościach podmiejskich: Bobowej i Dąbrowie. Obejmuje
koncerty, wystawy, a np. w 2013 roku również inscenizację wesela. Przyciąga nie tylko Żydów
z całego świata, ale także młodych Polaków, którzy chcą poznać historię i kulturę żydowską
(Ciesielczyk, 2008).

Podsumowanie
Przyjęcie określonej we wstępie procedury badawczej zaowocowało wyróżnieniem 35 wydarzeń poświęconych kulturze żydowskiej organizowanych w Polsce w 2015 roku. Specyficzna
sytuacja polityczna spowodowała, że żydowska mniejszość narodowa dopiero po roku 1989 mogła
w sposób jawny i nieograniczony pielęgnować i rozwijać swoją odrębność kulturową i religijną.
Podstawą kultury i tradycji żydowskiej był do XIX wieku judaizm, jednak od początku XX wieku
na ziemiach Europy Wschodniej rozwinęła się także świecka kultura języka jidysz. Obecnie więc
wspólnota kulturowa może odzwierciedlać zarówno więzi społeczne, jak i więzi aksjologiczne
osób odwołujących się do tych samych wartości, świeckich lub religijnych. Liczne nowo powstające organizacje reprezentowały więc nie tylko ortodoksyjne religijne wspólnoty, ale także skupiały
osoby zainteresowane poznaniem i powrotem do tradycji. Z drugiej strony na podstawie analizy można stwierdzić, że równie dużą jak środowisko mniejszości narodowej aktywność na polu
organizacji wydarzeń kulturalnych poświęconych jej kulturze wykazywały jednostki samorządu
terytorialnego i fundacje wiążące swą działalność z szeroko rozumianą kulturą. Często inicjatorem wydarzenia była jedna osoba, często fundacje tworzone z myślą o głównym celu, jakim była
organizacja takiego wydarzenia, tworzone były w konsekwencji osiągniętego przez jego pierwszą
edycję sukcesu.
Nie byłoby więc wzrostu liczby wydarzeń poświęconych kulturze mniejszości narodowej
Żydów w Polsce o charakterze otwartym, gdyby nie zainteresowanie potencjalnych odbiorców
spoza kręgu tej kultury narodowej. Wzrost liczby uczestników, o którym świadczą wypowiedzi
organizatorów i coraz szerszy zakres oferowanych w ramach wydarzeń atrakcji, stanowi pośrednio
dowód na funkcjonowanie owych wydarzeń jako „eventów” stanowiących obiekt zainteresowania
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turystów kulturowych. O ich randze dla regionów świadczą także przyznawane certyfikaty POT-u,
wzmiankowane powyżej.
Na pewno ocena znaczenia wydarzeń stanowiących temat niniejszego opracowania powinna
zostać pogłębiona przez dalsze badania, jednak przeprowadzona analiza pozwala obronić hipotezę
o rosnącym znaczeniu trendu turystyki „eventowej” o charakterze etnicznym w nurcie turystyki
kulturowej na przykładzie Polski.
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EVENTS AS ETHNIC CULTUR AL ATTR ACTION –
NEW TREND WITHIN EVENT TOURISM –
THE EX AMPLE OF JEWISH MINORITY IN POLAND
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Summary

The author aims at the evaluation of events devoted to the Jewish national minority in Poland as
attractions for cultural tourism. Many authors have agreed so far, that there is a growing popularity
of cultural attractions as a global trend, on the other hand after 1989 there has also been a trend
of growing activity of organisations representative for both ethnic and national minorities. Taken
that into consideration, the question apperas, whether liberalization of the Polish law has supported
institutionalisation of Jewish minority in Poland and in the same time the increase of events devoted
to their culture. The concern follows therefore, whether these events are able and in fact attract
attention of not only local inhabitants but also tourists. It it is a case, then the thesis can be formulated
that ethnic event tourism in Poland is stimulated by the country multicultural character.
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Streszczenie

Jednym z kluczowych segmentów turystyki pod względem wielkości ruchu turystycznego w polskich metropoliach jest turystyka biznesowa. Liczba uczestników różnego
rodzaju spotkań oraz udział zagranicznych gości przekładają się również na stosunkowo
wysokie wpływy dla miejscowych podmiotów, generując jednocześnie lokalnie podatki
i miejsca pracy. Delegowani przez swoich pracodawców uczestnicy tej formy turystyki
cechują się wysokimi wymaganiami co do standardu różnego rodzaju usług. Jednym
z elementów obsługi ruchu tego segmentu turystyki jest wykorzystanie w niej nowych
technologii w celu podnoszenia jakości i satysfakcji uczestników z udziału w wydarzeniu (obok kwestii merytorycznej z reguły dominującej w motywach uczestnictwa w tego
rodzaju turystyce). Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań nad wybranymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w obsłudze turystyki biznesowej, w szczególności w organizacji spotkań (m.in. kongresów i konferencji) oraz
wydarzeń (wyjazdów motywacyjnych, targów) z punktu widzenia zmian ich popularności w ostatnich latach. Jako miarę popularności przyjęto liczbę wyszukiwań wybranych
terminów (słów kluczowych) w okresie ostatnich kilkunastu lat w największej na świecie
wyszukiwarce internetowej Google.

Wprowadzenie
Jednym z dynamicznie rozwijających się segmentów turystyki w polskich miastach jest turystyka biznesowa. Jej znaczenie i wielkość są analizowane od kilku lat. Również władze miast
zaczynają uświadamiać sobie potencjał tej formy ruchu turystycznego. Jak każdy rynek, podlega
on pewnym prawom i kształtuje jednocześnie pewne ścieżki rozwoju. Z tego względu można na
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tym rynku (nie tylko polskim, ale w szczególności globalnym) doszukiwać się pewnych trendów
w organizacji wydarzeń, w zachowaniach uczestników czy w rozwiązaniach podnoszących konkurencyjność obiektów lub organizatorów.
Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza zmiany w ostatnich latach popularności
wybranych rozwiązań technologicznych, mierzonej liczbą wpisywanych terminów w największej
na świecie wyszukiwarce internetowej Google.

2. Przegląd literatury
2.1. Pojęcie turystyki biznesowej
Turystyka biznesowa w polskiej literaturze jest definiowana w wielu publikacjach, natomiast
kilka z nich można uznać za wiodące i powszechnie przyjęte. Pierwszą jest definicja, zaproponowana przez Instytut Turystyki w 2003 r., według której turystyka biznesowa to podróże odbywane
przez pracowników oraz inne osoby w ramach wykonywanej przez nich pracy, obejmujące uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach, np. konferencjach, kongresach, targach oraz wyjazdach
motywacyjnych (Instytut, 2003, s. 39). Bardzo podobną definicję proponuje Medlik (1995, s. 54),
który sugeruje traktowanie turystyki biznesowej jako synonimu podróży służbowych i określa ją
jako podróże odbywane przez pracowników i inne osoby w ramach ich pracy, obejmujące uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i wystawach. W tym samym nurcie turystykę biznesową
opisują Davidson i Cope (2003) jako rynek różnego typu podróży grupowych. Z punktu widzenia
zakresu merytorycznego powyższe definicje nie odbiegają od siebie. Dyskusję naukową w tym
zakresie podjęto w książce Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej wydanej w 2014 r., której
autorzy proponują zastosowanie terminu łączącego oba pojęcia, tj. turystyki biznesowej i podróży
służbowych – jako turystyki służbowej (Borodako, Berbeka, Rudnicki, 2014). Wskazują nie tylko
na motyw uczestników, związany z biznesem (co dla wielu czytelników jest mylne), ale zwracają
uwagę na uczestnictwo w ruchu turystycznym wynikającym z delegowania przez pracodawcę lub
z własnych zainteresowań zawodowych uczestnika (np. wyjazd malarza-artysty na nową wystawę
do Paryża). O różnorodności tego segmentu rynku świadczy również zamiennie stosowany termin
turystyki MICE (Carlsen, 1999; Berbeka i in., 2010; Cieślikowski, 2014; Sidorkiewicz, 2011, s. 20).

2.2. Ruch turystyczny w branży spotkań w Polsce
Ruch turystyczny, realizowany w ramach branży spotkań (turystyki biznesowej), zgodnie z jej
istotą notowany jest głównie w dużych miastach oraz uzupełniająco w głównych miejscowościach
turystycznych, jak na przykład Krynica czy Zakopane. Jedynym źródłem informacji na temat
wielkości ruchu turystycznego i wielkości zjawiska w skali całego kraju są badania prowadzone
przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy z regionalnymi
biurami kongresów. Wyniki tych badań są następnie publikowane w formie raportów i ogólnie dostępne na stronach organizacji. Najbardziej aktualnym dokumentem jest raport z 2015 r. (Celuch,
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2015). Na bazie opublikowanych wyników można stwierdzić, że w Polsce w 2014 r. zaewidencjonowano 18,8 tys. spotkań, w których brało udział blisko 3,9 mln uczestników. W porównaniu
z ostatnimi latami (od 2010 r.) liczba spotkań pozostaje na podobnym poziomie, chociaż w latach
2011 i 2012 liczba ta przekraczała 20 tys. spotkań i wydarzeń (odpowiednio 27 tys. w 2011 roku
i 22 tys. w 2012 roku). Odnosząc się do liczby uczestników spotkań w okresie 2010–2014, można
stwierdzić wahanie się tej wartości między 3,5 mln a 4 mln. Najwięcej osób – około 4 mln – zanotowano w 2013 roku, a najmniej – około 3,5 mln – w 2010 r. Średnia roczna dla analizowanego
okresu (lata 2010–2014) wynosiła 3,8 mln uczestników. Przeciętny czas trwania kongresu/konferencji w 2014 r. wynosił trzy dni. Generował wtedy średnio dwa noclegi na jednego uczestnika
(niektóre osoby mogły nie być na całym wydarzeniu lub mogli to być mieszkańcy miejscowości,
w której odbywało się wydarzenie, ale jednocześnie inni spośród uczestników mogli przyjechać
dzień wcześniej lub pozostać na jeszcze kilka dni). Najwięcej zanotowano spotkań i wydarzeń
jednodniowych (65%), następnie dwudniowych (20%), natomiast pozostałe spotkania i wydarzenia
(15%) trwały trzy lub więcej dni. Z punktu widzenia analiz trendów w branży spotkań, prowadzonych w dalszej części pracy, należy się odnieść do trzech dalszych charakterystyk, tj. kraju pochodzenia uczestników, kategorii wydarzeń oraz rodzajów branżowych spotkań. Jedynie 16% spotkań
i wydarzeń określonych zostało jako grupa międzynarodowa, natomiast pozostałe były o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim lub lokalnym (łącznie 84%). Biorąc pod uwagę kategorie
spotkań i wydarzeń (segmenty rynku), najwięcej było konferencji i kongresów (55%), w dalszej
kolejności można wymienić wydarzenia korporacyjne (29%) oraz wydarzenia motywacyjne (12%)
i targi (4%). W przypadku rodzajów spotkań ze względu na „branżę” najwięcej odbyło się spotkań
ekonomiczno-politycznych (24%), technicznych (24%) i humanistycznych (24%). Największą liczbę spotkań zarejestrowano w 2014 roku w Krakowie1 (łącznie różnego rodzaju spotkań i wydarzeń
3976), a następnie w Warszawie – 3586, Wrocławiu – 2791 oraz Poznaniu – 1706 spotkań. Wielkość
tego rynku i związane z nim budżety skłaniają do dalszej analizy tendencji wyróżniających się na
tym rynku.

2.3. Trendy technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze turystyki biznesowej
Punktem wyjścia do badania rozwoju turystyki biznesowej jest analiza zidentyfikowanych
trendów rynkowych generowanych przez dwie zależne od siebie sfery: zachowań konsumenckich
(społeczno-psychologiczną) oraz technologiczną. Należy przy tym podkreślić, iż obie wydawałoby
się odrębne względem siebie sfery są mocno od siebie zależne, ponieważ następuje między nimi
silne powiązanie. Działania ludzi wynikają z dostępnej technologii, która odpowiada na potrzeby
użytkowników. Im lepsze jest takie dopasowanie, tym szybsze jest skomercjalizowanie rozwiązania i większy jego sukces. W literaturze naukowej nie ma wielu prac poświęconych trendom
w branży spotkań, natomiast stało się to pewną domeną prac eksperckich – niezależnych obserwatorów rynku lub organizacji branżowych. Kwerenda naukowej literatury przedmiotu pozwo1 Szczegółowe informacje dla Krakowa dostępne są w odrębnym raporcie: Branża spotkań w Krakowie 2014
(Borodako i in., 2015).
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liła na zidentyfikowanie głównie literatury dotyczącej trendów turystyki ogólnie, natomiast nieliczne są prace z zakresu turystyki biznesowej, MICE lub branży spotkań. W raporcie American
Express, poświęconym prognozom branży spotkań pt. Meetings & Events 2015 Forecast, wśród
czterech głównych sekcji na pierwszym miejscu znalazły się technologie na rzecz branży spotkań (American Express 2014). W opracowaniu Virgil i Popsa (2014, s. 708) autorki wskazały na
trendy na tym rynku w zakresie działań menedżerów skupionych na wskaźniku ROI (return on
investment, czyli zwrotu z inwestycji, jaką ma być spotkanie, wydarzenie). Oprócz tego wskazano
na nowe kategorie przychodów w tym segmencie rynku oraz na mocne dopasowane branży do
klienta spotkania/wydarzenia. Odnosząc się do zmian technologicznych, w pracy wskazywano na
wysoką pozycję aplikacji mobilnych, na bezpłatne Wi-Fi, rosnące znaczenie wideokonferencji oraz
mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter czy LinkedIn). Corbin Ball Associates
(2015) wymienia dziesięć trendów technologicznych branży spotkań:
– Mobilne aplikacje eventowe – pełnią funkcję zastępowania m.in. tradycyjnych papierowych
programów wydarzenia, papierowych ankiet podczas wydarzenia oraz map okolic.
– BLE (ang. bluetooth low energy) oraz urządzenia Beacon dają nowe możliwości dla planerów i uczestników wydarzeń i spotkań. Urządzenie Beacon generuje sygnał z użyciem technologii Bluetooth i ma ogromne perspektywy zastosowania w dużych obiektach, takich jak
stadiony, muzea, lotniska do geolokalizacji, ale także w sklepach. Urządzenie to pozwala na uruchamianie odpowiednich aplikacji w momencie „wejścia” posiadacza smartfonu
w zasięg działania beacona i dostarczanie mu odpowiednich informacji, np. w przypadku
kongresów – informacji o programie w danej sali, o prelegencie wygłaszającym aktualnie
swoją prezentację. Może także prowadzić uczestnika po obiekcie kongresowym do określonego celu.
– Dynamiczny rozwój analityki dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych. Na przykład poprzez przygotowanie i przeprowadzenie ankietowych badań kwestionariuszowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych organizatorzy spotkania/wydarzenia mogą na bieżąco
uzyskiwać oceny i korygować przebieg wydarzenia, wychodząc tym samym naprzeciw
oczekiwaniom uczestników.
– Dane wielkobazowe (ang. big data). Ich gromadzenie staje się możliwe dzięki śledzeniu
niemal każdej czynności użytkowników internetu – odwiedzane strony, polubienia na stronach, komentarze, zmiany w profilach czy zakupy przez internet.
– Bezpieczeństwo naruszenia danych. Bazy danych o korzystających z internetu, ale także
o uczestnikach spotkań i wydarzeń są narażone na niebezpieczeństwo ataków hakerskich
związanych z kradzieżą i odsprzedażą takich danych.
– Automatyczne tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Możliwe stało się wykorzystanie automatów do tłumaczenia, zarówno zawartości w internecie, jak i informacji dostępnych
podczas wydarzeń. Związane z tym są produkty Google – Google Translate, Skype czy
Jibbigo oferujące tego typu usługę (najczęściej bezpłatnie).
– Bezpłatne i ogólnie dostępne Wi-Fi w hotelach oraz obiektach kongresowych, a także w innych miejscach organizacji wydarzenia.
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– Transformacja z roli obecnego na wydarzeniu „attendee” do uczestnika wydarzenia „participant” będzie się znacznie nasilać. Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz
technologii mobilnych zwiększa się zakres opcji zaangażowania ludzi. Tym samym zmienia
się powoli podejście: od „góra–dół”, do bardziej aktywizującej postawy „dół–góra”.
– Nagrywanie wideo dronami z powietrza stało się coraz popularniejsze dzięki łatwemu dostępowi do tego rodzaju urządzeń. Ich cena oraz stosunkowo niskie kwalifikacje niezbędne
do jego obsługi sprawiły, że efekty nagrań z dużej wysokości w jakości HD dla uczestników są nowością i są przyjmowane z radością.
– Malejący poziom skupienia uwagi uczestników wynikający z bardzo dużej liczby informacji dopływających do ludzi we współczesnych czasach. Jesteśmy zasypywani komunikatami reklamowymi niemal w każdym miejscu i każdej chwili, co sprawia, że poszukujemy
odpoczynku i relaksu. Efektem tego jest również zmiana postaw uczestników spotkań,
związana z nowoczesną ich organizacją, polegająca na coraz krótszych prezentacjach, nowoczesnych formach interaktywnych prezentacji, czy – jak wspomniano wcześniej – na
silniejszym angażowaniu uczestników.
Trendy technologiczne również zostały bardzo mocno wyeksponowane w opracowaniu
IAEE (Internatinal Association of Exhibitions and Events) z 2014 r. Future Trends Impacting the
Exhibitions and Events Industry. W opracowaniu tym szczególnie podkreślono rolę mediów społecznościowych, dostęp do internetu (Wi-Fi), danych wielkobazowych oraz technologii mobilnych. Bardzo podobne trendy technologiczne zostały wymienione w opracowaniu Wynant (2015).
Omówiono tam mobilne aplikacje eventowe, platformy zarządzania wydarzeniami, ogólnodostępne Wi-Fi oraz dane wielkobazowe i związane z tym możliwości analityczne.

3. Metodyka badań
Na podstawie zidentyfikowanych w literaturze przedmiotu trendów technologicznych wykorzystywanych w obsłudze ruchu turystycznego w branży spotkań (turystyce biznesowej) zebrano materiał empiryczny. Do tego celu wykorzystano narzędzie Google Trends®, za pomocą
którego otrzymano dane liczbowe dla lat 2004–2015 (wrzesień). W przypadku niektórych haseł
okres dostępnych danych był krótszy. Dane te pochodziły z całego świata i odzwierciedlały liczbę zapytań w wyszukiwarce Google bez wskazania konkretnej branży dla umownie przyjętych
terminów odpowiadających danym trendom i wyrażonych w języku angielskim. Terminy te to
odpowiednio: technologia spotkań (meeting technology), wirtualne spotkania (virtual meeting),
mobilne aplikacje eventowe (mobile event app), geolokalizator Beacon (Beacon), bezpłatne Wi-Fi
(free Wi-Fi), media społecznościowe (social media) oraz wideo nagrywanie dronem (aerial drone
video). Uzyskane dane liczbowe następnie zaprezentowano na wykresach liniowych wskazujących
na zmienność zjawiska.
Zebrany materiał empiryczny składał się z liczb reprezentujących poziom zainteresowania
wyszukiwanym terminem względem najwyższego punktu na wykresie (najwyższego poziomu zainteresowania). Jeśli przykładowo zanotowano maksymalnie 10% wyszukiwań dla terminu „kon-

Nowe rozwiązania w organizacji ruchu turystycznego

251

Krzysztof Borodako

ferencja” dla danego obszaru i zakresu czasowego względem wszystkich wyszukiwań, nie jest to
bezwzględna liczba operacji wyszukiwania, ale łączna liczba wyszukiwań hasła w odniesieniu do
łącznej liczby wyszukiwań w Google w tym samym czasie. Opadająca linia na wykresie oznacza
spadek względnej popularności danego hasła, ale nie musi oznaczać obniżenia łącznej liczby wyszukiwań tego hasła.

4. Wyniki badań
Jednym z głównych trendów, związanych z obsługą uczestników ruchu turystyki biznesowej
(kongresów, konferencji, wydarzeń firmowych, targów), są rozwiązania technologiczne – w szczególności informatyczne. Ich znaczenie jest o tyle duże, że wpływają one na jakość obsługi uczestników spotkań i wydarzeń, ale jednocześnie przyczyniają się do obniżenia kosztów wydarzeń
i wzrostu zadowolenia z organizacji wydarzenia. W dalszej części pracy sprawdzono zmiany popularności tych rozwiązań w sieci internet.
Przeanalizowano dwa terminy, które są częściowo ze sobą związane i mają duże oddziaływanie na branżę spotkań, mianowicie technologia spotkań (kongresów, konferencji, seminariów
itp.) oraz wirtualne spotkania (nie tylko jako konkurencja dla spotkań „stacjonarnych”, ale bardzo często jako ich doskonałe uzupełnienie). Technologia spotkań stała się popularna w wyszukiwarce jeszcze przed 2004 r., przy czym dostępne dane prezentują wielkość zjawiska dopiero
od 2004 r. W tym okresie poziom zapytań osiągnął najwyższe wartości. Daje się zauważyć, że
pojęcie wirtualnych spotkań (które są pewną pochodną technologii spotkań) stało się popularne
już w pierwszym półroczu 2005 r. i od końca 2005 r. cały czas notuje stosunkowo wysokie wskazania. Przy czym należy podkreślić, że liczba zapytań o ten termin z czasem nieznacznie maleje
(rys. 1). Analiza poszczególnych miesięcy w ciągu kilku lat nie wskazuje prawidłowości wzrostu
lub spadku tych zapytań w zależności od „wysokiego” lub „niskiego” sezonu turystyki konferencyjnej (wiosna, jesień).
Drugim bardzo ważnym trendem, związanym z obsługą ruchu turystycznego uczestników
spotkań i wydarzeń, są omówione wcześniej aplikacje mobilne przygotowane z myślą o wydarzeniu. Ich popularność dotyczy przede wszystkim dużych i renomowanych spotkań, ponieważ koszty
ich utworzenia lub dostosowania na potrzeby jednorazowego lub małego wydarzenia przewyższają
wartość dodaną, jaką one oferują dla organizatorów i uczestników. Wyniki analizy zainteresowania tym zagadnieniem (umownie odzwierciedloną liczbą zapytań w wyszukiwarce) pozwalają na
stwierdzenie, że jest to temat cały czas popularny i jego potencjał w pewnym sensie nie został wyczerpany. Może o tym świadczyć po pierwsze nieznaczny trend wznoszący, po drugie – poza trzema lub czterema dużymi spadkami – liczba zapytań waha się w coraz wyższym zakresie (rys. 2).
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Rysunek 1. Zainteresowanie terminami „wirtualne spotkanie” oraz „technologia spotkania” w wyszukiwarce Google
Źródło: Google Trends, 2015, www.google.pl/trends, dostęp 11.10.2015 r.
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Rysunek 2. Zainteresowanie terminem „mobilne aplikacje eventowe” w wyszukiwarce Google
Źródło: Google Trends, 2015, www.google.pl/trends, dostęp 11.10.2015 r.
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Obsługa uczestników ruchu turystyki biznesowej – w szczególności uczestników dużych kongresów – związana jest z wprowadzaniem ułatwień związanych z poruszaniem się ludzi po obiekcie
lub często po kilku obiektach. Stawianie map poglądowych na poszczególnych piętrach, kierunkowskazów oraz zatrudnianie wolontariuszy wskazujących kierunek do sali obrad, szatni, restauracji,
sesji panelowych, sesji posterowych, miejsca organizowania przerwy kawowej i wielu innych miejsc
czasami nie wystarcza lub jest bardzo kosztowne. Z pomocą organizatorom przychodzi beacon. Jak
napisano wcześniej, jest to malutkie urządzenie posiadające wbudowany chip Bluetooth oraz baterie.
Beacon jest transmiterem wysyłającym określony sygnał za pomocą technologii Bluetooth, który
rozpoznaje kompatybilne urządzenia, uruchamiając w nich odpowiednie funkcje. Analiza przebiegu
popularności beacona w wyszukiwarce Google w okresie ostatnich ponad dziesięciu lat wskazuje na
względny nieznaczny spadek, przy czym cały czas przekraczany jest poziom 60 (rys. 3).
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Rysunek 3. Zainteresowanie terminami „beacon” oraz „darmowe Wi-Fi” w wyszukiwarce Google
Źródło: Google Trends, 2015, www.google.pl/trends, dostęp 11.10.2015 r.

Potrzeby uczestników spotkań i wydarzeń w zakresie nowych technologii są coraz większe.
Dotyczą one między innymi zapewnienia przez organizatorów darmowego internetu poprzez usługę Wi-Fi. Związane jest to z jednej strony z potrzebą stałego kontaktu uczestników ze współpracownikami (chęcią monitorowania przebiegu prac w firmie lub uczelni), zaś z drugiej strony jest
następstwem przenoszenia wielu informacji do internetu i aplikacji mobilnych, które bazują na dostępie do sieci. Tym samym, dla wygody tych osób, które nie mają w swoich smartfonach dostępu
do internetu (w domyśle bezpłatnego), organizatorzy coraz częściej zapewniają bezpłatny do niego
dostęp na terenie obiektu za pomocą Wi-Fi. Wyniki analizy popularności tego wyrażenia poka-
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zują, że z upływem lat liczba jego wyszukiwań zmalała. Obecnie (w 2015 r.) oscyluje w pobliżu
poziomu 30, podczas gdy jeszcze dziesięć lat temu wynosiła 100 (rys. 3). Można to tłumaczyć coraz
większą popularnością takich rozwiązań oraz traktowaniem tego rodzaju usługi jako standardu
w przypadku dużych i zaawansowanych technologicznie wydarzeń.
Tematem wielu dyskusji i badań jest rozwój w ostatnich latach mediów społecznościowych.
Ich oddziaływanie widoczne jest również w branży spotkań i wydarzeń. Zastosowanie tego rodzaju aplikacji do promocji wydarzenia, angażowania uczestników, wymiany informacji (w tym
w szczególności krótkich komunikatów i fotografii) sprawia, że na wielu spotkaniach są one
obowiązkowe. Czasami ich wykorzystanie jest poza gestią organizatorów (uczestnicy korzystają
z nich „nałogowo” wszędzie i zawsze), a czasami jest efektem przemyślanej i zaplanowanej strategii organizatora. O bardzo dużej popularności tego rozwiązania świadczy rosnąca liczba zapytań
w wyszukiwarce, przy czym znaczący wzrost notowany jest od 2009 r. Jednocześnie zauważalne
są duże wahania co do wartości liczby zapytań w cyklu rocznym. Może to świadczyć o wpływie
mediów (artykułów, doniesień prasowych) na rosnące zainteresowanie albo wynikać ze zmiennego
zapotrzebowania na to medium (rys. 4).
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Rysunek 4. Zainteresowanie terminem „media społecznościowe” w wyszukiwarce Google
Źródło: Google Trends, 2015, www.google.pl/trends, dostęp 11.10.2015 r.

Ostatnim przyjętym do analizy terminem, odzwierciedlającym zmiany technologiczne
w organizacji spotkań i wydarzeń, jest wykorzystanie dronów do nagrywania wideo z powietrza.
Z punktu widzenia obsługi uczestników rozwiązanie to pozwala na wywołanie u uczestników
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niezapomnianych wrażeń podczas oglądania powstałych nagrań i tym samym bardzo często pozytywnych emocji i skojarzeń z uczestnictwem w różnego rodzaju spotkaniach i wydarzeniach.
Rozwiązanie technicznie wykorzystania dronów jest stosunkowo proste i polega na wykorzystaniu bezzałogowych maszyn latających do rejestracji obrazu wideo z wydarzenia i następnie
wyemitowaniu tego nagrania (najczęściej po odpowiedniej obróbce wideo) uczestnikom podczas
spotkań tego samego lub następnego dnia. Popularność pojęcia „nagrywanie dronami z powietrza”
w wyszukiwarce Google jest zaskakująco wysoka od około dwóch lat i nienotowana wcześniej
(rys. 5). Od grudnia 2013 roku są wprawdzie widoczne duże wahania w tym zakresie, ale mieszczą
się one wciąż w przedziale pomiędzy wartościami 60 a 100.
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Rysunek 5. Zainteresowanie terminem „nagrywanie dronami z powietrza” w wyszukiwarce Google
Źródło: Google Trends, 2015, www.google.pl/trends, dostęp 11.10.2015 r.

Podsumowanie
Wyniki analizy sześciu terminów, odzwierciedlających zmiany technologiczne w organizacji spotkań i wydarzeń, pozwoliły na pokazanie znaczenia nowych rozwiązań we współczesnym świecie oraz
na wskazanie przez to na ich potencjalny dalszy rozwój w branży spotkań i wydarzeń. Zaobserwowano
różnorodne przebiegi poziomu popularności analizowanych wyrażeń, od sytuacji umiarkowanych wahań na wysokim poziomie skali (np. wirtualne spotkania oraz urządzenie beacon), po sytuacje systematycznych wzrostów (jak w przypadku mediów społecznościowych) i nagłego wzrostu notowań zaobserwowanego dla nagrywania wideo dronami. Poznanie tych zjawisk pozwala również lepiej zrozumieć
funkcjonowanie rynku spotkań i wydarzeń oraz zachowań i oczekiwań jego uczestników.
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SELECTED ICT SOLUTIONS USED IN BUSINESS TOURISM

Keywords

technology, trends, service, participants, business tourism, events

Summary

One of the key segments of tourism in terms of volume of tourist traffic in Polish cities is business
tourism. The number of participants of various meetings and the participation of foreign guests
translate also into relatively high revenues for local entities, generating local taxes and jobs at the
same time. Seconded by their employers, the participants of this form of tourism are characterized
by high requirements as to the standard of different types of services. One of the elements of
servicing this tourism segment is the use of new technologies to improve the quality and satisfaction
of participants from taking part in the event (apart from the content-related issues dominating in
motivation to participate in this type of tourism). The purpose of the article is to present the outcome
of research on selected technological solutions used in business travel, especially in the organization
of meetings (including congresses and conferences) and events (incentive trips, trade fairs) from
the point of view of changes of popularity in recent years. The number of searches of selected terms
(keywords) over the last several years in Google, the world’s largest Internet search engine, was used
as a measure of popularity.
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Streszczenie

Turystyka niskobudżetowa, zwana także niskokosztową (ang. low-cost tourism, low-budget tourism), obejmuje wyjazdy turystyczne, realizowane indywidualnie przez
pojedyncze osoby lub małe grupy, przy jak najniższym wykorzystaniu środków finansowych. Możliwość przemieszczania się w celach turystycznych grup konsumentów
o niskich dochodach jest rezultatem obniżania cen usług turystycznych, wzrostu możliwości finansowych konsumentów, usuwania barier administracyjnych na granicach
państw, poszerzania dostępu do informacji, usieciowienia usług turystycznych i zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów recepcji turystycznej.
Celem opracowania jest przedstawienie niskobudżetowej turystyki indywidualnej (niezorganizowanej) jako formy aktywności turystycznej. W opracowaniu zawarto tezę, że
turystyka niskobudżetowa umożliwia realizację silnie zindywidualizowanych celów
turystycznych, dlatego w przyszłości znaczenie niskokosztowych sposobów podróżowania może wzrastać. W tekście przedstawiono profil turysty niskobudżetowego, charakterystykę celów i sposobów podróżowania, poddano analizie doświadczenia nabyte
w trakcie tych podróży, poruszono zagadnienia bezpieczeństwa i zdrowia. Opis oparto
na badaniu jakościowym, zrealizowanym w formie wywiadu.
Wybór niskokosztowej formy podróżowania jest pochodną sytuacji ekonomicznej turystów, a nie ich specyficznych upodobań, przy czym ważny jest sam fakt podróżowania,
a nie dotarcie do destynacji za wszelką cenę. Koszty takich wypraw są nawet kilkukrotnie mniejsze od wyjazdów organizowanych przez biura podróży. Wbrew oczekiwaniom,
turyści niskobudżetowi obierają za cele wypraw kraje stosunkowo drogie: tanie mają
być koszty podróży, a nie miejsca docelowe. W kształtowaniu tej formy podróżowania
główną rolę odgrywają internet i media społecznościowe. Niskobudżetowa turystyka
indywidualna, upowszechniana w sieci poprzez udostępnianie doświadczeń z podróży,
może stać się w niedalekiej przyszłości ważnym nurtem gospodarki turystycznej.
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Wprowadzenie
Celem pracy jest przedstawienie niskobudżetowej turystyki indywidualnej jako formy aktywności turystycznej oraz zainicjowanie dyskusji na temat rozwoju tej formy turystyki i sposobów jej badania. W tekście zawarto tezę, że turystyka niskobudżetowa umożliwia realizację silnie
zindywidualizowanych celów turystycznych i w przyszłości może zyskiwać na znaczeniu jako
forma aktywności turystycznej. W tekście przedstawiono profil turysty niskobudżetowego, charakterystykę celów i sposobów podróżowania, a także poddano analizie doświadczenia turystów,
nabywane w trakcie tych podróży.
W literaturze przedmiotu brakuje opracowań poruszających zagadnienie indywidualnego
i niezorganizowanego, niskobudżetowego ruchu turystycznego. Czynnikami utrudniającymi badanie tego zjawiska są: brak statystyk, duża różnorodność form i sposobów realizacji celów turystycznych, brak metod monitorowania i analizy tego rodzaju turystyki.
Tekst oparto na wynikach pilotażowego badania jakościowego, przeprowadzonego metodą wywiadu bezpośredniego, zrealizowanego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015 roku. Badanie przeprowadzono
na grupie 24 osób z wykorzystaniem stworzonego do tego celu formularza. Planowana jest kontynuacja i rozszerzenie badań, po przeprowadzeniu dyskusji naukowej na ten temat. Respondentami byli
turyści, korzystający w podróży z tanich lub bezpłatnych rozwiązań transportowych i noclegowych.
Dobór próby został przeprowadzony nielosową metodą „kuli śnieżnej” – każdy ankietowany wskazał
kolejne osoby, które odbyły podróż niskobudżetową (por. Babbie, 2013). Arkusz wywiadu składał się
z 28 pytań otwartych, podzielonych na siedem kategorii: podstawowe informacje o podróży, motywy
wyjazdu, działania podjęte przed wyjazdem, sposób podróżowania, warunki bytowe, działania podejmowane podczas podróży oraz zdobyte doświadczenia.

Pojęcie indywidualnej turystyki niskobudżetowej
Indywidualna turystyka niskobudżetowa, zwana także niskokosztową (ang. low-cost tourism,
low-budget tourism), obejmuje wyjazdy turystyczne, realizowane samodzielnie przez pojedyncze
osoby lub grupy dwuosobowe, które odbywają się przy jak najniższym wykorzystaniu środków finansowych. Istnieje różnica semantyczna między pojęciami „niskobudżetowa” i „niskokosztowa”:
podróże o niskim budżecie są niedrogie ex ante, tzn. są planowane i realizowane z użyciem niewielkich zasobów finansowych („turyści dysponują niewielkim budżetem”), podczas gdy podróże
o niskich kosztach stają się tanie ex post, tzn. po ich odbyciu i podsumowaniu wydatków. Podróże
niskokosztowe są pojęciem szerszym znaczeniowo od niskobudżetowych i mogą być efektem nie
tylko założeń, planu, ale także okoliczności, uwarunkowań, przypadku („turyści ponieśli niskie
koszty”). Obydwa pojęcia dotyczą tego samego zjawiska i opisują ten sam efekt ekonomiczny.
Ponieważ będące przedmiotem rozważań podróże niskobudżetowe są zawsze niskokosztowe,
w opracowaniu uznano je za synonimy.
Turystyka niskobudżetowa stoi w opozycji do turystyki zorganizowanej, nie ma także wiele wspólnego z tanią turystyką masową, której początki sięgają epoki industrialnej (por. Shaw,
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Williams, 2004). Indywidualna turystyka niskobudżetowa pokrywa się częściowo z wędrowną turystyką „plecakową” (backpacking), która także jest niekonwencjonalnym sposobem podróżowania (Beyond, 2010), przy czym „backpacking” nie musi być niskokosztowy – to określenie dotyczy
raczej metody przemieszczania się, a nie kosztów.
Turystyka niskobudżetowa jest formą turystyki, dla której kryterium wyróżnienia jest wielkość nakładów finansowych na podróże. Turystyka jako całość jest powiązana ze statusem ekonomicznym turysty i w tym ujęciu można ją podzielić na niskobudżetową (ekonomiczną), średniobudżetową (pracowniczą) i wysokobudżetową (luksusową). Forma niskobudżetowa jest najczęściej
uprawiana przez nieprodukcyjne grupy społeczno-ekonomiczne: uczniów, studentów, osoby utrzymujące się z pracy dorywczej lub niepracujące, emerytów i ludzi o niskich dochodach. Turystyka
średniobudżetowa jest typowa dla ludzi żyjących z pracy (ludność w wieku produkcyjnym, głównie pracownicy najemni i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa). Wysokobudżetowa turystyka jest domeną ludzi zamożnych, żyjących głównie
z kapitału lub pracy innych ludzi (właściciele i kadra zarządcza).
Z kolei z uwagi na sposób organizowania podróży i zaangażowanie profesjonalnych organizatorów, turystykę można podzielić na zorganizowaną, niezorganizowaną i mieszaną (tab. 1).
Turystyka zorganizowana jest formą realizacji celu turystycznego, w której podmiotem organizującym daną aktywność nie jest jej uczestnik. Forma niezorganizowana polega na samodzielnym
przygotowaniu wyjazdu turystycznego przez podmiot turystyczny (organizator tożsamy z odbiorcą-konsumentem). Forma mieszana obejmuje część zorganizowaną oraz samodzielną, np. wczasy
nad morzem wykupione u organizatora, ale z własnym dojazdem.
Kryterium liczby uczestników jednolitej formy aktywności turystycznej (np. podróży lub pobytu) pozwala podzielić turystykę na masową, grupową oraz indywidualną. Pojęcie masowości w turystyce jest zwykle używane jako oznaczenie powszechnej dostępności i braku wymogu specjalnego
przygotowania (w przeciwieństwie do turystyki kwalifikowanej). Autorzy uznają to określenie za
niewłaściwe. Przymiotnik „masowy” oznacza nie tylko „przeznaczony dla dużej liczby ludzi”, lecz
także (w pierwszym znaczeniu) „obejmujący dużą liczbę ludzi” (Słownik języka polskiego, 2015).
Pojęcie „turystyka masowa” powinno zatem odnosić się do liczby, a nie jakości uczestników (ich
cech), nie oznacza więc braku kwalifikacji. Właściwszymi niż „masowa” określeniami turystyki,
które nie wymagają od uczestników specjalistycznego przygotowania lub umiejętności, są terminy
„powszechna”, czyli „dotycząca wszystkich osób”, „pospolita” (zwykła, ogólna, często występująca)
lub „ogólnodostępna” („dostępna dla wszystkich”) (Słownik języka polskiego, 2015).
Turystyka masowa w tym opracowaniu oznacza jednolitą i powtarzalną aktywność turystyczną, realizowaną jednocześnie przez 10 i więcej turystów. Forma ta obejmuje przede wszystkim formy turystyki zorganizowanej, ale także i sumę wielu aktywności samodzielnych, np. młodzi ludzie
przybywający na kilkudniowy festiwal muzyczny pojedynczo lub grupami w czasie podróży są
uczestnikami turystyki grupowej lub indywidualnej, a na miejscu imprezy stają się częścią turystyki masowej. Dla wyróżnienia turystyki grupowej (3-9 osób) zastosowano rzymską zasadę tres
faciunt collegium (trzech czyni zgromadzenie). Turystyka indywidualna jest realizowana przez
jednego lub dwóch turystów.
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Tabela. 1. Podział turystyki według kryteriów: formy organizacji, liczby uczestników i nakładu finansowego
Kryteria podziału turystyki
Forma organizacyjna

Liczba uczestników

Nakłady finansowe uczestników
wysokie

przeciętne
X

zorganizowana
(planowa, systemowa, zarządzana, zlecona, powtarzalna)

masowa (od 10 osób)

X

grupowa (3–9 osób)

X

mieszana
(częściowo zlecona, akcyjna,
czarterowa, okazjonalna,
półprywatna)

masowa (od 10 osób)

niezorganizowana
(samodzielna, autonomiczna,
pojedyncza, spontaniczna,
jednostkowa)

masowa (od 10 osób)

niskie

indywidualna (1–2 osoby)
X

grupowa (3–9 osób)
indywidualna (1–2 osoby)

X
X

grupowa (3–9 osób)
indywidualna (1–2 osoby)

X
X

X

Objaśnienie: x – występowanie danej kombinacji trzech czynników (organizacja, liczebność, nakłady)

Źródło: opracowanie własne.

Zastosowany w tabeli 1 podział na turystykę masową, grupową oraz indywidualną zakłada
pełen udział uczestników danej formy we wszystkich aktywnościach turystycznych, czyli w podróży i pobycie (bez form mieszanych, np. grupowa podróż i indywidualny pobyt lub odwrotnie).
Z analizy zestawienia wynika, że turystyka masowa jest najefektywniejsza ekonomicznie przy
formach zorganizowanych, grupowa – przy zastosowaniu mieszanej formy organizacji (np. dla 3-9
osób najkorzystniejsze jest wynajęcie domu letniego w destynacji i własny dojazd), a turystyka
indywidualna – w podróżach aranżowanych samodzielnie.
Na podstawie powyższej klasyfikacji i przeprowadzonych wywiadów można określić główne
cechy indywidualnej, niezorganizowanej turystyki niskobudżetowej. Są to:
– rezygnacja z gotowych rozwiązań, oferowanych przez biura podróży, hotele, restauracje,
itp.; uczestnicy samodzielnie planują, przygotowują i realizują wyjazd;
– korzystanie z niekonwencjonalnych metod transportu i niestandardowych noclegów (poza
obiektami noclegowymi); podróżnicy niskokosztowi korzystają z autostopu, rowerów, wędrówek pieszych, tanich lotów, ofert last minute, a także z możliwości deklarowanych przez
grupy „facebookowe” (np. darmowego przewozu);
– podróżowanie parami (zwykle mieszanymi), rzadziej w grupach 3-5-osobowych (wówczas
należy mówić nie o indywidualnej, ale o grupowej turystyce niskobudżetowej); rzadkością
są podróże w pojedynkę – ta konstatacja obala mit samotnego wędrowca, który bez pieniędzy przemierza świat;
– minimalizacja kosztów; turystyka niskobudżetowa ma wiele punktów wspólnych z postawą minimalizmu (Millburn, Nicodemus, 2015): zarówno minimaliści, jak i podróżujący
„po kosztach” turyści niskobudżetowi próbują nie poddawać się przymusowi konsumpcji
i ograniczają swoje potrzeby do niezbędnego minimum.
Turystyka niskobudżetowa mogła rozwinąć się dzięki stopniowemu znoszeniu barier administracyjnych (granic i wiz), postępowi technologicznemu (prędkość podróżowania i dostępność),
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obniżeniu cen na usługi transportowe (tani przewoźnicy), rozpowszechnieniu się źródeł informacji
(internet), a dziś przeżywa rozkwit dzięki powszechności i popularności mediów społecznych.
Rozwój turystyki niskobudżetowej jest związany z mediami elektronicznymi (sieciowymi), a za ich
pośrednictwem – z rozkwitem kontaktów społecznych o zasięgu globalnym.

Cechy turysty niskobudżetowego w świetle wyników badania
Z przeprowadzonego badania wynika, że w indywidualnej turystyce niskobudżetowej z reguły uczestniczą ludzie młodzi, w wieku 20–30 lat, obojga płci (podobny udział kobiet i mężczyzn), o zróżnicowanym źródle utrzymania, w większości bez stałej pracy, przeważnie studenci.
Podróżujący posiadają dochody z pracy sezonowej lub dorywczej, rzadziej – stałego zatrudnienia,
własnej działalności, stypendium naukowego lub są utrzymywani przez rodziców. W większości
przypadków podróże są finansowane z własnych środków. Turyści niskobudżetowi to w większości ludzie o dobrej kondycji fizycznej. Wszyscy respondenci mieszkali w miastach województw
północnej Polski. Połowa z nich studiowała, pozostali mieli wykształcenie średnie lub wyższe.
Większość badanych (71%) oceniła swój poziom znajomości języka angielskiego na dobry lub
bardzo dobry.
Uczestnicy tej formy dysponują stosunkowo dużą ilością czasu wolnego, są bardziej niezależni i dyspozycyjni niż osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu i posiadające rodzinę. Turyści
niskobudżetowi są ciekawi świata, nie boją się wyzwań, są to często pasjonaci podróży, osoby
zdeterminowane i zmotywowane, którym nie przeszkadza dyskomfort i trudności.
Turyści objęci badaniem praktykowali turystykę niskobudżetową wielokrotnie. Głównymi
obszarami eksploracji turystów niskobudżetowych są ogólnodostępne i bezpłatne tereny o wysokich walorach przyrodniczych. Rzadziej jako kierunek podróży wybierane są duże, turystyczne
miasta. Wielu turystów niskokosztowych decyduje się na odwiedzanie popularnych destynacji,
korzystając z tańszych, alternatywnych metod, np. wyszukują oferty grupowe na stronach internetowych. Turystyka niskobudżetowa nie wyklucza dalekich i egzotycznych podróży, może też być
korzystna dla obszaru recepcji i społeczności lokalnych, ponieważ nie wymaga zaawansowanej
i drogiej infrastruktury (Ateljevic, Doorne, 2004, s. 70).

Motywy i uwarunkowania indywidualnych podróży niskobudżetowych respondentów
Według opinii respondentów główną przyczyną wyboru niskobudżetowej formy podróżowania są względy finansowe. Mając do dyspozycji większy kapitał pieniężny, każdy z respondentów
wybrałby mniej oszczędny sposób odbywania podróży. Decyzja o wyjeździe „po kosztach” i przyjęciu zasad minimalizmu nie jest uwarunkowana kwestiami światopoglądowymi, lecz brakiem
wystarczających środków na inne formy podróżowania. W przypadku kilku turystów taki sposób
podróżowania był wybierany celowo. Popularny w Europie Zachodniej backpacking umożliwia
nawiązywanie częstszych i pogłębionych kontaktów z mieszkańcami odwiedzanych miejsc niż
inne formy turystyki (Hannam, Atelijevic, 2008).
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Przeprowadzone badanie wykazało, że wybór celu podróży nie był podporządkowany niskim
kosztom pobytu w obszarze destynacji. Priorytetem była chęć poznania wybranych części świata,
a oszczędność – sposobem na realizację celów wakacyjnych. Wskazują na to częste wyjazdy do
krajów Europy Zachodniej i Południowej, gdzie ceny są relatywnie wyższe niż w Polsce, oraz
mniejsze zainteresowanie krajami Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, w których można spodziewać się cen zbliżonych do polskich. Jest to też warunkowane innymi czynnikami, takimi jak
lepiej dostępna i większa wiedza na temat krajów zachodnich i południowych, swoiste „oswojenie”
ich, dające pozorne poczucie bezpieczeństwa oraz łatwość w pokonywaniu granic międzypaństwowych dzięki strefie Schengen. Podróż zawsze miała być tania, natomiast o wyborze destynacji
decyduje najkorzystniejsza kombinacja motywów ekonomicznych i poznawczych, czyli maksymalizacja korzyści: najwyższa atrakcyjność miejsca lub obszaru przy najniższych kosztach pobytu.
Zależność pomiędzy atrakcyjnością a kosztami pobytu w obszarze docelowym, sformułowana na
podstawie opinii respondentów, jest przedstawiona w tabeli 2.
Tabela 2. Priorytety turystów niskokosztowych wyboru destynacji i miejsc odwiedzanych w trakcie podróży
w kontekście motywacji poznawczych i ekonomicznych
Wyszczególnienie

Motyw ekonomiczny – destynacja:

Motyw poznawczy – destynacja:

tania
przeciętna
droga
(koszty pobytu w destyna(koszty pobytu są
(koszty pobytu w obszarze
cji są niższe niż w obsza- porównywalne z obszarem docelowym są wyższe niż
rze emisyjnym)
zamieszkania)
w obszarze źródłowym)

bardzo atrakcyjna
(atrakcje destynacji przewyższają atrakcyjność
obszaru źródłowego)

1

2

przeciętnie atrakcyjna
(atrakcyjność obszaru docelowego jest porównywalna z oceną atrakcji obszaru zamieszkania)

2

4

mało atrakcyjna
(ocena atrakcji obszaru destynacji jest niższa
od oceny obszaru emisji)

5

3

Objaśnienia: liczby w tabeli oznaczają kolejność preferencji – wyboru przez turystów miejsc docelowych i punktów pośrednich podróży niskobudżetowych:
1 – pierwsza kolejność wyboru (najwyższa preferencja); 5 – ostatnia kolejność wyboru (najniższa preferencja).

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonego badania wyróżniono następujące motywy indywidualnych podróży niskobudżetowych:
– chęć przeżycia przygody i nowych doznań, nieosiągalnych w miejscu zamieszkania, różnych od codziennego trybu życia, zarzucenia rutynowych aktywności w znanej sobie, uporządkowanej przestrzeni, na rzecz miejsc nieznanych i odkrywania silnych emocji;
– pragnienie odkrywania świata, przez które rozumie się dążenie do poznania ludzi, historii,
geografii, kultury, przyrody, krajobrazów, architektury i zjawisk nietypowych dla miejsca
zamieszkania oraz zderzenie się z innym stylem życia i spojrzeniem na rzeczywistość;
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celem turystycznym respondentów było podziwianie dzikiej natury, wędrówki górskie, zobaczenie zorzy polarnej czy zwiedzanie lokalnych muzeów;
– realizacja aktywności rekreacyjnych i sportowych w miejscu docelowym (np. wspinaczka
skałkowa);
– udział w konkretnym wydarzeniu, np. koncercie lub festiwalu muzycznym (np. Przystanek
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą); turystyka festiwalowa to jeden z nielicznych przykładów turystyki masowej (w miejscu docelowym), którą można uznać za niskobudżetową;
– potrzeba rywalizacji, np. zawody autostopowe, w ramach których uczestnicy równocześnie
wyruszają do mety, zwykle zlokalizowanej za granicą.

Miejsce docelowe i czas trwania badanych podróży niskokosztowych
Przeprowadzone badanie wykazało, że miejsca docelowe, wybierane przez turystów niskobudżetowych, można podzielić na trzy kategorie: 1) o dużych walorach kulturowych – stolice lub
duże miasta europejskie, tj. Berlin, Budapeszt, Wilno, Praga, Rejkiawik, Stambuł, Barcelona,
Werona, Mediolan, Neapol; 2) o dużych walorach przyrodniczych: Bieszczady, Dalmacja (wyspa
Krk, wyspa Hvar), Walia, Katalonia (Hiszpania), Krym; 3) w których odbywa się określone wydarzenie, np. koncert, festiwal: Kielce, Kostrzyn nad Odrą.
Wyniki badania wskazują, że transport w turystyce niskobudżetowej odbywa się głównie
drogą lądową, co daje możliwość poznania wielu miejsc i obszarów, także niezaplanowanych.
Podróżujący wyznaczali sobie punkt zwrotny i dążyli do jego osiągnięcia, zdarzało się im zbaczać
z wytyczonej trasy z różnych powodów, najczęściej niezamierzonych (zaproszenie w gościnę do
ludzi poznanych w trasie, wprowadzanie zmian w celu zaoszczędzenia pieniędzy, czasem przez
przypadek, nieuwagę lub nieumiejętność czytania mapy). Podróże respondentów trwały od 2 do
30 dni, a średnia długość wyjazdu wynosiła 10 dni. Analizowane niskobudżetowe wyjazdy turystyczne odbywały się latem i jesienią – znaczącą rolę w tego typu podróżach odgrywała pogoda.
Badani turyści przebywali w trakcie jednego wyjazdu dystans od 900 do 11 tysięcy kilometrów.
Całkowite koszty badanych wyjazdów niskobudżetowych różniły się w zależności od przebytego dystansu, liczby dni oraz środka transportu i formy noclegu. Koszty wypraw w przeliczeniu
na jeden dzień podróży jednej osoby wynosiły od 0 (zera) do ok. 170 zł (podróż na Islandię drogą
powietrzną). Określenie „niski budżet” jest subiektywne i uzależnione od różnych czynników,
przede wszystkim od statusu społecznego i poziomu dochodów. Ostateczny koszt wyjazdu zależał
od indywidualnych potrzeb, umiejętności dostosowania się do panujących warunków i skłonności
do oszczędzania.

Realizacje podróży według wyników badania
Analiza wyników badania pozwala stwierdzić, że:
– uczestnicy sami finansowali podróże ze środków pochodzących z wakacyjnej pracy dorywczej lub sezonowej bądź oszczędności ze stałej pracy lub stypendium; nie korzystali
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–

–

–

–

–

–

z metody crowdfundingu (zbiorowego finansowania przez użytkowników mediów społecznościowych) i nie podejmowali pracy zarobkowej w odwiedzanym miejscu;
badani turyści wyruszali poza granice Polski, nie znając języków krajów docelowych innych niż język angielski; jak wykazuje badanie, znajomość języka kraju docelowego nie
jest niezbędna do komunikowania się z miejscową ludnością;
najpopularniejszą niskobudżetową formą transportu jest autostop; zwolennicy pewniejszych metod dotarcia do celu wybierali przejazdy transportem publicznym – autobusami
i pociągami; korzystali też z tzw. carpoolingu, czyli systemu odpłatnych przejazdów prywatnymi autami, uzgadnianych na dedykowanym portalu internetowym (np. blablacar.pl);
zakup biletów z dużym wyprzedzeniem umożliwiał sporadyczne podróże samolotem, często z przesiadkami (Wizzair, Ryanair, Norwegian);
wśród darmowych form noclegu respondenci wymieniali: spanie w tzw. gościnie (np. poprzez portal couchsurfing.org, łączący gospodarzy z gośćmi – por. Kowalczyk-Anioł, 2011);
u znajomych lub rodziny, w samochodzie, na wolnym powietrzu, w jaskini, w górskiej chacie, na lotnisku, w namiocie rozbitym „na dziko” oraz „na squotach”, czyli w opuszczonych
budynkach; za niewielką opłatą spędzali noc na polu namiotowym lub campingu, w schroniskach młodzieżowych i hostelach (pokoje wieloosobowe);
zasadą podróży niskokosztowych jest samodzielne przygotowywanie posiłków i ograniczone korzystanie z jedzenia w jadłodajniach; zdarzało się, że ankietowani byli zapraszani
na posiłek lub kupowali jedzenie w przydrożnych barach szybkiej obsługi; w jednym przypadku zastosowano ideę freeganizmu, czyli szukano jedzenia w śmietnikach i kontenerach
przy sklepach lub restauracjach;
turystyka niskobudżetowa wiąże się z rezygnacją z codziennych, regularnych nawyków
higienicznych i brakiem stałego dostępu do łazienki; standardem jest mycie się w jeziorach,
rzekach, w gościnie, pod kranem, w toaletach publicznych lub pod ogólnodostępnym natryskiem na plaży; za opłatą turyści korzystali z łazienek na campingach, w schroniskach,
hostelach lub z pryszniców znajdujących się na stacjach benzynowych;
w przypadku problemów zdrowotnych trudności nastręcza brak dostępu do bezpłatnej porady lekarskiej, brak wcześniejszego przygotowania do tego typu sytuacji, a także niewiedza o funkcjonowaniu służby zdrowia za granicą; respondentom przytrafiały się problemy
żołądkowe i alergiczne, a także przeziębienia, wystąpiły także urazy w postaci skaleczeń
i otartych stóp; ważnym elementem wyposażenia w podróży niskobudżetowej jest dobrze
zaopatrzona apteczka.

Aktywności podejmowane w trakcie podróży niskokosztowych – wynik badania
Typową aktywnością w turystycznej podróży niskokosztowej było piesze zwiedzanie bez
kupowania usług przewodnickich, a także podziwianie krajobrazów. Zdarzało się, że gospodarze goszczący podróżników stawali się ich przewodnikami. Cechą tych aktywności był szeroki
kontakt z naturą. Oprócz tego podróżujący poznawali lokalną kuchnię, folklor, integrowali się
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z gospodarzami, z innymi podróżnikami poznanymi w trasie lub na campingu oraz z uczestnikami wydarzenia, w którym brali udział. W trakcie podróży turyści szeroko korzystali z form
rekreacji (jazda na rowerze i deskorolce, opalanie się, pływanie). Wielu respondentów podejmowało aktywności towarzysko-rozrywkowe, związane ze spożywaniem alkoholu, biesiadowaniem,
odwiedzaniem lokalnych pubów, dyskotek i koncertów. Podróżnicy niskobudżetowi uczestniczyli
w życiu mieszkańców odwiedzanych miejsc, wspólnie spędzając z nimi czas, zwiedzając, rozmawiając, „imprezując” przy ognisku. Wyróżnikiem indywidualnej turystyki niskobudżetowej jest
intensywny proces wymiany kulturowej. Podróże niskobudżetowe są silnie zindywidualizowane
w zakresie doboru celów turystycznych i sposobów ich realizacji.

Doświadczenia respondentów wyniesione z podróży
Według opinii osób badanych główną zaletą turystyki niskobudżetowej jest możliwość podróżowania bez wysokich nakładów finansowych, co przekłada się na możliwość przedłużenia i urozmaicenia pobytu. Turyści niskokosztowi doświadczają pomocy i gościnności ze strony obcych
sobie osób, które traktują przybysza-wędrowca jak gościa, a nie klienta. Interakcja z miejscową
ludnością przyczynia się do integracji i wymiany kulturowej. Podróż stwarza możliwość poznania
ludzi o odmiennych poglądach, a co za tym idzie – poszerzania horyzontów i rozwoju osobowości.
Wielu respondentów doceniło aspekt samodoskonalenia w trakcie podróży, która uczy samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pobudza kreatywność i jest testem osobowości.
Jest też okazją do sprawdzenia swojej cierpliwości, przekraczania własnych granic – zarówno fizycznych, jak i światopoglądowych. Kolejną zaletą jest poznawanie historii miejsc i krajobrazu.
Niezaplanowana podróż niesie ze sobą poczucie wolności i swobody, a także spontaniczność i elastyczność w podejmowaniu decyzji. Turystyka niskobudżetowa w dużym stopniu jest nieprzewidywalna, co zostało przez respondentów zgodnie określone jednocześnie jako zaleta, jak i wada.
Przeprowadzone badanie pozwala stwierdzić, że do wad turystyki niskobudżetowej należy zaliczyć ograniczenia, które stwarza brak środków finansowych. Znaczącym dyskomfortem
w tego typu wyjazdach jest także transport – podróż autostopem wymaga czasu, wysiłku i dobrej
kondycji fizycznej. Kolejnym wymienionym problemem były trudności w zaplanowaniu terminu
dotarcia do celu, co uniemożliwiało rezerwowanie zakwaterowania lub poczynienie uzgodnień
z gospodarzem. Jazda własnym samochodem była opcją wygodniejszą, ale wiązała się z kosztami
paliwa, opłatami drogowymi i parkingowymi, a także z trudnościami w poruszaniu się po dużych
miastach oraz stresem i zmęczeniem kierowcy. Tanie przeloty samolotem także zostały uznane za
posiadające wady z powodu długiego czasu oczekiwania na przesiadkę lub problemy z dojazdem
do miejsca docelowego (w związku z lokalizacją lotnisk na obrzeżach miast i wysokimi cenami
biletów autobusowych do centrum). Kolejnym problemem było znalezienie odpowiedniego, taniego lub bezpłatnego miejsca na nocleg. Zdarzało się, że turyści niskobudżetowi decydowali się na
łamanie prawa, np. piesze poruszanie się po autostradach, spanie w niedozwolonych miejscach,
zajmowanie pustostanów.
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Podróż, związane z nią ciągłe podejmowanie decyzji i wypracowywanie kompromisów, jest
sprawdzianem kompetencji społecznych dla uczestników wyjazdu i testem osobowości. Wymienione
wady nie stanowiły jednak dla respondentów powodów do rezygnacji z podróżowania.
Respondenci nabyli wiele nowych umiejętności i doświadczeń, zarówno w trakcie planowania, jak i samej podróży. Zorganizowanie wycieczki składa się z wielu działań: decyzji o kierunku, odwiedzanych miejscach, wytyczenia trasy, znalezienia biletów na przejazd czy wyszukania zakwaterowania przez internet. Oprócz umiejętności planowania turyści uczą się także
zbierać informacje na temat miejsc docelowych oraz przyswajają wiedzę krajoznawczą. Przed
wyruszeniem w drogę nabyli zdolności minimalistycznego pakowania się, w trakcie podróży
nabrali doświadczenia w poruszaniu się w nieznanym terenie, wykorzystując metody orientacji w terenie, czytając mapy i plany miast. Dodatkowo nabyli umiejętności organizacji czasu,
planowania dnia, oszczędzania pieniędzy, a także zdolności interpersonalne, na które składają
się komunikacja z obcokrajowcami oraz współpraca z towarzyszami podróży. Autostopowicze
poznają metody darmowego przemieszczania się, a młodzi kierowcy, którzy wybrali się w podróż własnym samochodem, doskonalą technikę prowadzenia pojazdu. W trakcie zwiedzania
i kontaktów z lokalną ludnością podróżnicy poszerzają swoją wiedzę o świecie i alternatywnych
sposobach życia i spędzania czasu. Doświadczenia nabyte w trakcie wyjazdu przyczyniły się do
zmiany sposobu myślenia i samodoskonalenia się. Badane osoby stały się bardziej samodzielne,
odpowiedzialne, odważne i cierpliwe, nauczyły się działać pod presją czasu, podejmować decyzje w stresowych sytuacjach.

Podsumowanie wyników badania
Turystyka niskobudżetowa jest pochodną podziałów społeczno-ekonomicznych, wymuszających na części podróżnych oszczędne zachowania i wybór niestandardowych form realizacji celów
turystycznych. O rozwoju turystyki niskokosztowej można mówić dopiero po stopniowym znoszeniu ograniczeń administracyjnych w podróżowaniu w latach 80. XX wieku i upowszechnieniu
się, dzięki internetowi, wiedzy o świecie i miejscach godnych odwiedzenia. W przypadku Europy
Zachodniej za początek tej formy turystyki można uznać podpisanie w 1985 roku, poza wspólnotowym porządkiem prawnym, układu z Schengen przez państwa Unii Gospodarczej Beneluksu,
Francję i Niemcy o stopniowym znoszeniu kontroli na granicach pomiędzy sygnatariuszami, a od
1993 roku – członkami Unii Europejskiej (w 1995 roku całkowicie zniesiono kontrolę). Polska dołączyła do układu w 2007 roku.
Jak wykazuje badanie, turystyka niskobudżetowa jest domeną młodzieży, dysponującej
skromnymi zasobami finansowymi, ciekawej świata, otwartej, odważnej i zaradnej. Wybór tej formy podróżowania był pochodną sytuacji ekonomicznej turysty. Turyści niskobudżetowi wielokrotnie udają się w podróż niskokosztową, wybierając atrakcyjne poznawczo kierunki, jednak ważny
jest sam fakt podróżowania, a nie dotarcie do miejsca przeznaczenia za wszelką cenę. Wyjazdy
trwają przeciętnie 10 dni, najczęściej odbywają się latem. W pojedynczym wyjeździe przeważnie
uczestniczą dwie osoby. Koszty wypraw są zróżnicowane, nawet kilkukrotnie niższe od wyjaz-

268

Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016

Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej

dów organizowanych przez biura podróży. Turyści niskobudżetowi obierają za cele wypraw kraje
stosunkowo drogie (tanie mają być koszty podróży, a nie kraj docelowy). W wyborze destynacji
i miejsc odwiedzanych w trakcie podróży niskokosztowych priorytetem są motywacje poznawcze,
a nie ekonomiczne – niski budżet jest jedynie sposobem osiągania celu.
Głównym powodem podjęcia podróży jest – obok celu poznawczego – chęć doznania nowych
emocji. Źródła pomysłów na destynację i sposób podróżowania turyści biorą z własnych marzeń,
opisów i blogów internetowych, książek. Od powzięcia pomysłu i decyzji o wyjeździe do jego
rozpoczęcia mija zwykle od kilku dni do kilku tygodni, jest to często spontaniczne działanie.
Najpopularniejszym środkiem transportu jest autostop oraz komunikacja zbiorowa. Bardzo zróżnicowane formy noclegu odzwierciedlają żywiołowość oraz improwizację podróży. Podstawową
formą aktywności podczas pobytu w ciekawych miejscach jest zwiedzanie, a jej uzupełnieniem
często rozrywka.
Turystyka niskobudżetowa charakteryzuje się spontanicznością w podejmowaniu decyzji, jest
jednak realizowana bez pośpiechu i charakteryzuje się niezależnością w planowaniu. Oznacza to,
że turysta w trakcie podróży może skupić się na tym, co jest dla niego najciekawsze i najbardziej
wartościowe, a pominąć to, co uważa za mniej interesujące. Podczas podróży turyści niskokosztowi zdobywają wiele umiejętności i doświadczeń, zarówno w trakcie planowania, jak i samej podróży. Doświadczenia z podróży niskobudżetowych zostały wysoko ocenione przez samych turystów
– średnia ocena wyniosła 4,47 w skali pięciopunktowej (1 – niska, 5 – wysoka).
Turystyka niskobudżetowa umożliwia młodym ludziom indywidualne kształtowanie i realizację celów turystycznych, łącząc je z emocjami i poznaniem. Pozwala na docieranie do konkretnych miejsc i dostosowanie pobytu w nich do specyficznych upodobań jednostek. Umożliwia wyruszenie w podróż z osobami o podobnych upodobaniach, daje możliwość poznania kultur, ludzi,
atrakcji turystycznych, wypoczynku w niespiesznym rytmie slow tourism. W kształtowaniu się
turystyki niskobudżetowej główną rolę odgrywają internet i media społecznościowe.
Przedstawiona forma aktywności turystycznej nie była jak dotąd wskazywana jako kierunek badań ruchu turystycznego (Młynarczyk, Zajadacz, 2015). Można założyć, że udostępnione
przez rozwój technologiczny i ekonomiczny możliwości taniego podróżowania będą poszerzały
się. Udostępnienie obszarów recepcji dla nowych segmentów rynku turystycznego, zwiększenie
dostępności komunikacyjnej oraz informacyjnej, a także usieciowienie usług będą powodować
wzrost znaczenia niezorganizowanych, zindywidualizowanych i niskokosztowych sposobów podróżowania. Należy oczekiwać, że w przyszłości powstaną kompletne, medialne platformy społecznościowe, umożliwiające łatwe zaplanowanie silnie zindywidualizowanych podróży. Można
spodziewać się, że ta forma turystyki obejmie dużą część rynku turystycznego, odbierając klientów masowych touroperatorom i biurom podróży (por. Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk, 2010).
Niskobudżetowa turystyka indywidualna może stać się w niedalekiej przyszłości ważnym nurtem
gospodarki turystycznej, dlatego istnieje potrzeba podjęcia szerszych badań empirycznych w tym
zakresie.
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INDIVIDUAL LOW-BUDGET TOURISM AS A FOR M
OF TOURIST ACTIVITY

Keywords

low-budget tourism, low-cost tourism, backpacking

Abstr act

Low-budget tourism includes tourist travels, organized and undertaken personally by individuals
or small groups with the least possible use of financial resources. Groups of consumers with low
income have possibilities to move for tourism purposes following: the low prices of travelling,
increasing financial capability of the tourists, the removal of administrative barriers at national
borders, expanding access to information, networking of tourism services and increasing transport
accessibility of tourist reception areas.
The aim of the study is to present the low-budget individual (unorganized) tourism as a form of
tourist activity. The work contains thesis on the growing importance of individualized and low-cost
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ways of travelling. Presented text delivers: a profile of the low-budget tourist, a description of the
objectives and ways of travelling; it also analyzes the experience acquired during these journeys.
The description is based on qualitative research conducted in the form of an interview.
The choice of low-cost form of travel is a derivative of the economic situation of tourists, not their
specific preferences. Important is the very fact of travelling, and not the reaching a destination at all
costs. Economic costs of such trips are even several times smaller than journeys organized by travel
agencies. Contrary to expectation, the goals of the low-cost tourists are relatively expensive countries:
travel costs should be cheap, not destination. The main factor shaping this form of travelling is the
Internet and social media. Individual low-budget tourism, disseminated on the Web by sharing travel
experiences, can become in the near future an important trend in whole tourism economy.
Translated by Leszek Kozłowski
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Słowa kluczowe

backpacking, tożsamość, podróżowanie, kultura

Streszczenie

Wieku badaczy próbuje odnaleźć i określić naturę backpackingu, opisując społeczno-demograficzny portret backpackerów, inni poszukują komponentów świadomościowych
backpackerów, związanych z ich potrzebą samorealizacji i samostanowienia. W niniejszym artykule zrekonstruowano obraz backpackera na podstawie autoportretów tych podróżników, którzy nazywają siebie backpackerami. Postawiono pytanie badawcze: kim
jest backpacker? Analizę oparto na płaszczyźnie świadomościowej osób, realizujących
ten typ turystyki. Badania terenowe zostały przeprowadzone w Australii, Indonezji,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Polsce i na Tajlandii, wzięło w nich udział 290
backpackerów. Wyłaniający się z zebranych autodefinicji obraz pozwolił na dokonanie
próby uchwycenia innego (nowego) spojrzenia na tożsamość współczesnego backpackera, którą formuje alternatywny wobec dominującej kultury konsumpcyjnej, oparty na
kontrkulturowości i indywidualizmie, styl życia.

Wprowadzenie
W ostatnich latach backpacking stał się szczególnym segmentem rynku turystyki międzynarodowej (Wilson, Richards, 2008; Cohen, 2011; Jabłonkowska, 2015). Zauważony i zdefiniowany w Australii, szybko zyskał akceptację w przemyśle turystycznym innych krajów, szczególnie
w Azji. Dynamika globalnej ekspansji idei backpackingu skłoniła wielu badaczy do poszukiwaEkonomiczne Problemy Turystyki 1 (33) 2016
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nia cech, które pozwoliłyby zidentyfikować i uchwycić ten szczególny typ podróżnika (O’Reilly,
2005; Pearce, 2006). Zadawano więc pytanie o naturę backpackingu. Część badaczy swe analizy
skierowała bezpośrednio na ich charakterystykę społeczno-demograficzną, opierając poznanie
na identyfikacji ich praktyk podróżniczych (Loker, 1993; Uriely, Yonay, Simchai, 2002). W tym
nurcie badań, jako cechy wyróżniające backpacking spośród innych typów podróżnictwa, wskazywano przede wszystkim młody wiek osób podróżujących – 15–25 lat (Sørensen, 2003), choć
zauważyć należy, że w ostatnich latach wzrasta równolegle liczba backpackerów w wieku dojrzalszym (także powyżej 45. roku życia) (Jabłonkowska, 2013). Portret ich dopełniały i inne cechy:
organizacja wyprawy bez wsparcia biur turystycznych, penetrowanie niepopularnych miejsc turystycznej destynacji, z programem podróżowania modyfikowanym na bieżąco, w czasie dłuższym niż przeciętny urlop pracowniczy oraz utrzymywanie niskich kosztów podróży, korzystanie
z lokalnej infrastruktury transportowej, gastronomicznej i noclegowej (Wilson, Richards, 2008),
nastawienie na nawiązywanie intensywnych, choć często jedynie tymczasowych (Sørenson, 2003),
międzyludzkich i międzykulturowych relacji (Uriely, Yonay, Simchai, 2002; Anderskov, 2002).
Inna grupa badaczy skoncentrowała się na poszukiwaniu motywów i rodzaju zaangażowania
backpackerów w realizowane praktyki podróżnicze. Ta forma poszukiwania tożsamości backpackerów pozwoliła na opisanie komponentów świadomościowych (Maoz, 2007; Jabłonkowska, 2014;
Wiza, 2008, 2014). Tu szczególnie podkreślano potrzeby backpackerów, związane z samorealizacją
i samostanowieniem.
W ostatnich latach jednak coraz powszechniej zauważalne stają się wieloaspektowe zmiany, zachodzące zarówno w relacjach zewnętrznych (tożsamość zewnętrzna backpakcerów), jak
i w relacjach wewnątrzgrupowych (ich tożsamość wewnętrzna). Spotkać bowiem można osoby,
które praktykują etykietalnie backpacking, choć się z nim nie identyfikują, jak również osoby,
które utożsamiają się z backpackingiem, mimo iż nie realizują, eksplikowanych dla tej grupy podróżniczej, cech etykietalnych. Zróżnicowane okazują się nie tylko motywy podróżowania czy
długość poszczególnych wyjazdów, lecz także inne cechy, które dotychczas były uznawane za
konstytuujące definicyjnie backpacking (O’Reilly, 2005). Jedyną wspólną własnością, która zdaniem Sørensena zdaje się obecnie łączyć ruch backpackerski, jest samo pojęcie „podróżowanie”,
obejmujące różne cele, motywy, bez sztywno wyznaczonych tras, ram czasowych, cech demograficznych itp. (Sørensen, 2003)
Obecnie istotną badawczą koniecznością staje się zredefiniowanie backpackingu i ustalenie
nowego spojrzenia na jego wyznaczniki, tak by z jednej strony poprzez zbyt szerokie ujęcie nie pozbawić go właściwego rozumienia, zaś z drugiej – by uchwycić i dookreślić współczesny (zmienny) jego paradygmat (Yonay, Simchai, 2002; Wilson, Richards, 2008).
Na backpacking powinno się spojrzeć szerzej, niż czyniono to dotychczas. W świetle badań,
które przeprowadziłam do tej pory, wydaje się iż konieczne jest podjęcie próby rekonstrukcji obrazu backpackera, wyłaniającego się z autoportretów tych podróżników, którzy określają siebie tym
mianem. Postawiłam zatem pytanie badawcze: kim jest backpacker? A nowy tor analizy oparłam
na wyeksplikowaniu cech backpackingu z autoportretów kodowanych w płaszczyźnie świadomościowej osób realizujących ten typ turystyki.
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Metody i materiał
Wyniki badań, które zostały wykorzystane w niniejszej publikacji, stanowią część realizowanego w latach 2013–2014 programu badawczego, zatytułowanego „Backpacking w polskim
i zagranicznym doświadczeniu”. Wyniki niniejszych analiz obejmują badania terenowe prowadzone w Australii, Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Polsce i na Tajlandii, podczas których zastosowałam celowy dobór próby. Ten arbitralny sposób poszukiwania respondentów wynika przede wszystkim ze specyfiki backpackingu. Nie istnieje bowiem żaden obiektywny
operat, dzięki któremu możliwe byłoby oszacowanie populacji backpackerów oraz wylosowanie
uczestników badań. Zastosowanie doboru reprezentatywnego wymagałoby ponadto zagregowanie
na poziomie definicyjnym cech etykietalnych, opisujących typ podróżowania zwanego „backpackingiem”. A są one niejednoznaczne i zmienne (co opisałam w części wstępnej). W ten sposób mogłoby także dojść do wykluczenia z badań osób, które nie mieszczą się w „klasycznych”
ujęciach definicyjnych backpackingu, mimo iż utożsamiają się z tym typem podróżowania. Do
udziału w badaniach zatem zaprosiłam tych podróżników, którzy – w procesie samoidentyfikacji –
klasyfikowali typ swojej podróży jako backpackerski, a siebie określali mianem „backpackerów”.
W badaniu wzięło udział 290 osób.
Za narzędzie badawcze posłużył rozdawany w różnych miejscach (w państwach, o których
wspomniałam powyżej) kwestionariusz ankiety (w języku angielskim i polskim). Pytałam w nim
respondentów o osobiste postrzeganie backpackingu, by uchwycić problem zgodnie z percepcją odwzorowaną w świadomości badanej zbiorowości. Podejście to koresponduje z subiektywistycznym
paradygmatem badania tożsamości grupowej, który rozwija się w naukach społecznych od XIX
stulecia. Jak bowiem zauważa Nikiporowicz, w paradygmacie subiektywistycznym nacisk kładzie
się „na tożsamość, sposób jej określania oraz uświadamianie sobie przynależności do wspólnoty
oraz na indywidualnych decyzjach, odczuciach co do przynależności”. W ten sposób jednostka
staje się podmiotem, który – w procesie samopostrzegania i samoidentyfikacji – odpowiada za
„tworzenie we własnej tożsamości i świadomości granic, dzielących ludzi na przedstawicieli i nie
przedstawicieli danej zbiorowości” (Nikiporowicz, 2013, s. 15–17).
Przyjęty sposób rekonstruowania tożsamości zbiorowej respondentów wpisałam tym samym w naturalistyczny (interpretatywny, konstruktywistyczny) paradygmat uprawiania nauki
(Browarczyk, Dębski, Olech, 2011, s. 25). Prowadzenie obserwacji bieżącej w warunkach naturalnych (w tzw. terenie) umożliwiło mi zachowanie perspektywy, prezentowanej przez badanych
backpackerów. Nie chodziło o rekonstrukcję procesu powstawania tożsamości (nie koncentrowałam się na ustaleniu, w jaki sposób i pod wpływem jakich czynników tożsamość backpackerska
pojawia się w życiu członków danej zbiorowości). Skoncentrowałam się jedynie w niniejszym badaniu na uchwyceniu współczesnego paradygmatu backpackingu, zarejestrowanego w percepcji
osób określających siebie jako backpackerów.
Subiektywne autodefinicje respondentów potraktowałam jako zbiór układających się w różne wzory cech, które pokazały specyfikę współczesnego backpackera. Aby dotrzeć do tych cech
oraz zrekonstruować na ich podstawie wspomnianą tożsamość, zastosowałam procedurę kodo-
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wania zgromadzonego materiału empirycznego. Z zebranych wypowiedzi wyodrębniałam kluczowe fragmenty, a następnie zakwalifikowałam je do poszczególnych kategorii. Korzystałam
z kodowania ugruntowanego (Konecki, 2008, s. 91). I choć celem badań nie była próba śledzenia
ścieżki stawania się backpackerem1, to wykorzystanie procedury teorii ugruntowanej umożliwiło
mi pełniejszą analizę autodefinicji wyartykułowanych przez respondentów subiektywnych ocen,
odsłaniających cechy konstytutywne dla konstruktywistycznie wyznaczanych granic omawianego
sposobu podróżowania. Położyłam zatem nacisk na dwa szczególne sposoby łączenia pojedynczych (zagregowanych w autodefinicjach) kodów w kategorie centralne. Pierwszym – uczyniłam
poszukiwanie powiązań tematycznych między kategoriami, które udało się wyselekcjonować na
etapie kodowania otwartego. W przypadku rekonstruowania tożsamości backpackerów kategorie centralne mają przede wszystkim charakter tematyczny i wiążą się m.in. z motywami, które
skłoniły respondentów do uprawiania backpackingu oraz z naczelnymi wartościami, które – zdaniem uczestników badania – w backpacking są wpisane. W drugim etapie poszukiwałam wzorów
w poszczególnych niejednokrotnie różnorodnych czy odmiennych tematycznie definicjach, które,
jak się okazało, połączył przede wszystkim jeden konkretny wątek – styl życia, sprzyjający uprawianiu backpackingu. Ostatni etap analiz pozwolił wyłonić dla kategorii centralnej, integrującej
wszystkie wcześniejsze kategorie, powstałe na etapie kodowania selektywnego, najmocniejszą
kategorię – niezależność wobec współczesnego świata. Składają się na nią – na co wskazywali
w swych odpowiedziach respondenci – trzy pomniejsze kategorie: poczucie sprawstwa i podmiotowości, gotowość do podejmowania ekstremalnych wyzwań, a także konstruowanie alternatywnego
stylu życia.
Uzasadnienie przyjętego stanowiska wraz z próbą rekonstrukcji powiązań istniejących między poszczególnymi kategoriami zaprezentowałam w dalszej części pracy, którą też wzbogaciłam
przykładowymi cytatami z podanych przez respondentów autodefinicji.

Tożsamość współczesnego backpackera
Tożsamość współczesnego backpackera wyznacza szeroko pojęta silna niezależność wobec
współczesnego świata. Na nią składa się przede wszystkim próba przekraczania granic i ograniczeń. Ograniczenia, zdaniem backpackerów, wynikają ze specyfiki przemysłu turystycznego
(umasowionych form zglobalizowanej turystyki), związane są zarówno z brakiem swobody w eksploracji miejsca ich podróżniczej destynacji, narzucaniem określonego celu podróży, sposobu dotarcia w dane miejsce, czasu przebywania w nim, bieżącego kształtowania przestrzennego zasięgu
podróży, elastycznego planowania trasy podróży, jak również z nazbyt wysokim budżetowaniem
podróżowania. Backpacker jest więc osobą, która unika usług oferowanych przez instytucje wchodzące w skład przemysłu turystycznego, ponieważ są one postrzegane właśnie jako uosobienie
wspomnianych ograniczeń.

1 Zjawiska procesualne należą do częściej analizowanych przez zwolenników teorii ugruntowanej
(por. m.in. Konecki, 2008).
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Backpacker to osoba, która nie korzysta z biur podróży, nie jest ograniczona czasem
przewodników. Może śmiało przebywać w dowolnym miejscu według własnego widzimisię.
Backpacker to osoba podróżująca bez zobowiązań jakichkolwiek. Zna tylko termin swego wyjazdu i ewentualnie powrotu. Reszta jest modyfikowana na bieżąco.
To osoba samodzielnie organizująca swoje wyjazdy zamiast korzystać z ofert biur podróży.
Wyjazdy backpackerskie, w przeciwieństwie do stacjonarnego wypoczynku, najczęściej mają
formę przemieszczania się po wybranym, większym obszarze kraju lub regionu bez jakichkolwiek ograniczeń.
To osoba lubiąca podróżować, zwiedzać miejsca, które ciężko zwiedzić, będąc uwiązanym
od grafików biur turystycznych.
Backpacker to podróżnik bez ograniczeń finansowych, geograficznych i kulturowych.
Doświadczanie w podróżach backpackerskich szeroko rozumianej niezależności wobec świata
zewnętrznego zdaje się w autodefinicji respondentów stanowić centralną kategorię. Pozyskiwanej
podczas wypraw niezależności towarzyszy często potrzeba odczuwania swobody i wolności oraz
gotowość do realizacji ekstremalnych wyzwań, wyrażanych m.in. niechęcią wobec propagowanego w dominującej kulturze masowej sposobu życia.
Backpacker to uciekinier od cywilizacji.
Backpacker to osoba, która podróżuje jako wolny strzelec, najpotrzebniejsze rzeczy do podróży ma przy sobie, jest nastawiona na minimum wymagań noclegowych i żywieniowych. Odrywa
się od wszechotaczającej go cywilizacji, by cieszyć się wolnością i niezależnością, doświadczać, by
coś przeżyć, a nie tylko sobie pożyć.
Backpacker to pewna forma duchowości, rozwija w człowieku wrażliwość na inną kulturę
i inny niż mu znany odbiór życia
Dlatego też atrybutem backpackera staje się siła, która pojawia się w kategorii centralnej. Wydaje
się, iż można ją rozumieć dwojako: zarówno jako mocne wyobcowanie względem masowych form
podróżowania, jak i w kategoriach wewnętrznej siły, towarzyszącej backpackerom podczas spontanicznej, i często też nieprzewidywalnej, stawiającej nieoczekiwane wyzwania, podróży.
Trzeba być silnym i odważnym, by być backpackerem.
Backpacker to samodzielny organizator swoich wyjazdów, człowiek silny, niezależny, ciekawy, odważny.
To osoba niezwykle aktywna, dynamiczna, energiczna, silna, która realizuje swoje wielkie
marzenia o niezwykłych podróżach.
Na powyżej zaprezentowaną kategorię centralną składa się kilka pomniejszych kategorii,
wśród których wyróżnia się m.in. sprawstwo i podmiotowość backpackera. To możliwość dowolnego, a zarazem bieżącego kształtowania przestrzennego zasięgu podróży, zdolność do elastycznego planowania trasy, a także pełna niezależność w określaniu czasowych ram wyjazdu. To również sposobność do eksploracji nieprzetartych szlaków, które wykraczają poza tradycyjne ścieżki
zwiedzania określonych miejsc.
Wyjazdy backpackerskie, w przeciwieństwie do stacjonarnego wypoczynku, najczęściej mają
formę przemieszczania się po wybranym, większym obszarze kraju lub regionu.
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Backpacker to eksplorator nowych przestrzeni świata i przygód na własne życzenie i własną rękę.
Dzięki realizowanym przez siebie praktykom backpacker „wymyka” się z trybów dominującej kultury oraz postrzega siebie samego jako osobę samodzielną, zaradną i zdolną do mierzenia
się z różnie definiowanymi wyzwaniami bądź zagrożeniami, które wynikają z nieprzewidywalności i spontaniczności realizowanych podróżniczych praktyk.
Backpacker to podróżnik lubiący wyzwania.
To podróżnik, którego interesuje świat, człowiek, przyroda. Nie zważa na warunki i trudy
podróżowania.
Backpacker to osoba podróżująca z plecakiem, na własną rękę, w celu poznania obcych kultur i poszerzenia swojej wiedzy na ich temat. Jest osobą nastawioną na głębokie doświadczanie
podróżowania, pozostawiając na drugim planie komfort i bardzo często pełny brzuch.
Należy w tym miejscu zauważyć, że owa nieprzewidywalność stanowi wartość autonomiczną – intencjonalnie i wolitywnie podtrzymywaną przez backpackera. Z tego względu można ją
potraktować jako odrębną kategorię, która wiąże się z gotowością podróżnika na ekstremalne doświadczenia. Podejmując decyzję o sposobie podróżowania, a także dążąc do możliwości swobodnego i spontanicznego kształtowania trasy i czasu podróży, backpacker decyduje się jednocześnie
na niedogodności, związane z korzystaniem z lokalnych form transportu, noclegu czy wyżywienia. Trudności te nie są jednak – w jego mniemaniu – ceną, jaką musi zapłacić za wspomniane
wcześniej poczucie podmiotowości i sprawstwa. Mają raczej wydźwięk pozytywny. Napotykane
trudności stają się sposobem pozyskiwania kulturowych i osobowych umiejętności (ich backpackerskiego habitusu) oraz kreowania własnej jednostkowej tożsamości opartej na sile, odwadze
i wyjątkowości. W tym ujęciu backpacking jest przez respondentów postrzegany jako forma podróżowania tylko dla najwytrwalszej grupy podróżników, co jednocześnie stanowi zaletę tej alternatywnej ścieżki eksploracji świata.
Backpacker to taka osoba, która nie boi się poznawania nowych kultur, a także spania na
lotnisku czy w innych miejscach, mniej wygodnych niż hotel czy hostel, gdy tego wymaga potrzeba.
Wydać mało (a nawet i czasem zarobić), poznać dużo ludzi i zwiedzić jeszcze więcej – to nasze
motto podróży i tego się trzymamy!
To podróżnik, który zapakował cały swój dobytek na plecy i jedzie zmierzyć się ze światem.
Backpacker to rodzaj podróżnika-włóczykija, swego rodzaju odkrywca-eks-hipis.
Z gotowością podróżnika na ekstremalne doświadczenia koresponduje także spontaniczność
backpackera, ale i świadomość konieczności dobrego przygotowania do podróży, co zresztą wpisuje się poniekąd w pierwszą z wymienionych kategorii, tj. poczucia sprawstwa i podmiotowości.
Jeśli bowiem osoba podróżująca chce w pełni niezależnie i elastycznie kształtować przebieg swojej
podróży, musi być również gotowa na podejmowanie szybkich decyzji, a także musi posiadać zdolność oparcia się jedynie na własnych kompetencjach. Kto nie posiada bowiem backpackerskiego
habitusu, musi pozostać w roli masowego turysty, zamkniętego w bańce przemysłu turystycznego.
Backpacker to osoba podróżująca, zwiedzająca świat w 100% niezależnie, podejmująca
spontaniczne decyzje, przenosząca na plecach wszystko to, z czego pomocą może egzystować.
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Backpacker w podróży nie stawia na komfort i luksusy, lecz na dogłębne poznanie danego
rejonu, jego mieszkańców i kultury oraz nastawiony jest na liczne przygody, a także ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z takiego sposobu podróżowania. Zasadniczo cechuje go
w podróży duża świadomość.
Backpacker to turysta podróżujący indywidualnie, przeważnie sam lub w małej grupie, wybierający jak najtańszą formę podróżowania, jadanie w miejscach, w których nie widać turystów,
wyszukiwanie tanich noclegów. Dzięki temu może lepiej poznać miejscową kulturę, ludzi, ich zwyczaje, kuchnię, nawiązać znajomości z lokalesami. Wybór takiej formy zwiedzania świata często
spowodowany jest ograniczonymi funduszami, jednakże tylko w taki sposób jest możliwość wniknięcia w lokalną społeczność i miejsce. Podróżowanie w luksusowych warunkach, jadanie w luksusowych restauracjach to oglądanie świata przez szybę.
Warto w tym miejscu zauważyć, że obie kategorie – poczucie sprawczości oraz gotowość
na ekstremalne wyzwania – odsłaniają odmienną tolerancję badanych backpackerów względem
profesjonalnej infrastruktury turystycznej oraz samego aktu planowania podróży. Część respondentów bowiem traktuje backpacking jako formę poruszania się pomiędzy niskobudżetowymi
miejscami noclegowymi. Wyznacznikiem tożsamości takich osób jest przede wszystkim unikanie
ekskluzywnych hoteli oraz ekonomiczny charakter podróży. Dla bardziej ekstremalnych backpackerów jakakolwiek forma zorganizowanej noclegowni – nawet schroniska o niskim standardzie
– jest ostateczną koniecznością, a za podstawowy wyznacznik backpackingu raczej uznają pełną
samowystarczalność i zdolność do nocowania gdziekolwiek.
Osoba (…) mijająca drogie exclusive hotele i integrująca się ze społecznością lokalną itp.
Backpacker – to turysta z plecakiem bez szczególnych wymagań noclegowych.
To podróżnik nocujący w czasie swojej wycieczki w więcej niż jednym miejscu,
Podobnie zdystansowany stosunek wyrażają badani backpackerzy względem jakiegokolwiek
planowania podróży, uznając za najwyższą wartość możliwość podejmowania spontanicznych decyzji i dostosowując trasę do biegu wydarzeń, doświadczanych w trakcie przemierzania niepopularnych tras podróżniczych.
Podróżnik wędrujący z plecakiem, spontanicznie, ale i z pomysłem na siebie i swoje podróże.
To osoba, która wyrusza w ciemno. Wyznacza sobie, gdzie pojedzie, ale nie ma zaplanowanego noclegu, wyżywienia.
Backpacking – to prosty sposób podróżowania: plecak, droga, niezależność, wolność bardzo
mi imponuje.
W tym aspekcie tożsamość zbiorowa współczesnych backpackerów jest wewnętrznie zróżnicowana, co nie oznacza, że w zebranych definicjach nie ma punktów stycznych, które pozwalają zauważyć względną homogeniczność tej zbiorowości. Istnieją przynajmniej dwie figury ściśle
związane z kategoriami poczucia podmiotowości oraz gotowości na ekstremalne wydarzenia, a zarazem świadczące o podobieństwie respondentów, którzy identyfikują siebie samych w kategoriach backpackerów.
Pierwszą z nich jest figura plecaka jako podstawowego atrybutu niezależnych, swobodnych,
a czasem również spontanicznych podróży. Plecak może stać się podstawowym, zewnętrznym
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wyznacznikiem backpackingu, na co zresztą wskazuje sama nazwa omawianego tu sposobu podróżowania.
Elementem charakterystycznym dla backpackera jest plecak, od którego wzięła początek nazwa.
Backpacker z języka angielskiego osoba to podróżująca z plecakiem, na własną rękę.
Backpacker to… plecakowicz!
To osoba, którą można poznać po wypchanym plecaku i potrafiąca przemieszczać się z dnia na
dzień, odkrywając przy tym najbardziej tajemnicze zakątki świata.
Osoba, która cały ekwipunek niezbędny do podróżowania mieści w plecaku, porusza się komunikacją publiczną, stopem, pieszo…
Homogenizujący zatem jest sam fakt posiadania plecaka, ponieważ sposób jego wykorzystania może się różnić zależnie od stopnia ekstremalności, z jakim backpacking jest uprawiany.
Dla osób przemieszczających się pomiędzy punktami noclegowymi plecak wyznacza przede
wszystkim rozmiar bagażu, jaki może zostać zabrany w podróż. Backpacker jako osoba mobilna
przygotowuje się bowiem przede wszystkim do możliwości nocowania w różnych, oddalonych od
siebie miejscach, które są oddzielone poszczególnymi etapami podróży. Przemieszczanie się po
wybranym, większym obszarze kraju lub regionu jest zresztą dość często postrzegane jako element
backpackerskiej tożsamości, różniąc tym samym backpackera od masowego turysty.
Jednak ekstremalni backpackerzy przypisują plecakowi bardziej kompleksową rolę, traktując
go jako atrybut, bez którego nie byłoby możliwe samodzielne podróżowanie w tym m.in. przygotowanie posiłku lub nocowanie poza jakimikolwiek obiektami turystycznymi:
Backpacker to osoba podróżująca na własną rękę. Podróżnik z plecakiem jak sama nazwa
wskazuje. Zazwyczaj samowystarczalny (…) itp.
Backpacker to turysta niskobudżetowy, noszący ze sobą w plecaku / sakwach rowerowych
niezbędne rzeczy, które – w razie braku możliwości noclegu pod dachem – zapewnią mu przetrwanie (śpiwór, racje żywności, palnik i naczynie do gotowania prostych potraw, wodę, itp.) (…).
Backpacker to podróżnik, który preferuje dotarcie do zwykle dalekich, ale pięknych zakątków
w kraju i zagranicą, sporadycznie korzystający z hoteli, częściej ze schronisk i przygotowany do
spędzenia nocy na szlaku. Jego plecak zawiera wszystko, co jest konieczne do spędzenia w spartańskich warunkach kilku dni i nocy, posiada apteczkę i pewną wiedzę z zakresu udzielenia pierwszej
pomocy, potrafi przewidzieć pogodę na najbliższe godziny, obowiązkowo aparat fotograficzny,
nawigację, mapy i kompas i odpowiedni zapas odzieży.
Zapewniana przez plecak samowystarczalność prowadzi niekiedy do utożsamiania tego atrybutu z przestrzenią domową, którą można przenosić z miejsca na miejsce. O ile więc plecak komunikuje na zewnątrz, że jego właściciel jest potencjalnym nosicielem tożsamości backpackerskiej,
o tyle w sensie wewnętrznym przedmiot ten „oswaja” podróż w umyśle podróżnika. Daje mu bowiem poczucie swojskości bądź namiastkę bezpieczeństwa, niezależnie od miejsca pobytu.
Backpacker to podróżnik z plecakiem, czyli takim swoim domkiem na plecach.
Obok plecaka, drugą figurą związaną z poczuciem podmiotowości i gotowością na ekstremalne wydarzenia – jako elementami budującymi silną niezależność wobec współczesnego świata
– jest niskobudżetowy sposób organizowania wyjazdów. Adekwatnym pojęciem wydaje się w tym
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kontekście egalitaryzm podróżowania, który należy tu rozumieć przede wszystkim jako niewielką
pulę środków, niezbędnych do podjęcia i kontynuowania aktywności podróżniczej.
Backpacker to osoba podróżująca niskobudżetowo. Backpackersi (sic!) najczęściej podróżują
przy pomocy tanich linii lotniczych i autostopu. Cały ich ekwipunek, np. namiot, śpiwór i zapasy
jedzenia, pozwala na swobodne przeżycie w odległych miejscach przy niskim nakładzie pieniężnym.
Backpacker to osoba podróżująca lokalnymi środkami transportu, często autostopem, nocuje
w hostelach bądź u poznanych ludzi.
Oczywiście osoba z backpackiem, która z powodu ograniczonych funduszy poznaje świat
przy minimalnych nakładach środków finansowych.
To podróżnik z plecakiem, który chce zobaczyć jak najwięcej, wydając jak najmniej.
Przywiązanie backpackerów do niskobudżetowego sposobu podróżowania tylko częściowo
można wyjaśnić uwarunkowaniami materialnymi, a figurę niskobudżetowości – podobnie jak plecak, będący atrybutem backpackera – należy traktować jako wyznacznik kolejnej kategorii, budującej silną niezależność wobec współczesnego świata, tj. kategorii alternatywnego stylu życia. To
pozwala wyodrębnić kolejne figury, które składają się na tożsamość współczesnego backpackera.
Pierwsza z nich dotyczy wspomnianej już gotowości do podejmowania ekstremalnych wyzwań, która wiąże się nie tylko z próbą przekraczania własnych słabości, lecz także z dążeniem do
nowych, ciekawych i różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego.
Backpacker to osoba, która potrafi przemieszczać się z dnia na dzień, odkrywając przy tym
najbardziej tajemnicze zakątki świata.
To podróżnik, dla którego priorytetem jest poznanie lokalnych społeczności oraz miejsc, do
których tradycyjny turysta nie dociera. Dla backpackera najbardziej liczy się droga oraz ludzie
podczas niej poznani.
Backpacker to osoba ciekawa świata, lubiąca podróże. Interesuje się kulturą regionu, do którego jedzie, który odwiedza, z perspektywy zwykłych ludzi. Poznaje tradycje i obyczaje panujące
na danym obszarze, czerpie radość z brania udziału w życiu egzotycznej dla niego społeczności.
Podróże backpackera zwykle mają charakter świadomy, wiążący się z planowaniem i gromadzeniem doświadczeń. Dotyczy to wyboru celu, trasy, środków transportu. Dla backpackera
ważny jest nie tylko cel, ale i droga.
Drugą z figur jest natomiast przekonanie, że tradycyjny sposób podróżowania odbiera możliwość obcowania z autentyczną kulturą danego miejsca. Backpackerzy zdają się formować swoją
tożsamość na negatywnym odniesieniu do masowych turystów, którzy ponieważ nie wykraczają
poza swoiste „rezerwaty turystyczne”, pozbawieni są kontaktu ze społecznością, budującą lokalny
koloryt. Takie formy zwiedzania postrzegane są przez respondentów jako doświadczanie imitacji
danego miejsca, a nie doświadczanie prawdziwego jego oblicza.
Backpacker to osoba ciekawska świata, innych ludzi, różnych kultur. Żeby podróżować, nie
potrzebuje wygód, eleganckich restauracji i luksusowych hoteli, bardziej ceni sobie unikalny kontakt z odwiedzanym krajem, możliwość poznania mieszkańców, lokalnych ludzi. Nie zależy mu na
zaliczaniu atrakcji, odwiedzaniu tylko najbardziej popularnych miejsc, woli poruszać się swoim
własnym rytmem, osiąść gdzieś na chwilę, doświadczyć czegoś innego.
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Backpacking staje więc w opozycji względem masowych form podróżowania, które przede
wszystkim odbierają możliwość autentycznego kontaktu z innością kulturową, przyrodniczą, geograficzną itp. Towarzyszy temu również dystans wyrażany przez respondentów wobec najpopularniejszych atrakcji turystycznych, poszukiwanie niekonwencjonalnych ścieżek zwiedzania, niechęć
wobec opisywanego wcześniej przemysłu turystycznego oraz przygotowywanych na jego potrzeby
kampanii marketingowych. Autodefinicje skonstruowane przez badanych backpackerów zawierają
swoistą filozofię życiową, która przybiera charakter kontrkulturowy i wyraża silną niezależność jednostki wobec świata, zdominowanego przez podmioty fałszujące prawdziwość miejsca i doznania.
Człowiek podróżujący z plecakiem. Korzysta z tanich noclegów i przejazdów. Najważniejsze
dla niego jest poznanie kultury innych, dlatego ciągle szuka sytuacji, by poznać ludzi i ich życie.
Zamiast do muzeum pójdzie na lokalne targowisko, zamiast drogiej restauracji wybierze garkuchnię uliczną, zamiast taksówki pójdzie piechotą.
Backpacker to osoba podróżująca poza utartymi szlakami, organizująca sobie wyprawę samodzielnie, nienastawiona wyłącznie na zwiedzanie zabytków, ale na poznanie ludzi, poczucie
„klimatu” miejsca.
Backpacker śpi w hostelach, jeździ komunikacją miejską, je uliczne jedzenie. Poza tym zatapia się w kulturę danego kraju, rozmawia z lokalnymi ludźmi.
Dystynkcja, poprzez którą badani próbują zarysować różnice między nimi a masowymi turystami, ujmowana jest w dużej mierze poprzez trzecią figurę, związaną z alternatywnym sposobem
podróżowania, jaką jest istota celu podróży. Dla backpackerów kluczowe jest obcowanie z tubylcami oraz lokalną kulturą, a nie atrakcje opisywane w przewodnikach i utożsamiane z kulturą przede
wszystkim materialną. Jak podkreślają respondenci, tylko backpacking pozwala dotrzeć do istoty
danego miejsca, która w ofertach przemysłu turystycznego zaciera swą prawdę. Przesunięcie akcentu na eksplorowanie lokalnej kultury i społeczności ma więc stanowić gwarancję wspomnianej
wcześniej autentyczności, co nadaje dodatkową wartość backpackingowi jako formie niskobudżetowego, alternatywnego sposobu podróżowania i wyzwala go spod ewentualnej etykiety podróżowania dla niezamożnych.
Backpacker to ktoś, kto lubi podróżować sam lub we dwoje, sam organizuje przelot, przejazd,
zakwaterowanie, jedzenie i atrakcje jak najmniejszym kosztem. Porusza się nie wytartymi szlakami, integruje ze społecznością lokalną, jest ciekawy bardziej miejsc i ludzi niż atrakcji turystycznych. Kocha wolność i niezależność.
Backpacker bardziej ceni informacje uzyskane od lokalnych ludzi niż informacje z przewodników turystycznych.
Backpacking nacechowany jest zatem poznaniem, w które przy okazji podróżnik wpisuje osobiste potrzeby tylko pośrednio związane z aktem podróży, m.in. zachowanie poczucia wewnętrznej (duchowej) młodości.
Backpacker to wiecznie młody człowiek ciekawy miejsc, ale przede wszystkim ludzi, otwarty
na wszystko, co dzieje się wokół niego w podróży.
Backpacker jest to osoba szczęśliwa i młoda duchem.
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To wiecznie młody człowiek ciekawy miejsc, ale przede wszystkim ludzi, otwarty na wszystko,
co dzieje się wokół niego w podróży, improwizator.
Wymagania, jakie omawiany tu sposób podróżowania stawia podróżnikom, sprzyjają podtrzymywaniu życiowej satysfakcji, a zarazem minimalizują negatywny wydźwięk starości biologicznej,
który wciąż funkcjonuje w kulturze europejskich społeczeństw. Wyrażane przez badanych opinie
wpisują się raczej w coraz popularniejszy nurt aktywnego starzenia się, gdzie istotne jest uprawianie
aktywności fizycznej i umysłowej, a przez to zachowanie subiektywnego dobrostanu biologicznego i psychologicznego, również w wieku poprodukcyjnym. Uprawianie backpackingu ułatwia więc
definiowanie własnej osoby jako zdrowej, silnej oraz zdolnej do uczestniczenia w życiu społecznym.
Niekiedy jednak figura młodości przybiera wydźwięk zgoła odmienny i dotyczy sfery stricte biologicznej. Część backpackerów utożsamia bowiem omawiany sposób podróżowania przede
wszystkim z młodszymi kategoriami wiekowymi, zawężając jednocześnie zasięg backpackingu
do kultury europejskiej. Omawiany sposób podróżowania jest więc postrzegany jako wyznacznik
stylu życia młodych Europejczyków – otwartych na świat, niebojących się nowych wyzwań, nastawionych do świata kontrkulturowo, a przede wszystkim nieprzywiązujących nadmiernej wagi
do dóbr materialnych:
Stereotypem backpackera jest młody Europejczyk z kilkoma dolarami w kieszeni, który do
przeżycia w obcym kraju potrzebuje dachu nad głową i piwa.
To europejski styl życia. Człowiek wolny, niezależny, dla którego materia jest czymś wtórnym.
Chce żyć pełnią i nie ograniczać się posiadaniem. Człowiek niezwykle samodzielny fizycznie i duchowo.
To młodzi ludzie z krajów rozwiniętych, którzy przemieszczają się na drugi koniec globu.
W tym kontekście tożsamość backpackera dobrze wpisuje się w zmiany kulturowe w Europie,
jakie od dłuższego czasu obserwowane są m.in. przez socjologów. Wśród prób wyjaśnienia fenomenu młodego Europejczyka wymienić można m.in. koncepcję postmaterializmu, sformułowaną
przez Ingleharta, czy dyskurs na temat pokolenia Y, gdzie – jak wskazują badacze – poczucie
szczęścia nie jest już zapewniane przez pozycję zawodową, lecz wyraża się w samorealizacji osiąganej poza pracą. Jak wskazują respondenci w swych autodefinicjach, backpacking dobrze koresponduje z tą tendencją, dając młodym ludziom możliwość budowania poczucia własnej wartości,
wyjątkowości i szczęścia.
W wypowiedziach respondentów zidentyfikować można również figury otwartości i ciekawości. Backpackerzy dostrzegają w swoich alternatywnych praktykach podróżniczych sposób na
dotarcie do różnorodności, uzasadniając swoje postępowanie świadomością niejednakowej specyfiki różnych kultur oraz idącą w ślad za tym ciekawością świata i otwartością na odmienność.
Skoro jednak tradycyjne formy podróżowania nie oferują dostępu do tego rodzaju doświadczeń,
konieczne staje się wejście w rolę backpackera.
Backpacker to osoba podróżująca z plecakiem przez świat w sposób budżetowy, czyli bez
luksusów, korzystająca z gościnności krajów przez nią odwiedzanych, otwarta na nowe horyzonty,
ciekawa świata.
Osoba ciekawska świata, innych ludzi, różnych kultur. Żeby podróżować, nie potrzebuje wygód (ma je we własnym domu), eleganckich restauracji i luksusowych hoteli, bardziej ceni sobie
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unikalny kontakt z odwiedzanym krajem, możliwość poznania mieszkańców, lokalnych ludzi. Nie
zależy jej na zaliczaniu atrakcji, odwiedzaniu tylko najbardziej popularnych miejsc, woli poruszać
się swoim własnym rytmem, osiąść gdzieś na chwilę, doświadczyć czegoś innego.
Backpacker to osoba, dla której samo podróżowanie jest celem i realizuje go, minimalizując
koszty i stosując takie środki i metody, które pozwalają na dotarcie do miejsc, które uzna za intrygujące. Nie mniej ważnym elementem takiego sposobu podróżowania jest jak najszerszy kontakt
z ludźmi w ich naturalnym otoczeniu. Nie tylko bycie biernym obserwatorem, ale także uczestnikiem, w stopniu, w jakim okoliczności na to pozwalają.
Inny aspekt otwartości ujawnia się także w ostatniej figurze, jaka wyłania się ze zgromadzonych
autodefinicji, i dotyczy utożsamiania osobistego życia z podróżą. Akt podróżowania jest dla backpackerów z jednej strony wartością per se, a z drugiej – zwrotnie oddziałuje na tożsamość podróżnika
i umożliwia mu przebudowę własnego ja (ujawniając tym samym dodatkowe znaczenie wspomnianej
już otwartości na świat). Backpacking – jako stosunkowo radykalny i niezależny sposób przemierzania świata – bardzo dobrze koresponduje z tym dwoistym znaczeniem podróży w życiu badanych.
Backpacker to osoba, dla której samo podróżowanie jest celem i realizuje go, minimalizując koszty i stosując takie środki i metody, które pozwalają na dotarcie do miejsc, które uzna za intrygujące.
Backpacker to włóczęga, który (...) przemierza świat, by poznawać, doświadczyć, zobaczyć,
przeżyć i zmieniać pod wpływem tych spotkań swoje życie.
Backpacker to wolność życia.
Backpackerzy nie przemierzają więc świata z góry narzuconą wizją czy niezmienną hierarchią wartości, lecz traktują swoją tożsamość jako elastyczną i nieustannie kształtowaną pod wpływem kontaktu z lokalną kulturą i społecznością. Skoro bowiem podróżowanie jest najważniejszym
elementem ich egzystencji, to równie istotne staje się otwarcie własnej osobowości na wpływ nowych doświadczeń. Włóczęgostwo, o którym wspomina jeden z backpackerów, ma w tym kontekście charakter pozytywny i nawiązuje nie tylko do omawianej wcześniej kategorii sprawczości, ale
też do próby uchwycenia istoty życia.
To ktoś, kto podróżuje nie po to, aby uciec od życia, tylko aby życie mu nie uciekło.
Tylko bowiem nieskrępowana, elastyczna, a czasem spontaniczna podróż w różne zakątki
świata – niezapośredniczona przez fałszujący rzeczywistość przemysł turystyczny – pozwala odkryć bogactwo kultur, dotrzeć do sedna różnorodności i poczuć, że tożsamość backpackera została
ukształtowana poprzez otaczany czcią akt podróżowania.

Podsumowanie
Wyłaniający się z zebranych autodefinicji obraz backpackerów nie jest radykalnie odmienny
od wcześniejszych ujęć tego zjawiska. Backpackerzy niezmiennie definiują siebie samych jako
osoby niezależne od specjalistycznej infrastruktury turystycznej, elastyczne oraz spontaniczne –
zarówno jeśli chodzi o przebieg podróży, jak i o warunki, w jakich ją odbywają. Jednocześnie
postrzegają zmaganie z podróżą oraz ogół doznań, doświadczeń i zgromadzonej poprzez akt
podróżowania wiedzy jako formę samorealizacji i samostanowienia. Są bowiem nastawieni na
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wzbogacanie własnej tożsamości o koloryt autentycznej, lokalnej kultury i społeczności, z którą
w danym miejscu wchodzą w kontakt.
Nie sposób jednak pominąć i tej prawdy, że ogół zarysowanych praktyk ma znaczące podłoże
symboliczne, które czyni z zachowania backpackerów odrębny, alternatywny wobec dominującej
kultury konsumpcyjnej styl życia. Szereg praktyk backpackerskich jest bowiem podbudowany próbą wyzwolenia się z coraz bardziej masowych praktyk, które poniekąd narzucają nie tylko sposób
egzystowania, lecz także – podróżowania, ścieżki, jakimi przemierza się lokalną rzeczywistość,
a także sposób jej interpretacji. W tym kontekście backpacking stanowi formę poszukiwania wolności we współczesnym zglobalizowanym świecie, który – bazując na określonych relacjach władzy symbolicznej – prowadzi do standaryzacji w sferze konsumpcji.
O ile jednak współczesna kultura Zachodu dąży do narzucania wzorców konsumpcyjnych,
o tyle w sferze kształtowania tożsamości pozostawia jednostce znaczącą swobodę. W tym kontekście uważam, że można mówić o pewnej formie napięcia między narzucaną standaryzacją w sferze
konsumpcji a kojarzoną z postmodernizmem indywidualizacją, gdzie jednostka czuje się zobligowana do samodzielnego określenia własnego ja, odróżnienia się od innych bądź dokonywania
samodzielnych (pozornych lub autentycznych) wyborów (Beck, Beck-Gernsheim, 2002; Levy,
Gauthier, Widmer, 2013). Backpackerzy dobrze odzwierciedlają zarysowane napięcie, z jednej
strony wymykając się relacjom władzy, kształtującym współczesny świat konsumpcji, a z drugiej
wpisując się – poprzez swój sprzeciw wobec kultury materializmu i imitacji – w wykreowaną
przez tę samą rzeczywistość tendencję do indywidualizacji. Dzięki swobodnym, a zarazem wymagającym praktykom podróżniczym starają się wyróżniać na tle innych turystów, chcąc w ten
sposób uratować jednostkową autonomię i odmienność – zagrożoną dziś w wielu sferach życia
społecznego, w tym również w masowej i uprzemysłowionej turystyce.
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THE IDENTITY OF A CONTEMPOR ARY BACKPACKER –
BETWEEN COUNTERCULTURE AND INDIVIDUALISM

Keywords

backpacking, identity, traveling, culture

Abstr act

Many scholars attempt at identifying and defining the nature of backpacking by describing the sociodemographic profile of the backpackers; others search for awareness-related components connected
with the backpackers’ need of self-fulfillment and self-determination. In the following article, the
profile of a backpacker has been reconstructed on the basis of self-portraits of those travelers who
call themselves backpackers. The addressed research question was: Who is a backpacker? The
analysis was based on the level of awareness of travelers practicing this particular type of tourism.
Field studies have been conducted in Australia, Indonesia, United Arab Emirates, Poland, and
Thailand; the study group consisted of 290 backpackers. The image emerging from the collected
self-definitions allowed to formulate a different (new) approach to the identity of a contemporary
backpacker, shaped by their lifestyle, which stands in opposition to the mainstream consumer
culture as it is based on counterculture and individualism.
Translated by Anna Pilińska
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Streszczenie

Celem pracy jest analiza uwarunkowań rozwoju turystyki zdrowotnej. Rozwój usług turystyki zdrowotnej warunkują różnorakie determinanty. Należą do nich przede wszystkim
czynniki o charakterze: społeczno-ekonomicznym, ekologicznym, geograficzno-przyrodniczym czy historycznym. Ponadto rozwój form turystyki zdrowotnej, czyli turystyki
medycznej i turystyki wellness, zależy także od ich specyficznych uwarunkowań.

Wprowadzenie
Turystyka zdrowotna z każdym rokiem zdobywa coraz większy udział w przemyśle turystycznym świata. „Wkład” form turystyki zdrowotnej, czyli turystyki wellness i medycznej, w globalnym przemyśle turystycznym wyniósł w 2014 roku odpowiednio około 440 i 60 miliardów
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dolarów. Oznacza to, że łącznie przemysł turystyki zdrowotnej, wynoszący około 0,5 biliona dolarów, obejmował ponad 15,6% globalnego przemysłu turystycznego świata1.
W przemyśle turystyki zdrowotnej szczególne możliwości wzrostu posiada turystyka wellness, której w latach 2014–2017 przewiduje się wzrost o ponad 9%, czyli do około 680 mld dolarów
(Global Wellness Tourism..., 2015)2. Z kolei w Polsce jedynie w latach 2006-2011 łączna wartość
rynku turystyki zdrowotnej wzrosła z 2,3 mld do ponad 4 mld zł. Największy udział przypadł
turystyce wellness, a największym przyrostem wartości charakteryzowała się w ostatnich latach
turystyka medyczna (ponadtrzykrotny wzrost)3.
Powyższe fakty stanowią przesłankę dla potrzeb dokładniejszego przyjrzenia się charakterystyce i uwarunkowaniom turystyki zdrowotnej. Cel ten zrealizowano, dokonując krytycznego
przeglądu wybranej literatury przedmiotu.

Charakterystyka turystyki zdrowotnej
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „...zdrowie to całkowity, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, będący wynikiem interakcji jednostki i środowiska”. Zdrowie
poza wieloma wymiarami, na czele z biomedycznym, posiada również znaczenie ekonomiczne.
Oznacza to, że można je uważać jako szczególne dobro ekonomiczne, które posiada wartość wynikającą z bezpośredniego i pośredniego wpływu na osiągany przez człowieka poziom zadowolenia  wartość jego funkcji użyteczności (Januszewski, 2012, s. 23–25). W myśl teorii „dobrego
zdrowia” Grossmana zdrowie jest także częścią zasobu kapitałowego. Inwestycje w zdrowie pozwalają na jego poprawę lub utrzymanie na dobrym poziomie. Turystyka nie tylko daje możliwości
kreowania kapitału ludzkiego poprzez zaspokajanie różnych potrzeb człowieka, w tym zdrowotnych. Tego typu uczestnictwo jest również inwestycją w tenże kapitał, czyli w zdrowie człowieka
(Janoś-Kresło, 2008).
Inwestycje w kapitał, jakim jest zdrowie, mogą być realizowane poprzez podróże w ramach
turystyki zdrowotnej. Mając na uwadze ogólne postanowienia UNWTO odnośnie do turystyki
oraz optymalne warunki dla kreowania kapitału zdrowotnego, za turystykę zdrowotną uważa
się świadomy i dobrowolny wyjazd i pobyt w czasie wolnym nie dłużej niż na rok z noclegiem
na obszarach mających możliwości tworzenia i poprawy zdrowia, w tym zwłaszcza uzdrowisk.
Generalnie realizacja zasadniczych celów tego typu podróżowania, czyli poprawa zdrowia
lub jego utrzymanie na odpowiednim poziomie, odbywa się za pomocą profilaktyki (w tym
usług wellness i spa), rehabilitacji lub leczenia, w tym uzdrowiskowego (balneologicznego),

1

W 2014 r. wartość przemysłu turystycznego wyniosła 3,2 biliona dolarów (Global Wellness Tourism...).
Oznacza to wzrost prawie 50% wyższy niż w przypadku wzrostu w turystyce ogółem. Wzrost wartości turystyki wellness w globalnym przemyśle turystycznym wynika między innymi z tego, że wchodzi w synergię i powiązania
z różnymi rodzajami i formami turystyki. Ma to m in. związek z różnorakimi współcześnie tendencjami prozdrowotnymi
współczesnego społeczeństwa.
3 Wartość turystyki medycznej, zwłaszcza turystyki wellness, byłaby wyższa, gdyby twórcy raportu nie wyznaczali trzeciej kategorii turystyki zdrowotnej, czyli „uzdrowisk”. W kurortach realizowana jest turystyka medyczna i/lub
turystyka wellness (Health and wellness tourism...).
2
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gdzie podstawowe znaczenie mają świadczone gościom zabiegi przyrodolecznicze oparte na
naturalnych tworzywach leczniczych.
Wychodząc od powyższych celów podróżowania, widocznych w definicji turystyki zdrowotnej, można wyróżnić jej dwie zasadnicze formy, czyli:
– turystykę medyczną (leczniczą) opartą na rehabilitacji i leczeniu balneologicznym w związku z przyjazdami gości w celu poprawy zdrowia, oraz
– turystykę wellness związaną z przyjazdami profilaktycznymi, gdzie celem jest głównie
utrzymanie zdrowia na odpowiednim poziomie4.
Współcześnie na rynku turystyki zdrowotnej dostrzec można zarówno rozwój oferty w ramach turystyki medycznej, jak i turystyki wellness. Jedną z możliwości pokazania tejże oferty jest
wykorzystanie kryterium „kontinuum turystyki zdrowotnej (chorobazdrowiewellness)”. Oferta
w ramach tzw. kontinuum turystyki zdrowotnej obejmuje usługi turystyki medycznej i wellness
 oparte na typowych, standaryzowanych doświadczeniach i zarazem nietypowych, bazujących
na lokalizacji (Wellness Tourism and Medical Tourism..., 2011, s. 10). Koncepcja powyższa pozwala wyróżnić turystykę zdrowotną wąsko rozumianą  jako podróżowanie głównie do uzdrowisk,
w celu poprawy zdrowia  „walki” z chorobą (usługi w ramach typowej turystyki medycznej).
W koncepcji tej oczywiście dostrzec można także znaczenie spojrzenia szerszego  holistycznego
opartego na formie turystyki wellness.
Z tzw. kontinuum turystyki zdrowotnej korespondują koncepcje turystyki zdrowotnej:
TREATS (turystyki medycznej) i WELLBEING (turystyki wellness), które pokazują specyfikę wymienionych form podróżowania w celach zdrowotnych (Januszewska, Nawrocka, Oparka,
2010) (tab. 1).
Koncepcja TREATS pokazuje wąskie znaczenie turystyki zdrowotnej przez pryzmat głównie
specyfiki podróży o celach typowo leczniczych  jako pewnego rodzaju „ucieczki” przed nierzadko już występującą chorobą, a nawet możliwą śmiercią, poprzez wykorzystanie postępu technologicznego i standardów w leczeniu, głównie uzdrowiskowym. Z kolei koncepcja WELLBEING
związana z turystyką wellness jest „odpowiedzią” na dążenie do wysokiej jakości życia poprzez
profilaktyczne dbanie o zdrowie i pokazuje szerokie ujęcie analizowanego rodzaju podróżowania
poprzez użycie „oprzyrządowania holistycznego”, zwłaszcza w zakresie relaksacji (rys. 1).
W ujęciu wąskim (lewa strona modelu) ważne są takie „elementy” jak: kalectwo, symptomy,
objawy. Z kolei szerokie pojmowanie turystyki zdrowotnej obejmuje nie tylko lewą stronę modelu,
ale przede wszystkim prawą, z takimi „składowymi” jak: świadomość, edukacja, rozwój, które
kierują jednostkę do wysokiej jakości życia. Do najważniejszych składowych produktu turystyki zdrowotnej, doprowadzających do powyższej jakości życia, należą usługi prozdrowotne, czyli
oferowane przez podmioty, np. uzdrowiskowe, świadczenia medyczne (lecznicze) i rekreacyjno-sportowe.

4 Niekiedy uwzględnia się jeszcze trzecią formę  turystykę uzdrowiskową. Jednak mając na uwadze fakt, że na
obszarach uzdrowiskowych można realizować zarówno turystykę medyczną, jak i wellness, wydaje się nieuzasadnione
wprowadzanie kolejnej  trzeciej formy turystyki zdrowotnej.
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Tabela 1. Charakterystyka wybranych koncepcji turystyki zdrowotnej
Koncepcje turystyki zdrowotnej
TREATS (turystyki
medycznej)

WELLBEING (turystyki wellness)

Treatment – leczenie
chorób

Whole quality – ogólna jakość, tzn. turystyka przyczyniająca się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe, wzrost poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego

Relax – bierny relaks

Education – edukacja, dostarczanie turyście wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych

Employment – zatrudnienie profesjonalnej
kadry medycznej

Leisure – wypoczynek czynny, ruch i relaks

Area (place) – miejsce
uprawiania turystyki
(np. na obszarze uzdrowisk)
Technology – postęp
techniczny w procedurach zdrowotnych
Standards – standardy
usług zdrowotnych

Location – umiejscowienie na obszarze o czystym środowisku, w atmosferze ciszy i spokoju, poza zwykłym otoczeniem turysty
Beauty – głównym motywem jest osiąganie stanu piękna, czyli harmonii zdrowego ciała, umysłu i ducha,
ale bez stosowania elementów medycyny inwazyjnej i pobytów w szpitalu
Evaluate – ocenianie potrzeb zdrowotnych, ale także wpływu turystyki zdrowotnej na szeroko rozumiane
środowisko
Investment – inwestycje, niezbędne do zastosowania nowych technologii, tworzenia nowej infrastruktury,
nowych usług, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
No place only time – nie miejsce, lecz czas poświęcony na usługi turystyki zdrowotnej, poprawiające
i wzmacniające zdrowie
Growth – wzrost (rozwój) technologii i terapii zdrowotnych, relaksacyjnych i innych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Januszewska, Nawrocka, Oparka (2010).
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Rysunek 1. Szerokie i wąskie postrzeganie turystyki zdrowotnej na podstawie modelu kontinuum Travisa „choroba
 zdrowie  wellness”
Źródło: Nahrstedt (2004, s. 185).

Autorzy artykułu uważają, że wykorzystanie w praktyce zwłaszcza koncepcji holistycznych
w związku trendem wellness może przyczynić się do dynamiczniejszego rozwoju turystyki zdrowotnej, gdzie oczywiście innowacyjne usługi prozdrowotne będą jednymi z determinantów rozwoju tego typu podróżowania  jednak nie jedynymi.
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Uwarunkowania rozwoju turystyki zdrowotnej
Rozwój społeczno-gospodarczy w turystyce dokonuje się w wyniku przyrostu majątku i przeznaczania części dochodu narodowego na reprodukcję rozszerzoną oraz zmian w stosunkach społecznych (Marciniak, 2002)5. Jakościowe i ilościowe zmiany społeczno-gospodarcze w turystyce
związane z powyższym rozwojem są uwarunkowane rozmaitymi determinantami.
Generalnie uwarunkowania szeroko rozumianego rozwoju turystycznego można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Kurek i in. (2007, s. 76–86) wśród czynników zewnętrznych
wyróżniają uwarunkowania społeczno-demograficzne, gospodarcze, technologiczne, polityczne
oraz przyrodnicze. Do najważniejszych elementów oddziałujących na międzynarodowy ruch
turystyczny wliczają determinanty podażowe oraz cechy współczesnego popytu turystycznego. Gaworecki (2007) wśród czynników rozwoju współczesnej turystyki wymienia tzw. megaczynniki, czyli determinanty: ekonomiczne, społeczne, polityczne, techniczne oraz ekologiczne. Alejziak (1999) do analizowanych uwarunkowań wlicza głównie tzw. stymulatory rozwoju
popytu turystycznego. Z kolei Gołembski (2005) do podstawowych determinant analizowanego
zjawiska społeczno-ekonomicznego zalicza: zwiększenie ilości czasu wolnego, wzrost poziomu dochodów realnych ludności, upowszechnienie się oświaty i zmiany w sferze obyczajów,
rozwój środków transportu, procesy industrializacyjno-urbanizacyjne, walory i infrastrukturę
turystyczną oraz politykę turystyczną.
Dziedzic, Skalska (2012, s. 32–62) dzielą czynniki determinujące rozwój rynku turystycznego na:
a) ekonomiczne determinanty rozwoju popytu turystycznego,
– pozacenowe ekonomiczne czynniki kształtujące popyt turystyczny, w tym głównie dochody,
– cenowe,
b) pozaekonomiczne czynniki rozwoju popytu turystycznego,
c) ekonomiczne determinanty rozwoju podaży na rynku turystycznym,
– czynniki występujące w makrootoczeniu rynku turystycznego,
– czynniki działające w mikrootoczeniu przedsiębiorstw turystycznych,
– działania rządu i samorządu w ramach polityki turystycznej.
Podobnie jak szeroko oceniana turystyka, również rozwój jednej z jej rodzajów, czyli turystyki zdrowotnej, zależy od wielu uwarunkowań. Analizując zagraniczną i coraz liczniejszą krajową
literaturę, należy podkreślić różne podejścia i kryteria wyznaczania omawianych determinant.
Górna (2010, s. 63–145), badając usługi uzdrowiskowe w Polsce, wyznaczyła różnorakie społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju tychże świadczeń. Jako ważniejsze tego typu czynniki
wymienia odpowiednią politykę prozdrowotną państwa, w tym wobec usług uzdrowiskowych,
5 Z powyższym rozwojem nierzadko utożsamiane jest pojecie „wzrostu”, chociaż to termin „rozwój” jest pojęciem
szerszym. Stąd, oceniając rozwój w gospodarce turystycznej, nierzadko proponuje się następujące mierniki: wzrost sprzedaży usług turystycznych, wzrost potencjału usługowego, wzrost wartości dodanej wytwarzanej w usługach turystycznych, poprawę salda bilansu płatniczego, zmiany w strukturze przestrzennej wymienionych wielkości (tzn. sprzedaży
usług turystycznych, w tym sprzedaży turystom zagranicznym, wzrost zatrudnienia) na rzecz regionów słabiej rozwiniętych, wprowadzanie innowacji (Dziedzic, Skalska, 2012, s. 29–30).
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oraz uregulowania prawno-organizacyjne działalności w obszarze turystyki zdrowotnej. Kolejnym
uwarunkowaniem są czynniki ekonomiczne, wśród których cytowana autorka wyróżnia specyfikę
usług uzdrowiskowych, które jako przykład składowej ochrony zdrowia są jednymi z rodzajów
działalności gospodarczej6.
Ogólnie, przeglądając najnowsze ekonomiczne dysertacje krajowe z problematyki uwarukowań rozwoju usług turystyki zdrowotnej, należy zauważyć podział czynników na popytowe i podażowe (Mroczek-Czetwertyńska, 2013; Oparka, 2014). Wśród uwarukowań popytowych wyróżnia się czynniki:
a) zewnętrzne:
– ekonomiczne (PKB brutto, płace realne, stopę bezrobocia, bilans płatniczy, ceny),
– demograficzne (wiek, wykształcenie, płeć, struktura gospodarstwa domowego),
– geograficzne (miejsce zamieszkania, wielkość ośrodka, odległość od ośrodka do miejsca zamieszkania),
– prawno-polityczne (regulujące ruch turystyczny i wpływające na niego, wydarzenia
polityczne), a także
b) uwarunkowania mieszane (tj. zewnętrzno-wewnętrzne) społeczno-psychologiczne (rodzina, grupa odniesienia, warstwy społeczne, kultura, normy postępowania) (Niezgoda,
Zmyślony, 2006, s. 69–118; Mroczek-Czetwertyńska, 2013, s. 87).
Szczególną rolę Oparka (2014) daje jakości jako ważnemu czynnikowi popytowemu, często
podkreślanemu również w innych badaniach z omawianej problematyki (Burzyński i in., 2005).
Z kolei wśród uwarunkowań oddziałujących na rozwój turystyki zdrowotnej autorka wymienia
czynniki związane z otoczeniem dalszym i blizszym7.
Michalczak (2014), analizując uwarunkowania i rozwój współczesnej turystyki uzdrowiskowej w Polsce, wymienia zwłaszcza takie czynniki jak:
– środowiskowe uwarunkowania regionalnej lokalizacji,
– normatywne wyznaczniki regulujące świadczenie usług uzdrowiskowych w Polsce,
– wymogi dotyczące uzdrowisk ze strony różnych instytucji (NFZ, krajowego konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska),
– oczekiwania po stronie nabywców usług uzdrowiskowych (odpowiedni standard, sprawność
rejestracji i fachowość personelu obsługi, dostęp do badań i opieki medycznej, dostęp do zabiegów zdrowotnych i ich liczba, urozmaicona i smaczna dieta, dobre wyposażenie sprzętowe)8.
6 Szczególne znaczenie wśród czynników rozwoju rynku usług uzdrowiskowych w Polsce Górna (2010) daje
ponadto: integracji europejskiej, polityce Unii Europejskiej oraz funduszom unijnym, konkurencji na rynku turystyki
uzdrowiskowej w UE, finansowaniu usług uzdrowiskowych w UE, zmianom demograficznym, skracaniu czasu pracy
i wzrostowi ilości czasu wolnego.
7 Wśród uwarunkowań otoczenia dalszego autorka koncepcji wyróżnia: determinanty polityczno-prawne, czynniki
ekonomiczne, socjokulturowe, technologiczne oraz ekologiczne. Do determinantów otoczenia bliższego wlicza: walory
przyrodnicze, lecznicze obszaru i pozostałe turystyczne, dostępność i zagospodarowanie turystyczne, instrumenty
marketingowe, działania wspierające danego samorządu terytorialnego i gospodarczego, charakter lokalnego rynku
(Oparka, 2014, s. 113–197).
8 Ponadto autor koncepcji dokonuje analizy strukturalnej sektora uzdrowiskowego za pomocą modelu pięciu sił
Portera.
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Z kolei Mirek (2009, s. 407–424) wśród najważniejszych uwarunkowań oddziałujących na
funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk dostrzega:
– uwarunkowania naturalne i infrastrukturalne jako podstawę lokalizacji i kierunków leczniczych,
– czynniki o charakterze administracyjno-prawnym i fiskalnym będące efektem wpływu
państwa,
– determinanty ekonomiczne jako podstawę decyzji konsumpcyjnych i inwestycyjnych,
– uwarunkowania socjologiczno-kulturowe,
– czynniki demograficzne i profilaktyczno-zdrowotne będące według autorki dużą szansą
dla omawianego rozwoju.
Jedną z ważniejszych propozycji podziału determinantów wpływających na rozwój rynku
usług turystyki zdrowotnej jest podział Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO) na czynniki: ekonomiczne, społeczno-psychologiczne oraz podażowe (tab. 2).
Trzeba pamiętać, że analizując uwarunkowania rozwoju turystyki zdrowotnej, należy
uwzględnić przede wszystkim jej usługowy charakter, co pokazuje w jednej z prac Garcia-Alte´s
(2005, s. 262–264). Stąd bardzo ważne dla rozwoju turystyki zdrowotnej są badania typowych
usług prozdrowotnych pod kątem ich ważności i jakości (Środa-Murawska, Grzelak-Kostulska,
Biegańska, 2015, s. 109–123) 9. Ponadto, oceniając uwarunkowania rozwoju turystyki zdrowotnej 
uwzględniając czynniki popytowe, dostrzec można w krajowej literaturze badania motywów oraz
barier i braków w ofercie usługowej uzdrowisk (Hadzik, Kantyka, Szromek, 2010).
W badaniu uwarunkowań popytowych, w tym związanych z oceną jakości i ważności usług
turystyki zdrowotnej, znaczenie mają analizy porównawcze, ponieważ te same czynniki mogą
w różny sposób oddziaływać na dany rynek usług turystyki zdrowotnej. Przykładem są międzynarodowe badania oceny jakości i ważności oraz relacji oczekiwań do jakości oferty prozdrowotnej
w turystyce uzdrowiskowej na przykładzie kurortów słowackich i polskich (Hadzik, Maráková,
Wszendybył-Skulska, 2015, s. 62–68). Przykładowe badania wykazały, że powyższa ocena nie
była identyczna dla gości w uzdrowiskach słowackich i polskich10, co sugerować może nieco inne
wykorzystanie czynników popytowych w rozwoju turystyki zdrowotnej.

9 Przykładowe badania znaczenia usług w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój wykazały że: badani goście utożsamiają uzdrowisko z leczeniem – najwyższe oceny znaczenia przydzielono ofercie leczniczej, turyści wysoko cenią jedną
z ważniejszych metod terapii kuracyjnej, czyli kinezyterapię, respondenci również wysoko oceniali zabiegi hydroterapii,
spośród głównych metod uzdrowiskowych wysokie oceny zdobyły okłady borowinowe, ponadto z innych usług należy
podkreślić ważność masaży klasycznych, a z aktywności rekreacji fizycznej wysokim znaczeniem cieszyły się spacery
i marsze. Spośród wymiarów oferty usług zdrowotnych wysoką ocenę ważności uzyskały kompetencje i fachowość personelu (Hadzik, Hadzik, Zamojcin, Pietraszewski, 2014, s. 249–268).
10 Analiza pokazała, że najważniejsze dla kuracjuszy w badanych słowackich kurortach były: poziom nadzoru nad
jakością (wiarygodność), poziom zrozumienia (empatia) oraz łatwość nawiązywania kontaktu (wiarygodność). Z kolei
dla gości w polskich kurortach ważne okazały się zwłaszcza: uprzejmość i grzeczność (kompetencje), czystość miejsca
świadczenia (infrastruktura materialna) oraz czystość i schludność personelu (infrastruktura materialna). Intresującym
porównaniem jest również ocena relacji jakości oferty w stosunku do oczekiwań. Wśród słowackich kuracjuszy najwyżej
oceniono relacje: poziomu fachowości (kompetencje), uprzejmości i grzeczności (kompetencje) oraz poziomu dostosowania usług zdrowotnych do indywidualnych potrzeb klienta (empatia). Z kolei wśród polskich kuracjuszy najwyżej pod tym
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Tabela 2. Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej wg WTO
Czynniki ekonomiczne
Czynniki ogólnogospodarcze (sytuacja
ekonomiczna kraju, struktura społeczna
kształtowana pod wpływem sytuacji
gospodarczej państwa)

Czynniki społeczno-psychologiczne

Czynniki podażowe

Czas wolny (dostosowanie czasu pobytu
do segmentów gości, znajomość terminów
wczasów i urlopów dla dzieci i dorosłych)

Uwarunkowania polityczne turystyki
zdrowotnej (regulacje prawne w zakresie
turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego
oraz formalności granicznych, rozwój
turystyki socjalnej, umowy międzynarodowe w zakresie turystyki zdrowotnej,
opracowanie planów rozwoju turystyki
zdrowotnej w ramach ogólnokrajowych
planów rozwoju społeczno-gospodarczego)

Czynniki demograficzne (wzrost liczby
Czynniki dochodowe (realny dochód, fun- ludzi starszych, struktura ludności według
dusz konsumpcji swobodnej, oszczędności, aktywności zawodowej, wielkość rodziny,
wiek, struktura zawodowa społeczeństwa);
kredyty i pożyczki)
Czynniki cenowe (użyteczność usług
turystyki zdrowotnej, relacje cenowo-jakościowe usług zdrowotnych)

Czynniki geograficzne (miejsce zamieszkania, wielkość ośrodka emisji turystycznej, odległość między ośrodkami emisji
a destynacji turystyki zdrowotnej, uwarunkowania etniczno-sentymentalne)
Determinanty industrializacyjne
Czynniki urbanizacyjne
Czynniki kulturalne (poziom wykształcenia, wykorzystanie czasu wolnego)

Uwarunkowania transportowe (udział
poszczególnych gałęzi w obsłudze ruchu
turystyki zdrowotnej, wskaźnik motoryzacji indywidualnej na danym rynku,
powiązanie sieci transportowej między
regionami emisji i recepcji turystycznej,
dostosowanie transportu do osób niepełnosprawnych)
Infrastruktura stricte turystyczna
Organizatorzy turystyki zdrowotnej

Czynniki motywacyjne (poprawa zdrowia,
odpoczynek, rekreacja psychofizyczna,
relaks)

Czynniki typu „konsumenci – nabywcy”
(motywy i cele podróży, udział turystyki
zdrowotnej w popycie turystycznym)

Czynniki pozaekonomiczne (wzrost
świadomości prozdrowotnej i ekologicznej,
Czynniki typu „przedsiębiorstwo” (udział
moda, efekt demonstracji)
różnej wielkości firm turystycznych
w podaży turystycznej, system obciążeń
podatkowych, alternatywne możliwości
inwestycyjne, koszty produkcji i siły
roboczej)
Czynniki typu „państwo” (system interwencji państwa w rozwoju gospodarki,
międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze sprzyjające rozwojowi turystyki
zdrowotnej)

Źródło: Lewandowska (2007).

Zdarza się, że menedżerowie turystyki zdrowotnej przywiązują większą wagę do stanu zaplecza materialnego niż do jakości kontaktu usługowego. Klienci natomiast często wskazują na
wartość tegoż kontaktu, a cechy techniczne uważają za oczywiste. Bywa, że obiekt turystyki zdrowotnej jest elegancko urządzony i komfortowo wyposażony, ale personel nie ma odpowiednich
kompetencji, kwalifikacji, a co się z tym wiąże – brakuje profesjonalizmu. Są również sytuacje
odwrotne. Skromnie wyposażone obiekty potrafią być bardzo eleganckie w swej prostocie i po-

względem oceniono: czystość i schludność personelu świadczącego usługi zdrowotne (infrastruktura materialna), uprzejmość i grzeczność (kompetencje) oraz czystość miejsca świadczenia usług zdrowotnych (infrastruktura materialna).
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siadać w swoich strukturach wykwalifikowany i kompetentny personel gwarantujący obsługę na
bardzo wysokim poziomie.
Wydaje się, że w przypadku turystyki zdrowotnej jakość funkcjonalna jest ważniejsza od
technicznej. Jednak zarządzanie jakością funkcjonalną jest nierzadko trudniejsze. Zdecydowanie
łatwiej jest zarządzać tym, co materialne, niż sferą obsługi (Mazurek-Kusiak, Soroka, 2014,
s. 78–89). Według Dryglas (2006, s. 124) wiodące znaczenie w kształtowaniu jakości produktu
oferowanego przez uzdrowiska mają kwalifikacje i sposób zachowania się osób bezpośrednio kontaktujących się z klientami oraz ich indywidualne predyspozycje zawodowe. Jeśli otrzymana usługa odpowiada oczekiwaniom klientów lub je przekracza, będą oni skłonni ponownie skorzystać
z oferty danego przedsiębiorstwa, co w rezultacie doprowadzi do poprawy wyników finansowych
kurortu dzięki „zdobyciu” szerszego kręgu lojalnych nabywców.
Analizując literaturę przedmiotu, należy podkreślić, że nierzadko bada się osobno uwarunkowania rozwoju turystyki zdrowotnej w zależności od tego, czy jest to turystyka medyczna, czy
turystyka wellness.
Szczególnie ostatnio daje się zauważyć prace, w których można odnaleźć główne czynniki
rozwoju turystyki medycznej. Wymienia się wśród nich zwłaszcza:
– możliwości poprawy rentowności zakładów leczniczych, w tym sanatoryjnych, krajów
przyjmujących turystów,
– wysoki koszt opieki zdrowotnej w bogatych krajach,
– udogodnienia prawne w UE, m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE
z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej,
– reformy systemów opieki zdrowotnej, gdzie przewiduje się dopłaty za wykonanie określonych usług poza krajem,
– postęp technologii i standardów opieki medycznej w wielu krajach świata, a z drugiej strony słaby poziom opieki medycznej w innych krajach – tzw. wysyłających,
– politykę turystyczną wielu krajów, tzw. zmiany profilu zagranicznego gościa z „taniego
turysty” na tzw. turystę wyższej jakości – potencjalnie wydającego więcej środków pieniężnych,
– swobodę podróżowania, w tym poprawę komfortu podróży, co ma znaczenie szczególnie
dla ludzi posiadających dysfunkcje narządowe,
– nielegalność niektórych zabiegów medycznych, np. przerywania ciąży,
– potrzebę realizacji świadczeń medycznych niedostępnych w kraju, z którego goście przybywają,
– zbyt długi czas oczekiwania na usługi medyczne turystów u siebie w kraju,
– możliwość korzystania z tanich lub wolnych od opłat świadczeń medycznych, np. w przypadku, kiedy na usługi medyczne do danego kraju kieruje ubezpieczyciel zdrowotny (kasy
chorych) (Kurek, 2007; Januszewska, Nawrocka, 2014, s. 158).
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Ponadto na rozwój turystyki medycznej mają wpływ:
– rozprzestrzenianie się zachodnich wzorców konsumpcyjnych, np. mody na chirurgiczne
poprawianie swojej urody,
– media kreujące modę na chirurgię plastyczną, czego efektem jest większa ilość informacji
z tej problematyki,
– poszukiwanie nowych metod leczenia groźnych chorób, na czele z nowotworami, np. mało
inwazyjne chemioterapie czy leczenie alternatywne,
– coraz wyższa jakość usług prozdrowotnych,
– podejście indywidualne  specjalne do pacjenta opieki medycznej,
– coraz większa atrakcyjność i zróżnicowanie produktu turystyki medycznej, również opartych na elementach nie leczniczych, ale typowo turystycznych, np. atrakcyjne, egzotyczne
walory turystyczne w obszarze realizacji danej terapii,
– przeszczepy organów  brak wymagalności zgody oraz prawa do pozyskania narządów
do przeszczepów, co zmniejsza czas oczekiwania na tego typu zabiegi w wielu krajach
europejskich,
– zrozumienie różnic wynikających z odmienności geograficznej, językowej, religijnej, obyczajowej, tradycji itd.,
– globalizacja rynku turystyki zdrowotnej,
– ewentualne powroty wykwalifikowanych specjalistów medycznych z emigracji (RabPrzybyłowicz, 2014, s. 89–96).
Z kolei Harasim (2015, s. 50) wymienia cztery „globalne” czynniki wpływające na rosnący popyt na usługi turystyki medycznej, do których zalicza: dostępność do wyspecjalizowanej
opieki medycznej, dochody i majątek ludności, warunki makroekonomiczne oraz jakość leczenia.
Lubowiecki-Vikuk (2011, s. 125–135), omawiając uwarunkowania rozwoju polskiej turystyki medycznej, podkreśla znaczenie barier, analizując słabe strony polskiego rynku turystycznego. Należą
do nich: długi czas na uruchomienie biznesu turystycznego, znaczna odległość od lotnisk, niska
jakość i stan infrastruktury lotniczej, nieprecyzyjność polityki państwa, poziom zanieczyszczeń,
szczególnie emisji niektórych gazów, np. CO2, oraz tzw. trwałość rozwoju branży turystycznej.
Autor koncepcji podkreśla znaczenie w oddziaływaniu na popyt w turystyce medycznej działań
marketingowych, głównie przy wykorzystaniu odpowiedniej promocji, w tym zwłaszcza reklamy
produktów analizowanej turystyki.
Interesującą koncepcję „5a”przedstawia Connel (2006, s. 1093–1100), który formułuje pięć czynników charakteryzujących usługi turystyki zdrowotnej  decydujących o podróży medycznej. Są to:
– przystępna cena usług zdrowotnych (affordable);
– możliwość ich nabycia (available)  usługi turystyki zdrowotnej są sprzedawane na warunkach rynkowych;
– dostępność (accessible)  usługi turystyki zdrowotnej są powszechnie osiągalne, nie ma
ograniczeń w dostępie do nich np. dla turystów z zagranicy;
– akceptowana inność (acceptable)  są do przyjęcia „odmienności” z powodów etycznych,
religijnych, społecznych i prawnych,
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– dodatkowa korzyść (additional)  dzięki leczeniu poza miejscem zamieszkania jest możliwość skorzystania dodatkowo z lepszej opieki, nowoczesnej technologii, najnowszych lekarstw, lepszej gościnności.
W literaturze można spotkać również analizę uwarunkowań rozwoju turystyki wellness. Podkreśla się, że dalszy rozwój tej formy turystyki zdrowotnej wynika głównie z:
– systematycznego ograniczania zakresu społecznej ochrony ubezpieczeniowej na rzecz komercjalizacji usług zdrowotnych,
– nasilających się zjawisk „promujących” działania prozdrowotne (Komisja Europejska,
Światowa Organizacja Turystyki),
– zmian demograficznych objawiających się niżem demograficznym oraz wzrostem liczby
osób starszych,
– postępu medycyny oraz wzrostu świadomości i edukacji prozdrowotnej,
– wykorzystania rozmaitych technologii informatycznych, w tym internetu, dla promocji
i sprzedaży usług prozdrowotnych,
– rozwoju nowych chorób, głównie w następstwie negatywnych skutków cywilizacji, w tym
zwłaszcza otyłości,
– wybierania, w ramach organizacji wyjazdów, kierunków recepcji turystycznych „bardziej
zdrowych”11, a więc w pierwszym rzędzie obszarów uzdrowiskowych,
– potrzeby bezpieczeństwa, związanej m.in. z jakością zasobów przyrodniczych,
– czasu i tempa pracy wymuszających potrzebę relaksu,
– zmian w stylu życia (Sallmann, 2010).
Ponadto w Polsce do rozwoju usług turystyki wellness mogą przyczynić się prace nad większym zagospodarowaniem wód termalnych, które podnoszą atrakcyjność i konkurencyjność miejscowości turystycznych, w tym uzdrowiskowych12.
Mając na uwadze powyższe cytowane propozycje teoretyczne, w tym uwarunkowań, należy
się odnieść krytycznie do pewnych kwestii. Wydaje się, że nie ma pełnej zgody co do wszystkich wymienionych wyżej wyjazdów jako podróży w ramach turystyki zdrowotnej (np. w celu
przerwania ciąży, chemioterapii, przeszczepów organów). Trudno uznać  będąc w zgodzie z terminologią UNWTO – za turystyczne wyjazdy, które są nierzadko wymuszone stanem zdrowia:
chorobą, np. onkologiczną, a nie w pełni wolnym wyborem podróżnych. Jest to więc tylko podróżowanie, a uczestników ciężko nazwać odwiedzającymi  raczej są to „inni podróżni”. Z drugiej
strony nie jest to zawsze oczywiste do końca, nawet w tego typu podróżach w celach zdrowotnych
jak turystyka uzdrowiskowa. Przecież do kurortów też udają się podróżni, obok podróżujących
z typowo profilaktycznych powodów, zmuszeni do przyjazdu do uzdrowisk z jakąś chorobą przewlekłą, np. cukrzycą. Oczywiście wśród tych chorych kuracjuszy będą też osoby, które przyjechałyby nawet wtedy, kiedy tej dysfunkcji by nie miały. Czy w tym przypadku nie można ich nazwać
turystami?!

11
12

Do których z pewnością należy w Polsce Lubelszczyzna.
Przykład nowego – pierwszego uzdrowiska termalnego Uniejów.
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Powyższe rozważania należałoby uwzględnić, rozpatrując uwarunkowania rozwoju turystyki
zdrowotnej. Jednym ze sposobów byłaby osobna analiza determinantów rozwoju typowych i „nietypowych” form turystyki zdrowotnej, ze świadomością, że te ostatnie, choć budzą kontrowersje,
mają znaczenie zarówno dla biznesu turystycznego, jak i medycznego. Do pierwszych z pewnością weszłyby czynniki rozwoju turystyki wellness oraz część form turystyki medycznej, ale
nie wszystkie  nie te „kontrowersyjne”. Te ostatnie, czyli przykładowo uwarunkowania rozwoju
podróży do klinik proponujących alternatywne sposoby leczenia nowotworów, można analizować
osobno. Z kolei wychodząc z koncepcji podziału podróżujących w celach zdrowotnych na kategorie: turystów, turystów-kuracjuszy oraz kuracjuszy (Burzyński i in., 2005, s. 57), można analizować czynniki tego typu podróżowania jeszcze inaczej. W tym przypadku należałoby podzielić
analizę osobno na interpretację czynników podróży w celach zdrowotnych: typowych turystycznych, turystyczno-leczniczych oraz stricte leczniczych.

Podsumowanie
Rozwój turystyki zdrowotnej determinuje wiele uwarunkowań. Wśród różnych rodzajów
czynników wpływających na tego typu ruch turystyczny należy wyróżnić zwłaszcza uwarunkowania społeczno-psychologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, geograficzno-przyrodnicze oraz historyczne.
Na rozwój turystyki zdrowotnej wpływają zarówno czynniki po stronie popytu, jak i podaży, zarazem w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. Wśród czynników makroekonomicznych
wymienić należy zwłaszcza: poziom i tempo rozwoju gospodarczego, oddziaływanie państwa,
czas wolny, determinanty motywacyjne związane z poprawą i stanem zdrowia społeczeństwa,
czynniki demograficzne i społeczne, wewnętrzną i zagraniczną politykę państwa, procesy integracyjne i globalizacyjne. Do czynników mikroekonomicznych natomiast w pierwszym rzędzie
zaliczyć należy uwarunkowania biologiczne i ekologiczne. Ponadto wśród determinant rozwoju
turystyki zdrowotnej wyróżniają się czynniki społeczne, kulturowe oraz ekonomiczne. Do tych
ostatnich zaliczyć należy zwłaszcza zasoby dóbr konsumpcji i dochody gospodarstw domowych,
dostępność dóbr publicznych, poziom cen i relacje artykułów konsumpcyjnych oraz metody ich
dystrybucji.
Niezwykle ważna dla rozwoju usług turystyki zdrowotnej jest także analiza trendów
(Niezgoda, Zmyślony, 2006, s. 194–212), pozwalająca dostrzec czekające nas zmiany w popycie na świadczenia na analizowanym rynku turystycznym. Podkreśla się zwłaszcza, że tendencje w turystyce zdrowotnej wynikają przede wszystkim ze wzrostu świadomości społecznej na
temat zdrowia oraz zmiany w stylu życia ludzi (Lubowiecki-Vikuk, 2012, s. 553–558; Smith,
Puczko, 2012).
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DETER MINANTS OF HEALTH TOURISM DEVELOPMENT

Keywords

determinants of development, health tourism, wellness tourism, medical tourism.

Abstr act

The aim of the study was to analyze conditions for the development of health tourism. The
development of health services is determine various determinants. These include factors as: the
socio-economic, ecological, geographical and natural or historic. In addition, development of forms
of health tourism, or medical tourism and wellness tourism also depend on the some their specific
conditions.
Translated by Andrzej Hadzik
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Streszczenie

Wzrost zainteresowania możliwościami wykorzystania dziedzictwa Ziemi na potrzeby
rozwoju turystyki skłania do rozważań, czy geoturystyka jest nową formą turystyki,
czy tylko nowym terminem określającym turystykę uprawianą już dawniej, związaną
z odwiedzaniem miejsc interesujących pod względem geologicznym. Studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów w Sudetach Zachodnich, obszaru kreującego swoją
markę i produkt turystyczny oparte na wulkanicznej przeszłości geologicznej, uzasadnia
traktowanie geoturystyki jako nowej formy turystyki. Od niedawna akcentowany jest
bowiem poznawczy charakter odwiedzania obiektów związanych z dziejami Ziemi i ścisłe powiązania z geoedukacją. Wyróżnikiem geoturystyki jest tworzenie odpowiedniej
infrastruktury edukacyjnej. Początki geoturystyki na badanym obszarze sięgają lat 90.
XX w., ale jej rozwój przypada na ostatnią dekadę i jest związany głównie z działaniami
oddolnymi, inicjowanymi przez liderów społeczności lokalnych.

Wprowadzenie
W ostatnich latach w Polsce i na świecie rośnie zainteresowanie geoturystyką (Migoń, 2012).
Pojęcie to pojawia się zarówno w pracach naukowych, jak i materiałach reklamowych miejscowości i regionów. Jednak równocześnie okazuje się, że przez geologów, turystów i pracowników branży turystycznej nie jest ono jednoznacznie rozumiane, co prowadzi do różnych nieporozumień.
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Czym jest zatem geoturystyka? Hose w 1995 roku zdefiniował „geoturystykę” (geotourism)
jako formę turyzmu, która polega na dostarczaniu turystom informacji i zapewnieniu takiej infrastruktury, aby podczas zwiedzania atrakcyjnych miejsc, oprócz doznań estetycznych, mogli oni
przyswoić sobie wiedzę potrzebną do zrozumienia geologii i geomorfologii odwiedzanego obszaru
(za: A. Osadczuk i K. Osadczuk, 2008, s. 132). Mika (2007, s. 200) określa geoturystykę jako „jedną
z form turystyki przyrodniczej, której głównym motywem uprawiania jest zwiedzanie i poznawanie obiektów przyrody nieożywionej”. Inni polscy autorzy – Słomka i Kicińska-Świderska (2004,
s. 5–7) definiują geoturystykę jako „poznawanie obiektów i procesów geologicznych”. Kowalczyk
(2010, s. 101) podkreśla związki geoturystyki z turystyką zrównoważoną.
We wszystkich przytoczonych definicjach pojawia się aspekt poznawczy i edukacyjny geoturystyki oraz związane z nim odpowiednie zagospodarowanie (infrastruktura lub materiały edukacyjne), które taki element poznawczy umożliwią. Na przedmiot zainteresowań geoturystyki może
wskazywać przedrostek „geo”, który według Newsome’a i Dowlinga (2005) odnosi się do geologii, geomorfologii i naturalnych cech krajobrazu, w tym form rzeźby terenu, skał i minerałów,
skamieniałości i procesów kształtujących te elementy środowiska, a więc do szeroko rozumianego
dziedzictwa Ziemi. Według tych samych autorów geoturystyka jako forma turystyki poznawczej
ma na celu poznawanie dziedzictwa Ziemi poprzez podziwianie, oglądanie miejsc oraz edukację
(Newsome i Dowling, 2010).
Czy zatem geoturystykę można zaliczyć do nowych trendów w turystyce, czy jest to tylko
nowa nazwa (termin) formy turystyki, którą uprawiano już od dawna? Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie poprzez analizę studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów
w Sudetach Zachodnich.
Oprócz studiów literatury dotyczącej geologii i geomorfologii Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz
rozwoju turystyki na badanym obszarze dokonano analizy dokumentów oraz stron internetowych lokalnych organizacji i grup działania. Wykorzystano także wyniki wcześniej prowadzonej inwentaryzacji terenowej wybranych obiektów – atrakcji geoturystycznych regionu (Migoń i Pijet-Migoń 2010,
2015). Monitorowanie zachodzących zmian w zagospodarowaniu turystycznym było możliwe dzięki
kilkuletniej współpracy autorki z Lokalną Grupą Działania – Stowarzyszeniem Kaczawskim.

1. Charakterystyka obszaru badań i opis jego wulkanicznej przeszłości
Kraina Wygasłych Wulkanów to marketingowa nazwa obszaru obejmującego Góry i Pogórze
Kaczawskie w Sudetach Zachodnich, czyli regionu, w którym występują wzgórza zbudowane ze
skał wulkanicznych (rys. 1). Określenie to jest aktualnie używane we wszystkich materiałach promocyjnych, dawniej było stosowane tylko okazjonalnie i nieformalnie.
Góry i Pogórze Kaczawskie należą do bardzo zróżnicowanych pod względem geologicznym regionów w obrębie Sudetów, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze występuje wielka
różnorodność skał i minerałów, będących przedmiotem zainteresowań zarówno profesjonalnych
geologów, jak i kolekcjonerów (Janeczek, Kozłowski i Żaba, 1991). Ta różnorodność wynika ze
złożonej i długotrwałej historii geologicznej. Wyjątkowość tego obszaru na tle nie tylko Sudetów,
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ale i całej Polski, polega między innymi na występowaniu skał wulkanicznych z różnych okresów w dziejach Ziemi, dokumentujących trzy różne etapy tworzenia się struktury geologicznej
Sudetów (Grocholski i Jerzmański, 1975).
Najstarsze przejawy wulkanizmu są związane z początkami ery paleozoicznej, kiedy miał
miejsce wulkanizm podmorski, o którym świadczy występowanie osobliwych struktur, nazywanych lawami poduszkowymi. Można je oglądać m.in. w kilku miejscach na terenie Parku
Krajobrazowego Chełmy (Migoń, 2014b). Kolejny okres aktywności wulkanicznej miał miejsce
w permie. Erupcje wulkaniczne zachodziły w tym okresie w warunkach lądowych, a ich skutkiem
były kopuły lawowe i płaskowyże zbudowane z riolitów (Cedro, Mianowicz i Zawadzki, 2009).
Najbardziej znanym wzgórzem riolitowym jest Wielisławka z tzw. Organami Wielisławskimi,
z charakterystyczną oddzielnością słupową.



Rysunek 1. Przebieg Szlaku Wygasłych Wulkanów i rozmieszczenie ważniejszych wzgórz zbudowanych ze skał
pochodzenia wulkanicznego
Źródło: opracowanie własne.

Najmłodszy okres wulkanizmu związany jest z kenozoikiem. Dochodziło wówczas do wylewów punktowych (dawne wulkany), powierzchniowych (pokrywy lawowe), powstawały też wąskie, ale długie żyły skał wulkanicznych (Birkenmajer, 1967). Najbardziej widoczne w krajobrazie
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dawne wulkaniczne wzgórza z tego okresu to Bazaltowa, Czartowska Skała, Górzec, Ostrzyca,
Rataj i Wilkołak. Mimo że często przypominają one stożki wulkaniczne, w rzeczywistości nimi
nie są. Stanowią pozostałość kominów wulkanicznych, zbudowanych z twardej, zastygłej lawy,
natomiast dawne stożki w ciągu kilkunastu milionów lat, które minęły od czasu erupcji, zostały
zniszczone przez naturalne procesy erozji.
Wiele skał pochodzenia wulkanicznego było i nadal w wielu miejscach pozostaje przedmiotem eksploatacji. Powstające kamieniołomy z jednej strony powodują niszczenie naturalnej rzeźby terenu, ale równocześnie umożliwiają „wgląd” do środka dawnych wulkanów i pozwalają na
podziwianie różnych struktur, w tym spektakularnego ciosu kolumnowego, powstałego w czasie
stygnięcia lawy. Szczególnie pięknie wykształcone słupy bazaltowe można zobaczyć w rezerwacie
„Wilcza Góra” na Wilkołaku, na Rataju i Czartowskiej Skale.
Pod względem dziedzictwa Ziemi analizowany obszar jest znany nie tylko z wulkanicznej
historii, ale również z tradycji górniczych (w tym wydobycia rud miedzi, srebra, uranu, barytu)
(Maciejakowie, 2006), eksploatacji wapieni, a przede wszystkim sięgającej bardzo odległych czasów eksploatacji i płukania złota (K. Maciejak i M. Maciejak, 2007).

2. Tradycje wykorzystania dziedzictwa Ziemi w turystyce w Górach Kaczawskich
i na Pogórzu Kaczawskim
Obszar Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego, mimo że bardzo ceniony i chętnie odwiedzany przez geologów oraz poszukiwaczy minerałów, pod względem turystycznym zawsze
pozostawał w cieniu pobliskich regionów, zwłaszcza Karkonoszy.
Uwagę turystów, często tylko przejeżdżających przez region, przyciągał charakterystyczny
stożek Ostrzycy (501 m n.p.m.), będący symbolem regionu i nazywany Śląską Fudżijamą. Wzgórze
to zostało przystosowane do ruchu turystycznego już w pierwszej połowie XIX w. W 1839 roku
w połowie drogi na szczyt otwarto gospodę, pełniącą funkcję schroniska turystycznego i restauracji (Staffa i in., 2002). W celu ułatwienia podejścia ułożono kamienne schody, a punkt widokowy
na szczycie zabezpieczono barierką. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze (w tym gołoborza bazaltowe) w 1926 roku obszar ten objęto ochroną prawną, którą w okresie II wojny światowej zawieszono. Ponownie objęcie ochroną rezerwatową miało miejsce w 1962 roku. Miejsce to,
mimo wysokich walorów przyrodniczych, nie było po II wojnie światowej popularne turystycznie.
Nie eksponowano również w szczególny sposób jego aspektów edukacyjnych (z wyjątkiem bardzo
skromnych tablic informacyjnych).
Najczęściej odwiedzanym przez turystów wzgórzem bazaltowym był Grodziec, choć nie ze
względów przyrodniczych, ale kulturowych, bowiem na jego szczycie znajduje się udostępniony do
zwiedzania zamek. Wulkaniczna przeszłość wzgórza nie była w szczególny sposób eksponowana
lub wyjaśniana. Zmieniło się to dopiero na początku lat 80. XX w., kiedy na Pogórzu Kaczawskim
wyznaczono żółty szlak o długości 85 km, zwany Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Został on poprowadzony od Legnickiego Pola przez Jawor, Wąwóz Myśliborski, Czartowską Skałę, Ostrzycę,
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Grodziec do Złotoryi. Jego nazwa pojawiła się na mapach turystycznych i od tego momentu część
odwiedzających kojarzyła ten obszar z dawnym wulkanizmem.
Kolejne działania mające na celu aktywizację turystyki, w tym turystyki przyrodniczej,
podjęto na omawianym obszarze na początku lat 90. XX w., kiedy to w 1992 roku (Grocholski
i Wiśniewski, 1995) utworzono we wschodniej części Pogórza Park Krajobrazowy Chełmy
(rys. 1), rozszerzono na jego obszarze sieć znakowanych szlaków i utworzono ścieżkę dydaktyczną
w Wąwozie Myśliborskim koło Myśliborza (Wiśniewski i Horoszko, 2013a).
W tym samym czasie, na początku lat 90. XX w., w Złotoryi powstało Polskie Bractwo
Płukaczy Złota, którego celem była promocja Złotoryi poprzez powrót do tradycji związanych ze
złotem. W tym celu od 1993 roku zaczęto co roku organizować Mistrzostwa Polski w Płukania
Złota, które szybko spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu i Polski, a nawet
zaczęły przyciągać turystów – pasjonatów z całego świata. Mistrzostwa te, zwłaszcza w pierwszych latach organizacji, przyciągały dużą uwagę mediów. W regionie powstała wręcz moda na
amatorskie płukanie złota, które zaczęto traktować jako formę rekreacji. W 2000 i 2011 roku
Złotoryja była gospodarzem Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota.
Inną lokalną inicjatywą związaną z możliwością wykorzystania dawnych obiektów górniczych i hutniczych było utworzenie skansenu górniczego w Leszczynie (Wiśniewski i Horoszko,
2013b) i organizacja corocznej (począwszy od 2001 roku) imprezy pod nazwą Dymarki Kaczawskie
(Rogowski, 2014).

3. Kreowanie marki Krainy Wygasłych Wulkanów i tworzenie produktu geoturystycznego
Mimo że dziedzictwo Ziemi, obejmujące zarówno obiekty przyrodnicze, jak i materialne
wykorzystanie surowców mineralnych i skalnych, było od wielu lat wykorzystywane w promocji
poszczególnych miejscowości lub obszarów w Górach Kaczawskich i na Pogórzu Kaczawskim, to
rzadko było używane do kreowania wizerunku całego regionu.
Sytuacja zmieniła się w 2005 roku wraz z powstaniem Stowarzyszenia Kaczawskiego
i Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Kaczawskie”, które poszukiwały kierunków rozwoju
turystyki i możliwości zaoferowania turystom czegoś wyjątkowego, czego nie znajdą w sąsiednich
regionach Sudetów czy nawet całego kraju. Pomysłodawcą powrotu do dawniej używanej nieformalnie nazwy „Kraina Wygasłych Wulkanów” był Wacław Idziak (www.kaczawskie.eko.org.pl,
dostęp 29.10.2015), propagator tworzenia wiosek tematycznych w celu rozwoju funkcji turystycznych wsi położonych w obszarach borykających się z problemami gospodarczymi i społecznymi
(Idziak, 2008). Określenie „Kraina Wygasłych Wulkanów”, mimo że przez niektórych geologów
krytykowane za zbyt duże uproszczenie, ponieważ to, co może oglądać współczesny turysta jest
zaledwie pozostałością dawnych wulkanów (Cedro, Mianowicz i Zawadzki, 2009), intryguje i pobudza wyobraźnię turystów.
Od 2005 roku wykorzystywanie unikatowych elementów dziedzictwa Ziemi jest ważnym elementem zarówno promocji, jak i tworzonej oferty turystycznej regionu kaczawskiego. Konsekwentnie
na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych pojawia się hasło „Kraina Wygasłych
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Wulkanów”, nawet jeśli materiały te nie nawiązują bezpośrednio do wulkanicznej przeszłości.
Często na okładkach przygotowywanych publikacji, kalendarzy, widokówek czy nawet zeszytów
szkolnych dla dzieci umieszczane są wizerunki lub zdjęcia łatwo rozpoznawalnych wzgórz bazaltowych – Ostrzycy, Wilkołaka, Czartowskiej Skały (Pijet-Migoń i Migoń, 2009).
Stowarzyszenie Kaczawskie wspiera wymienione wcześniej popularne imprezy masowe,
nawiązujące do tradycji geologicznych i dziedzictwa Ziemi, takie jak Mistrzostwa w Płukaniu
Złota, Dymarki Kaczawskie, ale również współpracuje w zakresie organizacji i promuje pod swoim sloganem reklamowym inne imprezy turystyczne, takie jak Mistrzostwa Polski w Technikach
Jaskiniowych w Wojcieszowie, Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze, festiwal rocka gotyckiego „Castle Party” w Bolkowie, a także animuje nowe, jak zawody w koszeniu łąk Muchowska Kosa
w Muchowie, Dzień Szkółkarza i Sadownika w Targoszynie, Warsztaty Ceramiczne w Dobkowie.
Mimo że imprezy te nie nawiązują wprost do dziedzictwa Ziemi, to często w czasie ich trwania
organizowane są warsztaty lub pokazy mające na celu zainteresowanie zgromadzonych tematyką
geoturystyczną. W tym celu były np. organizowane dla dzieci pokazy wybuchu wulkanu czy konkursy na ciasto regionalne w kształcie wulkanu.
Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie Kaczawskie dużą wagę przywiązuje do
edukacji przyrodniczej, adresowanej nie tylko do turystów, ale również mieszkańców regionu,
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dla dzieci zostały przygotowane specjalne książeczki do kolorowania, z których można dowiedzieć się, jakiego pochodzenia są dominujące w krajobrazie
wzgórza, takie jak Ostrzyca czy Wilkołak. Z kolei dorośli dzięki bardzo prostemu przewodnikowi geologicznemu mogą pogłębić swoją wiedzę na temat budowy geologicznej regionu, minerałów i skał zbieranych przez kolekcjonerów (Bogdański, 2006). Z inicjatywy Stowarzyszenia
Kaczawskiego został opracowany ilustrowany katalog najważniejszych abiotycznych obiektów
przyrodniczych (Migoń, 2014a).
Organizowane wycieczki, zajęcia terenowe i warsztaty dla dzieci i młodzieży z lokalnych
szkół miały na celu pokazanie oraz ułatwienie zrozumienia powstania unikatowych walorów
przyrodniczych występujących w regionie, a tym samym kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej. Przeprowadzane były lekcje terenowe mające na celu wyjaśnienie zjawisk wulkanicznych,
procesów rzeźbotwórczych czy procesów glebowych (Pijet-Migoń i Migoń, 2014).
W ramach jednego z projektów Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało cykl szkoleń dla
miejscowych przewodników i osób, które chciałby w przyszłości zostać edukatorami w zakresie
wiedzy przyrodniczej. Organizowane były również specjalne wycieczki edukacyjne dla właścicieli i pracowników firm działających w branży turystycznej (właścicieli hoteli, gospodarstw
agroturystycznych, biur turystycznych) w celu pokazania najbardziej cennych obiektów, ponieważ to właśnie te osoby, mające bezpośredni kontakt z turystami, pełnią funkcję „ambasadorów” regionu i często udzielają turystom informacji o miejscowych atrakcjach turystycznych
(w tym geoturystycznych).
W celu poznania dobrych praktyk z innych regionów w Europie, wykorzystujących w turystyce dziedzictwo Ziemi, Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało wyjazd studyjny dla lokalnych
przedsiębiorców z branży turystycznej, ale również władz lokalnych, do transgranicznego (nie-
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miecko-czeskiego) geoparku Egeria, obejmującego, podobnie jak Kraina Wygasłych Wulkanów,
wiele miejsc związanych z dawnym wulkanizmem.
Innym obszarem działań Partnerstwa Kaczawskiego jest tworzenie tzw. małej infrastruktury turystycznej, ułatwiającej poznanie najbardziej interesujących miejsc przyrodniczych w regionie. W tym celu zostały wytyczone nowe ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne w okolicy
Leszczyny oraz Dobkowa (Dobków – Radzimowice, Dobków – Muchów, Dobków – Wojcieszów).
Zostały postawione nowe tablice informacyjne, wśród nich tablica na punkcie widokowym „Trzy
epoki wulkanizmu” (Różycka, 2014), na Czartowskiej Skale (gdzie dodatkowo przygotowano
miejsce piknikowe i wypoczynku), pod Okolem, na Grodźcu, przy Kruczych Skałach i w kilku
innych miejscach.

4. Projekt „Partnerstwo dla geoedukacji”
Kolejnym projektem, konsekwentnie nawiązującym do budowania strategii rozwoju turystyki
opartej na dziedzictwie Ziemi, jest „Partnerstwo dla geoedukacji”, realizowane w ramach programu Erasmus Plus – Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych (www.partnerstwokaczawskie.pl, dostęp 29.10.2015). Projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie,
a uczestniczą w nim dodatkowo trzy organizacje pozarządowe z innych państw: z Portugalii
(Adrimag), Islandii (Háskólafélag Suðurlands) i Chorwacji (Lag Papuk-Krndija). Wśród celów
ich działania jest promocja lokalnego dziedzictwa geologicznego na rzecz turystyki i edukacji.
Działalność tych organizacji doprowadziła do powstania geoparków należących do Europejskiej
Sieci Geoparków – odpowiednio: Arouca w Portugalii, Katla na Islandii i Papuk w Chorwacji.
W ramach projektu spotykają się osoby zarówno eksperci – doradcy (osoby działające na rzecz
wymienionych organizacji), jak i edukatorzy – osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie geoparków lub promowanych obszarów.
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji
i propagowania wiedzy, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, na temat geologii i geografii fizycznej. Dodatkowym celem projektu jest stworzenie metodologii geoedukacji terenowej, wzorcowych
scenariuszy warsztatów i lekcji, w trakcie których wiedza na temat dziedzictwa Ziemi przekazywana będzie w sposób interaktywny, zrozumiały i interesujący.

5. Sudecka Zagroda Edukacyjna
Wynikiem innych działań liderów Stowarzyszenia Kaczawskiego na rzecz rozwoju turystyki
opartej na unikatowych walorach geologicznych regionu oraz edukacji regionalnej było otwarcie
w sierpniu 2015 roku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Powstała ona w kompleksie
historycznych zabudowań dawnego gospodarstwa rolnego, w tzw. zagrodzie frankońskiej, typowej
pod względem architektonicznym dla Dolnego Śląska. Odnowienie obiektu i przystosowanie do
nowej funkcji wymagało znacznych środków finansowych, które zostały pozyskane w ramach
różnych funduszy (m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Norweskich).
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Sudecka Zagroda Edukacyjna ma charakter interaktywnej, multimedialnej ekspozycji,
w której przyjęto zasadę, aby najpierw przybliżyć odwiedzającym zagadnienia ogólne, związane m.in. z budową Ziemi, procesami rzeźbotwórczymi i zjawiskami wulkanicznymi, a następnie pokazać je w odniesieniu do regionu – Krainy Wygasłych Wulkanów. Oferta adresowana jest
głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, ale powinna zainteresować również dorosłych, ponieważ
prezentowane informacje przedstawione są na różnych poziomach – od bardzo prostych wyjaśnień zjawisk do bardziej pogłębionych. Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszy
się specjalna platforma, na której można doświadczyć symulowanych wstrząsów sejsmicznych
w różnej skali. W innej sali na odpowiednich modelach jest pokazana budowa wulkanów i różne
ich rodzaje. Po zwiedzeniu całej ekspozycji można sprawdzić swoją wiedzę na temat zjawisk wulkanicznych w specjalnie przygotowanym quizie. Oprócz sal wystawowych w zagrodzie znajduje
się laboratorium, w którym są przeprowadzane różnego rodzaju warsztaty i eksperymenty oraz
sala konferencyjna. Na dziedzińcu zagrody odwiedzający mają okazję poznać lokalne skały wykorzystywane do budowy domów, dowiedzieć się, jakie są metody płukania złota lub w specjalnie
założonym ogrodzie zobaczyć tradycyjne warzywa, zioła i owoce uprawiane w ogrodach wsi kaczawskich.
Od pierwszych dni otwarcia zagroda cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród szkół
z regionu. Już w pierwszym miesiącu działalności odwiedziło ją ponad 3000 osób (www.sudeckazagroda.pl, dostęp 29.10.2015).

Podsumowanie
Góry i Pogórze Kaczawskie należą do mniej popularnych pod względem turystycznym regionów Sudetów, zwłaszcza w porównaniu z pobliskimi Karkonoszami. Równocześnie jest to obszar,
który ma duży potencjał dla rozwoju turystyki poznawczej, w tym turystyki związanej z dziedzictwem Ziemi. Od lat region ten był popularny wśród osób zainteresowanych geologią i poszukiwaniem minerałów, jednak unikatowych walorów geologicznych i historii górniczej regionu
nie postrzegano jako potencjalnych atrakcji turystycznych, mogących zainteresować turystów niemających specjalistycznego wykształcenia w tym kierunku. Pewnym wyjątkiem w podejściu do
walorów geologicznych było wytyczenie Szlaku Wygasłych Wulkanów, ale nie towarzyszył temu
rozbudowany przekaz wiedzy. W latach 90. XX wieku zaczęto wykorzystywać niektóre tradycje
na styku dziedzictwa geologicznego i kulturowego do organizacji imprez masowych, takich jak
płukanie złota czy odtwarzanie wytopu rud miedzi. Przyciągały one zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów. Jednak walory geologiczne nie były wykorzystywane do promocji całego
obszaru.
Wprowadzenie intrygującego i pobudzającego wyobraźnię określenia „Kraina Wygasłych
Wulkanów” dla całego regionu i konsekwentne rozwijanie produktu turystycznego nawiązującego
do dziedzictwa Ziemi, a zwłaszcza wulkanizmu, wydaje się być bardzo trafną koncepcją z punktu
wiedzenia marketingu terytorialnego i może stać się swoistym wyróżnikiem regionu oraz magnesem przyciągającym turystów, także spoza Dolnego Śląska.
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Można oczekiwać, że w wyniku prowadzonych działań organizacji lokalnych, a zwłaszcza
Partnerstwa Kaczawskiego, turystyka poznawcza oparta na dziedzictwie Ziemi będzie nadal się
rozwijać, ale powinny temu towarzyszyć zarówno dalsze działania mające na celu rozbudowę
i utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury, która ją umożliwia (szlaki tematyczne, tablice informacyjne, materiały dydaktyczne, centra edukacyjne), jak i rozwój interesujących form edukacyjnych, pozwalających na poznanie i zrozumienie często skomplikowanych procesów geologicznych
i geomorfologicznych. Nie bez znaczenia jest również edukacja w tym kierunku mieszkańców
regionu i osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki, aby z jednej strony wzmocnić tożsamość
lokalną, która przełoży się na dbałość o walory regionu, ale równocześnie dać wiedzę niezbędną do
kreowania nowych produktów turystycznych, w tym nawiązujących do dziedzictwa Ziemi.
Analiza studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów pokazuje, że zasadne jest traktowanie geoturystyki – przyjmując jej opisową charakterystykę za Hose’em (1995) – jako nowej
formy turystyki, której istotnym elementem jest mocno zaakcentowany aspekt edukacyjny, realizowany na różne sposoby. Do połowy lat 90. XX wieku walory przyrody nieożywionej regionu
kaczawskiego pozostawały mało znane, a brak informacji na ich temat sprawiał, że turyści (poza
profesjonalistami z zakresu nauk o Ziemi) mogli doświadczać jedynie wrażeń estetycznych. Za
początki geoturystyki można uznać działania towarzyszące powstaniu Parku Krajobrazowego
Chełmy, ale rozpatrując zagadnienie w kategoriach produktu turystycznego, był on wówczas
bardzo skromny i trudno dostępny. Faktyczny rozwój geoturystyki, w której mobilność przestrzenna i geoedukacja są równie ważne, dokonał się w ostatniej dekadzie i jest związany przede
wszystkim z inicjatywami i działaniami oddolnymi, prowadzonymi przy wsparciu środowisk
akademickich.
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GEOTOURISM – NEW OPPORTUNITIES TO USE GEOHERITAGE
FOR TOURISM DEVELOPMENT.
CASE STUDY OF LAND OF EXTINCT VOLCANOES IN THE WEST SUDETES

Keywords

geoturism, geoeducation, geoheritage, sustainable tourism

Summary

The growing interest in the opportunities provided by Earth heritage to foster tourism development
makes one to wonder whether geotourism is a new form of tourism or merely a new term to describe
activities undertaken since long ago, connected with visits to geologically interesting sites. The case
study of ‘Land of Extinct Volcanoes’ in the West Sudetes, which is an area that builds its tourist
product and creates its mark upon local geoheritage, supports the view that geotourism is a new form
of tourism. This is because geoeducation and expanded interpretation of sites of geoscientific interest
have been emphasized only recently. Likewise, provision of necessary educational facilities is a new
trend. The onset of geotourism in the region dates back to the 1990s, but its rapid development only
typifies the last decade and is mainly related to bottom-up activities initiated by local leaders.
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Streszczenie

Rozwój sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej wynika z istniejących
walorów turystycznych, którym przypisuje się szczególne cechy. Ich naturalność (nie
substytucyjność), unikatowość, cenność, rzadkość i niemożliwość imitacji powodują, że
są one znaczącym atutem do uprawiania tego rodzaju turystyki. Możliwość rozwoju sylwanoturystyki na tym obszarze wymaga także uwzględnienia wielu czynników sprzyjających, jak i uniemożliwiających. Znacząca rolę w rozwoju sylwanoturystyki odgrywają
władze samorządowe, od których zależy głównie rozwój infrastruktury turystycznej.

Wprowadzenie
Obszary leśne są pożądanym terenem do uprawiania różnych rodzajów i form turystyki
(Gaworecki, 2010), ale najbardziej przemawiającą formą jest sylwanoturystyka (Michałowski,
Łagowska, 2007). Lasy w Polsce zaliczane są do strefy klimatyczno-geograficznej, charakteryzu-
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jącej się stosunkowo mało zniekształconą formacją przyrodniczą i stanowią przy tym niezbędny
czynnik równowagi ekologicznej.
Każdy region Polski jest inny i ma odmienne uwarunkowania. Możliwości rozwoju turystyki
najczęściej są utożsamiane z występowaniem walorów i atrakcji turystycznych, głównie produktów turystycznych, które stanowią zarówno dla usługobiorców, jak i usługodawców niezbędny
i konieczny warunek do uprawiania różnych rodzajów i form turystyki na danym obszarze. W dalszej kolejności pojawiają się oczekiwania usługobiorców dotyczące infrastruktury turystycznej
i paraturystycznej oraz techniki obsługi klientów.
Puszcza Białowieska jest najcenniejszym przyrodniczo lasem w Europie, ze względu na zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych oraz występowanie rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów (Jalinik, 2010). Należy do ścisłej czołówki obszarów wartych odwiedzenia. Puszcza
należy do największych obszarów w Polsce i całej Europie wśród lasów naturalnych, czyli rozwijających się bez znaczącej ingerencji człowieka. Jej wartość przyrodniczą podnoszą ostoje żubra
i stanowiska rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Dlatego też obszar taki nadaje się szczególnie do
uprawiania sylwanoturystyki, przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedzialności w stosunku
do flory i fauny. Badania dotyczą wyłącznie obszaru Puszczy Białowieskiej w granicach Polski.
Celem opracowania jest zdefiniowanie istoty sylwanoturystyki i określenie jej funkcji, a także
wyszczególnienie składników produktu sylwanoturystycznego. Celem szczegółowym jest przedstawienie możliwości rozwoju sylwanoturystyki, a głównie szans i zagrożeń, jakie mogą wystąpić
na tak atrakcyjnym obszarze, jakim jest Puszcza Białowieska. Należy też pamiętać, że las jest dla
ludzi, ale trzeba z niego umiejętnie korzystać w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego,
nie naruszając zasad rozwoju zrównoważonego.

Istota sylwanoturystyki
Bardzo atrakcyjnym i na swój sposób unikatowym rodzajem aktywności turystycznej, wyróżnionym ze względu na miejsce docelowe, jest turystyka na obszarach leśnych, którą określa się
mianem sylwanoturystyki. Sylwanoturystyka nazywana jest też turystyką leśną. Jest oparta na
infrastrukturze leśno-rekreacyjnej i organizowana na terenach leśnych, najczęściej przez samych
leśników1. Rozwój sylwanoturystyki stwarza szanse aktywizacji gospodarczej wielu jednostkom
gospodarczym, jak i obszarom o szczególnie wysokim stopniu zalesienia. Jest ona organizowana
zazwyczaj w czasie wolnym od pracy zawodowej i stanowi istotny rodzaj odpoczynku, zapobiegając rozwojowi chorób cywilizacyjnych oraz przeciwdziałając sytuacjom stresowym charakterystycznym dla współczesnej cywilizacji (Muszyńska, 2000).
Turystyka na obszarach leśnych może być organizowana w różnych formach, jak np. turystyka
piesza, rowerowa, weekendowa. Należy pamiętać, że turystyka wpływa na poprawę budżetu gmin
i jej mieszkańców i dlatego też trzeba dbać o jej rozwój. Jest to także zadanie władz samorządowych,
które mogą wpływać na rozwój infrastruktury turystycznej. Dynamiczny rozwój sylwanoturystyki,

1
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zwłaszcza w pobliżu ośrodków miejsko-przemysłowych, powoduje, że lasy, powszechnie udostępnione z mocy ustawy, powinny być do takiej funkcji odpowiednio przygotowane. Sylwanoturystyka
dominuje nad innymi rodzajami i formami turystyki z uwagi na to, że organizowana jest na obszarach, gdzie jest nieskażone środowisko, sprzyjający mikroklimat, brak hałasu, gdzie można spróbować owoców runa leśnego, co przekonuje o atrakcyjności takiej formy wypoczynku.
Las, poza funkcjami gospodarczymi, pełni również funkcje pozaprodukcyjne, w tym zdrowotne, turystyczne, rekreacyjne, edukacyjne i wiele innych bezpośrednio związanych z wypoczynkiem i rekreacją.
Mając na uwadze perspektywiczny rozwój sylwanoturystyki, należy wziąć pod uwagę nowe
formy rekreacji i uwzględnić je w planowaniu rozwoju infrastruktury turystycznej. Uwzględniając
problemy zdrowotne i wzrost zachorowań różnych grup społecznych i zawodowych, należy zwrócić
szczególną uwagę na rolę turystyki i rekreacji na obszarach leśnych.
Sylwanoturystyka spełnia rozmaite funkcje pojmowane jako efekt powiązań turystyki z rzeczywistością, w której funkcjonuje i rozwija się. Rozwój ruchu turystycznego jest uwarunkowany z jednej strony występowaniem odpowiednich walorów będących celem przyjazdów turystów (a takie
występują), a z drugiej zaś infrastrukturą turystyczną umożliwiającą wykorzystanie tych walorów.
Najważniejsza, jak się wydaje, jest funkcja wypoczynkowa, która łączy się ze zdrowotną.
Jest ona niezbędna dla odnowienia i utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka,
które narażone jest w pracy i poza nią (Muszyński, Kozioł, 2013). Do uprawiania sylwanoturystyki głównie nadają się: parki narodowe, parki krajobrazowe, puszcze, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne. Ten rodzaj turystyki
zapewnia regenerację sił psychofizycznych, poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz
zbliża turystę do natury.

Specyfika produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej
Każdy kraj czy region posiada własne produkty turystyczne, które stanowią cząstkę tradycji i kultury mieszkającej w nim społeczności. Usługobiorca oczekuje produktu o zróżnicowanych
walorach, dobrej marce i oryginalnego. Umiejętność budowania i rozwijania produktu turystycznego
wymaga wcześniejszego zrozumienia jego istoty. Jedynym w swoim rodzaju obszarem z unikatowymi produktami turystycznymi jest obszar Puszczy Białowieskiej. Jest to jedyny obszar pochodzenia
naturalnego na niżu Europy, z cechami lasów pierwotnych o zróżnicowanym bogactwie flory i fauny.
Cechą szczególną każdego produktu turystycznego jest jego niemożliwość magazynowania,
chociaż jego świadczenie może być rezerwowane (ale także w określonym miejscu i czasie) i jest
on jednocześnie produkowany i konsumowany (Panasiuk, 2007). Z pragmatycznego punktu widzenia produkt turystyczny stanowi najczęściej kompozycję różnych składników zaspokajających
komplementarne potrzeby turystów, których realizacja ma zaspokoić potrzebę główną – cel wyjazdu.
Przedstawione definicje i pojęcia mają swoje odzwierciedlenie w produkcie, jaki występuje na
obszarze Puszczy Białowieskiej. Głównie są to produkty markowe (unikatowe), rzadko występujące
w innych regionach kraju, np. Białowieski Park Narodowy, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Rezerwat
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Ścisły BPN, Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich i inne. Produkty takie wymagają
właściwego przygotowania, a głównie promocji ich z wykorzystaniem różnych środków medialnych.
Produkt turystyczny definiowany jest jako wszystko to, co stanowi przedmiot rynkowej wymiany. Produkt ma na celu zaspokojenie potrzeb konsumentów i może nim być: przedmiot, usługa,
miejsce, organizacja lub idea. W literaturze specjalistycznej jest on interpretowany w sposób wieloraki. Produkt turystyczny ma postać złożoną, gdyż może obejmować miejsce (kierunek wyjazdu), usługę (pakiet touroperatora turystycznego, składający się z miejsca w samolocie, na statku,
hotelu, wyżywienia i innych usług), a czasami pewne produkty materialne (darmowa butelka alkoholu bezcłowego), aby zachęcić do kupna danej usługi (Holloway, Robinson, 1997).
Z punktu widzenia potencjalnego turysty rozważającego możliwość podróży, przez produkt
turystyczny można rozumieć dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego (Gołembski, 2002). Middleton (1996)
wyróżnia pięć głównych składników produktu turystycznego, do których zalicza:
– atrakcje i środowisko miejsca docelowego,
– infrastrukturę i usługi miejsca docelowego,
– dostępność miejsca docelowego,
– wizerunek miejsca docelowego,
– cenę.
Walorem Puszczy Białowieskiej jest dzika przyroda (flora i fauna), roślinność wodna oraz
wiele gatunków ryb, co stanowi dużą atrakcję dla wędkarzy. Jest to też miejsce przebywania licznej dzikiej zwierzyny. Organizowane są ornitologiczne wyprawy (łodziami lub po kładkach) do
ostoi ptaków na wschodnich obrzeżach zbiornika Siemianówka. Poza wymienionym zbiornikiem
wodnym w otulinie Puszczy Białowieskiej znajdują się także zalewy Bachmaty i Repczyce. Dzięki
takiej lokalizacji można tu uprawiać różne formy turystyki i rekreacji, między innymi: wioślarstwo,
żeglarstwo, myślistwo, wędkowanie, jogging, nordic walking i inne.
Należy także dodać, że na obszarze Puszczy Białowieskiej jest dobra czystość wód (występuje
I i II klasa czystości) (Chomutowska, Wilamowski, 2014). Tradycyjną formą rekreacji w okresie zimowym są kuligi i ogniska organizowane przy akompaniamencie muzyki akordeonowej. W okresie letnim bardzo popularne są przejażdżki bryczką, rowerami po Białowieży i Białowieskim
Parku Narodowym oraz ogniska na polanach.
Ważnym elementem tworzenia produktów turystycznych są walory kulturowe, w które obszar Puszczy Białowieskiej szczególnie jest bogaty. Różnorodność etniczna i wyznaniowa tego
obszaru znalazła odzwierciedlenie w architekturze sakralnej. Są tu bogato zdobione, drewniane
i murowane cerkwie, kościoły i kapliczki przydrożne, cmentarze różnych religii. W Białowieży
są organizowane: Festiwal Przyrody ,,Żubrowisko”, Noc Kupały, Festyn Miodowy i wiele innych
imprez o regionalnym zasięgu. Należy dodać, że imprezy kulturalne i folklorystyczne podnoszą
atrakcyjność turystyczną, umożliwiając turystom z innych regionów kraju oraz turystom zagranicznym poznanie tradycji etniczno-kulturowych mieszkańców.
Atrakcją dla turystów jest park pałacowy – założony na przełomie XIX i XX wieku, równocześnie z budową pałacu carskiego, według projektu znakomitego polskiego planisty Kronenberga.
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Projekt zrealizowano w duchu naturalizmu (styl angielski). Najstarszym zabytkiem parku jest obelisk
upamiętniający łowy organizowane przez Augusta III Sasa w 1752 roku. Kolejną atrakcją antropogeniczną jest Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. Jana Miklaszewskiego, które mieści się w parku pałacowym, w miejscu dawnego pałacu carskiego. Gromadzi ono eksponaty z całej Puszczy Białowieskiej.

Atuty Puszczy Białowieskiej
Puszcza Białowieska jest obszarem specyficznym pod względem turystyczno-rekreacyjnym
i jedyną na naszym kontynencie naturalną ostoją żubra. Jest uznawana za najlepiej zachowany
kompleks lasów nizinnych o charakterze pierwotnych lasów liściastych i mieszanych. Jest to rozległy kompleks leśny i pozostałość dawnych puszcz: białowieskiej, ladzkiej, świsłockiej i szereszewskiej, położony w województwie podlaskim i na Białorusi. W okresie przedwojennym była miejscem pobytu i polowań wielu książąt litewskich, królów polskich i carów rosyjskich. Powierzchnia
całej puszczy przekracza 150 tys. ha (z czego w granicach Polski 62 tys. ha). Na jej obszarze
znajduje się Białowieski Park Narodowy (BPN), który jest najstarszym polskim parkiem narodowym. Powstał w 1921 roku, jednak podstawy prawne uzyskał dopiero w 1932 roku, a zatwierdzony
został rozporządzeniem Rady Ministrów w 1947 roku, z powierzchnią 5348 ha. Obecnie zajmuje
powierzchnię 10 502 ha i obejmuje najlepiej zachowaną część Puszczy Białowieskiej, z tego 45%
podlega ochronie ścisłej.
Z uwagi na unikatowe walory przyrodnicze Białowieski Park Narodowy został uznany przez
UNESCO w 1977 roku za Światowy Rezerwat Biosfery, a od 1979 roku – jako jedyny polski obiekt
przyrodniczy – znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Obszar puszczy wchodzi w skład nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka (Jalinik, 2004). Dużym powodzeniem
wśród osób zwiedzających puszczę cieszy się Muzeum Przyrodniczo-Leśne z wieżą widokową
(panorama polany białowieskiej, Białowieży i obszar ochrony ścisłej). Jest ono jednym z najstarszych muzeów w polskich parkach narodowych. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego,
a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów ptaków, ssaków
i owadów. Bardzo interesującym produktem turystycznym jest skansen – zespół budownictwa
drewnianego Rusinów Podlasia. Jest to prywatny skansen położony w Białowieży, na terenie dawnej wsi Kropiwnik, zniszczonej przez Niemców podczas II wojny światowej.
Na obszarze Puszczy Białowieskiej występuje ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, powyżej 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i ponad 280
gatunków porostów. Nalicza się ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców i około 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Pierwotne drzewostany Puszczy Białowieskiej wyróżniają
się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla
lasów naturalnych. Spośród ptaków spotyka się sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego, chrząszcze, motyle i inne zbiorowiska.
Obiektem, który wzbudza zainteresowanie wśród turystów, jest Rezerwat Pokazowy Zwierząt
zajmujący powierzchnię 27,9 ha. Został on powołany w 1936 roku w miejscu, gdzie założono rezerwat hodowli konika typu tarpan. Po drugiej wojnie światowej rezerwat został rozbudowany i obok
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tarpanów umieszczono w nim żubry, a także umożliwiono chętnym jego zwiedzanie. Obecnie rezerwat może poszczycić się obecnością wszystkich dzikich kopytnych gatunków zwierząt żyjących
w Puszczy Białowieskiej, do których należy zaliczyć: żubry, jelenie, sarny, dziki, tarpany, żubronie.
W górnym biegu Narwi zalano przypuszczańskie bagna, pastwiska, łąki i pola pięciu wsi
(Rudnia, Garbary, Bołtryki, Budy, Łuka). W tym miejscu powstał zalew Siemianówka, który zajmuje powierzchnię 3250 ha (Poskrobko, 1996). Jego walorem jest dzika przyroda (flora i fauna),
roślinność wodna oraz liczne gatunki ryb, co stanowi dużą atrakcję dla wędkarzy, a obrzeża są
miejscem przebywania dzikiej zwierzyny. Jest to też miejsce organizacji ornitologicznych wypraw
(łodziami lub po kładkach) do ostoi ptaków na wschodnich obrzeżach zbiornika Siemianówka.
Poza zalewem przez region puszczy przepływają rzeki Narewka, Leśna i Hwoźna, które również
stanowią atrakcję dla turystów i wędkarzy.
Ważnym elementem tworzenia produktów turystycznych są walory kulturowe, w które obszar
Puszczy Białowieskiej szczególnie jest bogaty. Różnorodność etniczna i wyznaniowa tego obszaru
znalazła odzwierciedlenie w architekturze sakralnej. Największą imprezą o randze międzynarodowej są obchody Dni Muzyki Cerkiewnej. Odbywają się one corocznie w maju w soborze Św. Trójcy
w Hajnówce. Wiele imprez jest także organizowanych w Białowieży. Imprezy kulturalne i folklorystyczne podnoszą atrakcyjność turystyczną, umożliwiając turystom z innych regionów kraju oraz turystom zagranicznym poznanie tradycji etniczno-kulturowych mieszkańców analizowanego regionu.
Oryginalną formą zwiedzania Puszczy Białowieskiej jest turystyczna kolejka wąskotorowa,
kursująca na trasie Hajnówka – Topiło (obszar Puszczy Białowieskiej). Wzdłuż trasy rozmieszczonych jest szereg przystanków edukacyjnych prezentujących najciekawsze zbiorowiska leśne
z ich charakterystyczną florą. Przed transformacją systemu społeczno-gospodarczego takie kolejki użytkowane były na obszarze całej Puszczy Białowieskiej i służyły do transportu drewna
z lasu. Niestety, większość z nich uległa całkowitej likwidacji, a ocalałe są doskonałą atrakcją
turystyczną, głównie w okresie letnim. Szczególną atrakcją są też szlaki rowerowe i piesze o różnej
długości, których na obszarze Puszczy Białowieskiej jest znaczna liczba.
Jedynym mankamentem, trudnym do rozwiązania, jest plaga komarów w okresie letnim, co zniechęca turystów do odwiedzania tak atrakcyjnego pod względem przyrodniczym obszaru. Innym, również istotnym, jest brak profesjonalnych przewodników do oprowadzenia po Puszczy Białowieskiej.

Baza noclegowa i żywieniowa
Obsługa ruchu turystycznego nie może odbywać się sprawnie bez dobrze przygotowanej bazy
noclegowej i żywieniowej. Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego i pomiarem ruchu turystycznego (krajowego i zagranicznego) jest funkcjonująca baza żywieniowa i noclegowa,
a znaczącym wskaźnikiem jest stopień jej wykorzystania.
Zauważalny jest zdecydowany wzrost liczby osób korzystających z bazy noclegowej hoteli,
pensjonatów, kwater prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, jak i bazy żywieniowej restauracji, barów, gospodarstw agroturystycznych, punktów gastronomicznych, zarówno przez turystów krajowych, jak i zagranicznych. Obiekty gastronomiczne zlokalizowane na obszarze Puszczy
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Białowieskiej słyną z produkcji żywności proekologicznej, co ewidentnie wiąże się z perspektywami rozwoju bazy żywieniowej. Niektóre obiekty poza usługami noclegowymi oferują również
inne usługi, takie jak zakup pamiątek czy też zakup produktów żywnościowych.
Obszar Puszczy Białowieskiej w opinii pracowników organizacji turystycznych jest dość dobrze
przygotowany do przyjęcia turystów pod względem bazy noclegowej i żywieniowej. Jest to obszar
o zachowanym tradycyjnym wiejskim krajobrazie rolniczym i kulturowym z zespołami drewnianego
budownictwa wiejskiego (Bielawska, Kiryluk, Michałowski, Rąkowski, Ziółkowski, 2001).
Wśród obiektów noclegowych na tym obszarze występują: hotele, pensjonaty, gospodarstwa
agroturystyczne, kwatery prywatne, domy wycieczkowe, zajazdy, kempingi, ośrodki noclegowo-gastronomiczne i pola biwakowe. Występuje także znaczna liczba obiektów żywieniowych:
restauracje, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, zajazdy, ośrodki noclegowo-gastronomiczne, dworki i karczma. Obiekty są rozmieszczone nierównomiernie, a największa ich liczba
zlokalizowana jest w Białowieży, w której do dyspozycji turystów jest ponad 1500 miejsc. Liczbę
obiektów noclegowych i żywieniowych oraz ich lokalizację przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Baza noclegowa i żywieniowa w ujęciu liczbowym na obszarze Puszczy Białowieskiej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rodzaj obiektu noclegowego i żywieniowego
hotele
pensjonaty
gospodarstwa agroturystyczne
kempingi
zajazdy
pole biwakowe
schroniska młodzieżowe
domy wycieczkowe
kwatery prywatne
ośrodek noclegowo-gastronomiczny
restauracje
karczma
dworek
dom myśliwski
Dom Miłosierdzia ,,Samarytanin”
punkty gastronomiczne
internat Zespołu Szkół Leśnych
Razem

Liczba obiektów
3
7
57
2
3
2
1
1
58
2
9
1
2
1
1
4
1
155

Lokalizacja obiektu
Białowieża
obszar Puszczy Białowieskiej
obszar Puszczy Białowieskiej
Białowieża
obszar Puszczy Białowieskiej
obszar Puszczy Białowieskiej
Białowieża
Białowieża
obszar Puszczy Białowieskiej
obszar Puszczy Białowieskiej
obszar Puszczy Białowieskiej
obszar Puszczy Białowieskiej
obszar Puszczy Białowieskiej
Białowieża
obszar Puszczy Białowieskiej
Białowieża
Białowieża

Źródło: opracowanie własne.

Na obszarze Puszczy Białowieskiej zlokalizowanych jest 148 obiektów noclegowych
i 88 obiektów żywieniowych. Największą grupę stanowią kwatery prywatne (58) i gospodarstwa
agroturystyczne (57). Należy także podkreślić, że większość obiektów noclegowych świadczy
usługi żywieniowe i stąd też nie ma problemu z przyjęciem gości. Oferta obiektów żywieniowych
opiera się głównie na potrawach regionalnych, w tym również podawane są posiłki z dziczyzny.
Największą grupę stanowią restauracje, natomiast najmniejszą punkty gastronomiczne.
Obszar Puszczy Białowieskiej charakteryzuje się nieskażonym środowiskiem przyrodniczym, tradycyjną kuchnią i tradycyjnym rolnictwem. Przeważają na tym obszarze małe i średnie
gospodarstwa rolne o powierzchni do 10 ha, które w znacznej większości specjalizują się w okreNowe rozwiązania w organizacji ruchu turystycznego
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ślonej produkcji roślinnej bądź zwierzęcej, a ludność poza rolnictwem zajmuje się pracą w instytucjach i nielicznych przedsiębiorstwach. Na wymienionym obszarze są także dogodne warunki do
uprawiania turystyki i rekreacji.
Warto także dodać, że obiekty noclegowe oferują konkurencyjne ceny i stąd też każdy odwiedzający Puszczę Białowieską może znaleźć miejsce do zamieszkania, w którym przyjemnie
spędzi czas. Badania wykazały, że turyści spoza województwa wyżej oceniają jakość bazy noclegowej, żywieniowej województwa podlaskiego niż jego mieszkańcy (Borkowska-Niszczota, 2014).

Podsumowanie
Obszar Puszczy Białowieskiej stanowi wspólne dobro, które nie jest właściwie wykorzystywane przez usługobiorców, a uprawianie sylwanoturystyki jest ważne ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Obszar ten cechuje unikatowość produktów turystycznych (walory
przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe), które powinny trafiać do klienta w jak najszerszym zakresie. Sylwanoturystyka stanowi mocny atut rozwoju obszaru Puszczy Białowieskiej, a przyroda posiada specyficzne i niepowtarzalne pod wieloma względami atrakcyjne walory turystyczne,
dzięki którym jest możliwy dalszy jej rozwój.
Sylwanoturystyka ma wszechstronne możliwości oddziaływania na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Atrakcyjność i zdrowotność to jej cechy dominujące lub przynajmniej równorzędne z pozostałymi. Aby można było rozważać na temat zdrowotnych walorów sylwanoturystyki, miejsce wypoczynku musi mieć nieskażone środowisko i sprzyjający mikroklimat. Trzeba
jednak stwierdzić, że Puszcza Białowieska spełnia takie warunki, dzięki czemu rozwój sylwanoturystyki ze wszech miar jest właściwy.
Na obszarze Puszczy Białowieskiej występują zasoby naturalne, które są podstawą rozwoju
działalności turystycznej. Potencjał turystyczny puszczy nie stwarza barier do jej rozwoju, ale
wraz z napływem turystów możliwości mogą być ograniczone, z uwagi na brak infrastruktury
turystycznej, paraturystycznej oraz atrakcji turystycznych. Należy uwzględnić proporcje w stosunku do występujących produktów turystycznych, głównie zwiększyć liczbę atrakcji turystycznych. Problemem jest także brak wyspecjalizowanej kadry do obsługi ruchu turystycznego oraz
występowanie komarów, które odstraszają turystów. Wiąże się to głównie z nizinnym położeniem Puszczy Białowieskiej. Należy dążyć do podnoszenia kwalifikacji pracowników branży turystycznej, kierując ich na różne formy doskonalenia zawodowego, a produkty obszaru Puszczy
Białowieskiej należy sukcesywnie udoskonalać i rozwijać, aby zwiększał się ich popyt i podaż.
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Silvanus tourism development opportunities
in the area of the Bialowieza Forest
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Abstr act

Silvanus development of tourism in the area of the Bialowieza Forest is the consequence of the
existing tourist values, which are assigned specific features. Their naturalness (not substitution),
uniqueness, preciousness, rarity and the impossibility of imitation mean that they are an important
asset to practise this type of tourism. The ability to develop silwanotourism in the area must also
take into account many favorable and unfavorable factors. A significant role in the development of
silwanotourism is played by local authorities, on which mainly depends the development of tourist
infrastructure.

Nowe rozwiązania w organizacji ruchu turystycznego
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Streszczenie

Zarządzanie jakością w agroturystyce jest istotnym czynnikiem rozwoju tej popularnej
formy turystyki wiejskiej. Aspekty zarządcze w usługach agroturystycznych odnoszą
się do różnego rodzaju usług podstawowych i komplementarnych związanych z prowadzeniem działalności agroturystycznej. Jakość można rozpatrywać na poziomie obsługi
turystów, w świadczeniu usług noclegowych i żywieniowych. Jakość w agroturystyce to
również odpowiednie usługi rekreacyjne oferowane wczasowiczom.
Zarządzanie jakością w rozwoju usług agroturystycznych jest ważne, ponieważ skutecznie realizowane umożliwia świadczenie usług turystycznych gościom na odpowiednio
wysokim poziomie.
W niniejszej pracy ukazano metody zarządzania jakością w agroturystyce na przykładzie
czterech powiatów województwa małopolskiego: limanowskiego, myślenickiego, suskiego
i wadowickiego. Scharakteryzowano stan rozwoju agroturystyki w tym regionie. Ukazano
jakość usług agroturystycznych, biorąc pod uwagę oferowane produkty agroturystyczne
i wsparcie otoczenia instytucjonalnego. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych
w urzędach gmin wymienionych jednostek administracyjnych oraz z właścicielami gospodarstw agroturystycznych działających w wybranych dwóch gminach.
Jakość w agroturystyce wpływa znacząco na ruch agroturystyczny. Gospodarstwa agroturystyczne skategoryzowane, zrzeszone w stowarzyszeniach agroturystycznych, posiadające ciekawe i zróżnicowane oferty rekreacyjne dla swoich gości, mają większe szanse dotarcia do potencjalnych turystów. Odpowiednia i na wysokim poziomie obsługa
wczasowiczów to także element jakości determinujący rozwój ruchu agroturystycznego.
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Wprowadzenie
Aby skutecznie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, jego właściciele starają się świadczyć usługi agroturystyczne na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym muszą dbać
o jakość produktu turystycznego, o standard oferowanych dóbr i usług.
Celem głównym artykułu jest określenie form zarządzania jakością w agroturystyce w czterech powiatach województwa małopolskiego: limanowskim, myślenickim, suskim oraz wadowickim. W związku z tak sformułowanym celem przeprowadzono zimą i wiosną 2015 roku badania
ankietowe we wszystkich gminach wiejskich tych powiatów. Miały one na celu określenie metod
zarządzania jakością stosowanych przez samorządy gminne. Respondentami byli pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za promocję i rozwój turystyki w regionie. Drugie badania ankietowe
przeprowadzono z właścicielami gospodarstw agroturystycznych w gminach Laskowa i Mszana
Dolna położonych w powiecie limanowskim.

Istota agroturystyki i metody zarządzania gospodarstwem agroturystycznym
Agroturystyka to forma turystyki wiejskiej ściśle związana z wypoczynkiem u rolników.
Turyści korzystają w gospodarstwach agroturystycznych z bazy noclegowej, najczęściej z pokoi
gościnnych, często także z usług żywieniowych oraz różnych form rekreacji.
Prezentowane w literaturze definicje agroturystyki podkreślają jej związek z rolnictwem,
z czynnym gospodarstwem rolnym oraz możliwością poznania hodowli zwierząt i produkcji roślinnej. Ujęcia definicyjne agroturystyki uwzględniają ponadto różne formy usług rekreacyjnych
oferowanych turystom przez wiejskich usługodawców oraz możliwości uczestniczenia wczasowiczów w różnych wydarzeniach wiejskich, np. festynach, dożynkach, odpustach, itd.
Drzewiecki (1995, s. 7) stwierdza, że agroturystyka to „forma wypoczynku, która realizowana
jest na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym,
produkcyjnym i usługowym)”. W opinii Dębniewskiej i Tkaczuk (1997, s. 17) agroturystyka „dotyczy organizacji przez rolnika oraz jego rodzinę na wsi wypoczynku lub krótkiego pobytu turystycznego w ich gospodarstwie rolnym, przy czym pobyt ten związany jest z wiejskimi atrakcjami,
które turystom oferuje region i gospodarstwo w nim funkcjonujące”. Knecht (2009, s. 22) podaje, że
najbardziej pożądanymi cechami wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych są:
– wypoczynek w warunkach odmiennych od panujących w mieście,
– cisza, spokój i niewielki ruch,
– kontakt z czystym środowiskiem przyrodniczym,
– korzystanie z żywności produkowanej w gospodarstwie,
– niskie ceny wypoczynku na wsi,
– kontakt ze zwierzętami domowymi i pracami rolnymi.
Pojęciem bliskim agroturystyce jest ruch turystyczny, a właściwie ruch agroturystyczny.
Odnosi się on do przemieszczania się ludzi, którzy nocują w gospodarstwach agroturystycznych.
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Do czynników determinujących rozwój agroturystyki można zaliczyć głównie walory przyrodnicze, ciszę, spokój, czyste powietrze (Knecht, 2009, s. 112). Często gospodarstwa agroturystyczne
położone są na obszarach przyrodniczo cennych, nad jeziorami, przy rzekach lub u podnóża masywów
górskich. Ważne uwarunkowania rozwoju usług agroturystycznych to również walory kulturowe, wiejskie zabytki architektury, zamki, skanseny, muzea, folklor, dziedzictwo kulturowo-historyczne wsi.
Są także ekonomiczno-marketingowe czynniki rozwoju agroturystyki. Do nich zalicza się
różne metody zarządzania usługami agroturystycznymi. Gospodarstwa agroturystyczne muszą
być efektywnie zarządzane a efektywność tego procesu zależy w dużym stopniu od kwalifikacji,
umiejętności i wkładu pracy osoby lub osób zarządzających (Knecht, 2009, s. 109).
Najważniejszą funkcję w zarządzaniu gospodarstwem agroturystycznym pełni sam właściciel
(właściciele) gospodarstwa. To on zajmuje się planowaniem, organizowaniem i on decyduje o funkcjonowaniu własnego obiektu noclegowego (Jalinik, 2002, s. 112).
Istotne jest umiejętne zarządzanie marketingowe. Dotyczy ono kształtowania produktu agroturystycznego obejmującego pakiet usług podstawowych i towarzyszących. Marketing to także
odpowiednia polityka cenowa, która powinna przynieść właścicielom gospodarstwa agroturystycznego finansowe korzyści i zysk. Aspekty zarządcze w działalności marketingowej to ponadto stosowanie kanałów dystrybucji, sprzedaż usług turystycznych. Czwarty element kompozycji
marketingowej to promocja. Zarządzanie działalnością promocyjną związane jest ze stosowaniem różnych instrumentów promocyjnych. Do tych narzędzi marketingowych zalicza się reklamę w różnych formach (internetową, radiową, telewizyjną), wydawnictwa z ofertą gospodarstw
agroturystycznych, giełdy i targi agroturystyczne, sprzedaż osobistą, public relations, marketing
szeptany oraz promocję uzupełniającą (np. rabaty, zniżki dla stałych klientów, upominki dla gości).
W agroturystyce można wprowadzać koncepcje zarządzania strategicznego. Dotyczą one planowania strategicznego, przyszłościowego rozszerzania oferty agroturystycznej. Wdrażać metody zarządzania strategicznego mogą rolnicy zajmujący się gospodarstwami agroturystycznymi, stowarzyszenia
agroturystyczne i władze lokalne. Często w strategiach rozwoju gmin, w działaniach związanych z wizjami strategicznymi, samorządy gminne uwzględniają potrzebę rozbudowy bazy agroturystycznej.
W agroturystyce można także wdrażać zasady zarządzania jakością. Związane są one ze stworzeniem oferty agroturystycznej na odpowiednio wysokim poziomie. Jakość powinna dotyczyć
wysokich standardów bazy noclegowej, gastronomicznej oraz rekreacyjnej. Zarządzanie jakością
powinno odnosić się do podnoszenia standardu wszelkich świadczonych usług agroturystycznych,
do próby wykreowania produktu markowego. Zarządzanie jakością to również spełnienie odpowiednich norm w celu uzyskania odpowiedniej kategorii nadawanej przez ogólnokrajową Polską
Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Turystyki jakość w turystyce jest traktowana
jako element jakości życia w trakcie czasowego pobytu turystów poza miejscem zamieszkania
(Panasiuk, 2013, s. 108). Jakość odnosi się do obsługi ruchu turystycznego, niezależnie od tego,
czy dotyczy to działalności biur podróży, firm transportowych, przewodnictwa turystycznego lub
pilotażu wycieczek. Jakość usług turystycznych jest także bardzo ważna jeśli chodzi o działalność
obiektów noclegowych.

Nowe rozwiązania w organizacji ruchu turystycznego

325

Arkadiusz Niedziółka

W branży hotelarskiej podstawowymi czynnikami determinującymi poziom jakości są poziom wykonania i stan techniczny obiektu, ilość, jakość i nowoczesność wyposażenia oraz dobór,
profesjonalne przygotowanie oraz zachowanie personelu
Usługi hotelarskie świadczą także gospodarstwa agroturystyczne. Rolnicy wynajmujący pokoje gościnne powinni wdrażać w życie różne koncepcje zarządzania jakością. W ich gestii leżą
takie sprawy jak prowadzenie usług noclegowych i żywieniowych na jak najwyższym poziomie.
Zarządzanie jakością odnosi się ponadto do zarządzania usługami rekreacyjnymi, do stworzenia
jak najlepszej oferty dotyczącej sposobów spędzania czasu wolnego przez turystów.
Wysoka jakość usług agroturystycznych to konieczność podejmowania działań strategicznych, marketingowych, ekonomicznych, społecznych oraz prawnych. Są to działania, które mają
na celu podniesienie standardu świadczonych usług podstawowych i towarzyszących oraz prowadzenia agroturystyki według przepisów prawnych oraz koncepcji marketingowej (Sawicki
i Mazurek-Kusiak, 2010, s. 157):
– działania strategiczne – mają na celu przyciągnąć turystów do gospodarstwa agroturystycznego i być zawsze „o krok lepsze” od konkurencji,
– działania marketingowe – dotyczą potrzeby świadczenia usług agroturystycznych oraz
sprzedawanych produktów dorównujących europejskim wymaganiom,
– działania ekonomiczne – związane są z tym, aby przychody z działalności agroturystycznej pokrywały jej koszty, co jest możliwe, kiedy usługodawcy oferują swoim gościom usługi tańsze, ale lepsze niż konkurencja,
– działania społeczne – odnoszą się do konieczności dołączenia dodatkowych atrakcji,
np. warsztatów tkackich, udziału turystów w pracach polowych, gier i zabaw na świeżym
powietrzu.
Do kryteriów ogólnych i szczegółowych oceny jakości gospodarstw agroturystycznych można zaliczyć:
– infrastrukturę materialną usług – czyli wyposażenie pokoju, świadczenie dodatkowych
usług, takich jak serwowanie posiłków, organizacja ognisk, kuligów, wypożyczanie urządzeń służących rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi (rowery, kajaki, pontony, quady),
– niezawodność usług – fachowość, odpowiedzialność, solidność usługodawcy, terminowość
oferowania usług, powtarzalność cech usługi przy każdorazowym ich świadczeniu, bezpieczeństwo klienta, uczciwość usługodawcy,
– znajomość potrzeb klienta – umiejętność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klienta, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów przez usługodawcę (Sawicki
i Mazurek-Kusiak, 2010, s. 157).
W ogólnych poglądach na problem jakości w turystyce wiejskiej spotyka się inne ciekawe
koncepcje. Peter McNulty (2004, s. 217–225) podaje, iż podstawowymi komponentami jakości
produktu agroturystycznego są: środowisko, zakwaterowanie, atrakcje turystyczne, aktywności
specjalistyczne, infrastruktura, obsługa. Z tych komponentów najważniejsze wydaje się być odpowiednie środowisko, zapewniające bliskość natury i swobodę poruszania się.
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Podstawą wyznaczania standardów jakości w branży hotelarskiej jest kategoryzacja. Obiektom
hotelarskim, takim jak hotele, motele, pensjonaty i kempingi, przyznawane są kategorie w postaci
gwiazdek. W przypadku domów wczasowych i schronisk młodzieżowych kategorię stanowią cyfry rzymskie.
Inaczej sprawa wygląda z kategoryzacją wiejskiej bazy noclegowej. Zarządzanie jakością
w agroturystyce poprzez wprowadzenie w 1997 roku procedur kategoryzacyjnych przyczyniło się
do wzrostu standardu świadczonych usług podstawowych i towarzyszących. Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych jest elementem zarządzania jakością w ruchu agroturystycznym. Dzięki
powołaniu w 1996 roku ogólnokrajowej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne” pojawiła się już w następnym roku szansa na podniesienie jakości ofert agroturystycznych dzięki możliwości otrzymania odpowiedniej kategorii.
Celem kategoryzacji jest gwarancja, że w danym gospodarstwie agroturystycznym znajduje
się odpowiednia jakość świadczonych usług, a wyposażenie pokoi jest zgodne z przyznaną kategorią (Sawicki i Mazurek-Kusiak, 2010, s. 79).

Wyniki badań w gminach wiejskich powiatów: limanowskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego
Zimą i wiosną 2015 roku przeprowadzono badania ankietowe we wszystkich 29 gminach
wiejskich należących do czterech powiatów: limanowskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego. Respondentami byli pracownicy urzędów gmin zajmujący się turystyką i promocją gminy.
Głównym celem badań była próba określenia metod zarządzania jakością w rozwoju ruchu agroturystycznego przez władze lokalne.
Wszystkie gminy posiadają strategie rozwoju. W większości z nich uwzględniono działania
wspierające agroturystykę. W misjach i wizjach strategicznych zawarto różne formy pomocy dla
usług agroturystycznych, m.in. promocję, współpracę z innymi podmiotami.
Rozwój ruchu agroturystycznego nie został uwzględniony tylko w sześciu badanych gminach, w tym w trzech z powiatu wadowickiego: Spytkowicach, Tomicach i Wieprzu; w dwóch
należących do powiatu suskiego – Bystrej-Sidzinie i Zembrzycach oraz w jednej gminie z powiatu
myślenickiego – Sieprawiu. Na terenie tych gmin funkcjonuje bardzo mała liczba gospodarstw
agroturystycznych (od jednego w gminie Spytkowice do ośmiu w gminie Zembrzyce) i władze
lokalne nie widzą opcji strategicznych w tym zakresie.
Okazało się, że pokoje gościnne wynajmowane przez rolników w ich gospodarstwach agroturystycznych to bardzo popularna forma udzielania noclegów w większości badanych gmin (tab. 1).
Najwięcej gospodarstw agroturystycznych znajduje się w powiecie limanowskim – 133, następnie w suskim – 93. W powiecie myślenickim jest 38 gospodarstw agroturystycznych, a w wadowickim są 23.
Bardzo zróżnicowane odpowiedzi padały na pytanie o to, co należałoby zrobić, aby zwiększyć ruch agroturystyczny w gminie. W ośmiu gminach: Brzeźnicy, Budzowie, Lubieniu, Mszanie
Dolnej, Pcimiu, Słopnicach i Spytkowicach respondenci wskazali na potrzebę powstawania nowych gospodarstw agroturystycznych. W innych gminach lub w tych samych badani dodatkowo
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Tabela 1. Liczba gospodarstw agroturystycznych w badanych gminach (litery przy nazwach gmin oznaczają
pierwszą literę powiatu do którego gmina należy: l – limanowski, m – myślenicki, s – suski, w – wadowicki)
Gmina

Liczba
gospodarstw
agroturystycznych

Gmina

Liczba
gospodarstw
agroturystycznych

Brzeźnica (w)

1

Pcim (m)

Budzów (s)

4

Raciechowice (m)

3

Bystra-Sidzina (s)

3

Siepraw (m)

2

22

Słopnice (l)

4

Spytkowice (w)

1

Dobra (l)

3

Jodłownik (l)

6

Jordanów (s)

10

Stryszawa (s)

Kamienica (l)

9

Stryszów (w)

7

Lanckorona (w)

5

Tokarnia (m)

5
3

23

Laskowa (l)

22

Tomice (w)

Limanowa (l)

12

Tymbark (l)

5

Lubień (m)

10

Wieprz (w)

2

Łukowica (l)
Mszana Dolna (l)
Mucharz (w)
Niedźwiedź (l)

6
19
4
28

Wiśniowa (m)

15

Zawoja (s)

45

Zembrzyce (s)
Razem:

8
287

Źródło: badania własne.

wskazywali na potrzebę rozbudowy bazy towarzyszącej. W grupie tych odpowiedzi można wyróżnić wybudowanie wieży widokowej w gminie Jodłownik, stworzenie strefy wypoczynkowej
i ścieżek rowerowych w gminie Lubień czy napełnienie zbiornika wodą i rozwój bazy rekreacyjnej
w gminie Mucharz. Z kolei w gminie Niedźwiedź respondent stwierdził, że należy dążyć do realizacji projektu zakładającego otwarcie basenów geotermalnych. W gminie Stryszów wskazano
na potrzebę zakończenia budowy zbiornika wodnego, a w gminie Wiśniowa na konieczność uruchomienia kąpieliska i wyciągu narciarskiego. Bardzo ogólną odpowiedź podał badany w gminie Stryszawa, który wskazał na potrzebę zwiększenia liczby atrakcji turystycznych. W gminie
Zawoja podano, że należy zbudować ścieżki rowerowe, trasy narciarskie (zjazdowe i biegowe),
trzeba wytyczyć trasy konne i zbudować kąpielisko.
Na pytanie o działania mogące wzmocnić rozwój ruchu agroturystycznego padały ponadto
odpowiedzi dotyczące zwiększenia promocji agroturystyki i regionu. Tak wskazywali respondenci
w gminach: Mszana Dolna, Tymbark, Wieprz, Wiśniowa i Zembrzyce. W gminie Tymbark wskazano także na potrzebę organizacji spotkań informacyjno-doradczych. W dwóch gminach powiatu
limanowskiego – Limanowej i Łukowicy i jednej myślenickiego – Tokarni odpowiedziano natomiast, że trzeba po prostu rozbudować infrastrukturę turystyczną.
Może dziwić, że tylko w jednej gminie Spytkowice zwrócono uwagę na potrzebę organizacji szkoleń agroturystycznych dla rolników. W wymienionych wcześniej gminach, w których
wskazano na potrzebę rozbudowy bazy agroturystycznej, nie wspomniano ani o szkoleniach, ani
o kursach dla osób planujących założenie gospodarstwa agroturystycznego.
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W gminie Jodłownik, oprócz potrzeby wybudowania wieży widokowej, respondent wskazał
ponadto na konieczność oznakowania tras turystycznych oraz na stworzenie unikatowego produktu turystycznego. Nie określił jednak, jaki to miałby być produkt.
W gminie Lanckorona stwierdzono, że należy zwiększyć oferty finansowe dla indywidualnych rolników. Podobną odpowiedź odnotowano w gminie sadowniczej Raciechowice, gdzie ankietowany wskazał na wsparcie finansowe i zwiększenie ulg podatkowych. Wydaje się, że odpowiedzi te mogą sugerować potrzebę pomocy pieniężnej przekazywanej przez samorząd gminny
dla rolników rozpoczynających działalność agroturystyczną.
W gminie podkrakowskiej Siepraw ankietowany wskazał na „wszczepienie” miłości do wsi
i kultywowanie tradycji regionalnych.
Tylko w czterech gminach: Bystra-Sidzina, Dobra, Jordanów i Tomice nie odpowiedziano na
to pytanie.
Na kolejne pytanie ankietowe o współpracę gminy z różnymi podmiotami i instytucjami
w rozwoju ruchu agroturystycznego twierdzącą odpowiedź otrzymano w 18 gminach. Okazało
się, że najczęściej władze lokalne współpracują ze stowarzyszeniami agroturystycznymi (np. gminy Limanowa i Niedźwiedź) i innymi (np. Stowarzyszenie „Doliny Karpia” – gminy Spytkowice
i Tomice). Współpraca ta dotyczy głównie zwiększenia działań promocyjnych oraz organizacji
szkoleń agroturystycznych. Niektóre gminy (Budzów, Mucharz, Stryszów, Tymbark i Wieprz) zawiązują współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego i jest ona związana z organizacją szkoleń
i kursów agroturystycznych. Część z nich, a także inne, współpracują także z Lokalnymi Grupami
Działania (gminy: Łukowica, Mucharz, Pcim, Stryszów, Wieprz) w zakresie promocji agroturystyki oraz realizacji różnych projektów. Na współpracę bezpośrednio z właścicielami gospodarstw
agroturystycznych wskazano w gminach: Bystra-Sidzina i Dobra.

Wyniki badań przeprowadzonych z właścicielami gospodarstw agroturystycznych
w gminach Laskowa i Mszana Dolna
Wiosną 2015 roku przeprowadzono badania ankietowe z właścicielami 15 gospodarstw agroturystycznych w gminie Laskowa oraz z tą samą liczbą rolników zajmujących się agroturystyką
w gminie Mszana Dolna. Obie gminy położone są w powiecie limanowskim. Badania miały na
celu określenie metod zarządzania jakością w agroturystyce.
W gminie Laskowa większość respondentów świadczy usługi agroturystyczne od ponad pięciu lat – taką odpowiedź podało 12 badanych. Trzech rolników zajmuje się agroturystyką w przedziale od dwóch do pięciu lat. W gminie Mszana Dolna 13 gospodarzy prowadzi działalność agroturystyczną od ponad pięciu lat. Jeden badany zajmuje się agroturystyką od dwóch do pięciu lat,
a kolejny krócej niż dwa lata.
Zarówno w gminie Laskowa, jak i w gminie Mszana Dolna po 11 wiejskich usługodawców
świadczy usługi agroturystyczne przez cały rok, reszta osób tylko sezonowo w okresie wakacyjnym.
W obydwu gminach właściciele gospodarstw agroturystycznych posiadają nie więcej niż pięć
pokoi. Związane jest to ze zwolnieniem podatkowym z tytułu świadczonych usług noclegowych
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i żywieniowych turystom. Tak jest w przypadku wszystkich obiektów w gminie Laskowa oraz 13
w gminie Mszana Dolna. W tej gminie jeden gospodarz ma w swojej ofercie od sześciu do dziesięciu pokoju, a kolejny wynajmuje turystom ponad dziesięć pokoi.
Zarządzanie jakością w agroturystyce może dotyczyć bogatej oferty rekreacyjnej przeznaczonej dla gości (tab. 2).
Tabela 2. Formy usług rekreacyjnych w badanych gospodarstwach agroturystycznych
Usługa rekreacyjna
organizacja ognisk i grillowanie

Liczba obiektów
w gminie
Laskowa

Liczba obiektów
w gminie
Mszana Dolna

15

15

organizacja wycieczek pieszych lub rowerowych

9

13

wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego

9

6

możliwość dokarmiania zwierząt hodowlanych

8

3

organizacja kuligów

3

2

możliwość pomocy w pracach polowych

3

2

Źródło: badania własne.

Wśród najważniejszych form promocji w obydwu gminach najczęściej wskazywano na reklamę online. Internet w gminie Laskowa zaznaczyło dziesięciu respondentów, a w gminie Mszana
Dolna dziewięciu.
Zarządzanie promocją to kolejna ważna kwestia w zarządzaniu jakością w agroturystyce.
Wszystkie badane gospodarstwa agroturystyczne w obydwu gminach zarządzają działalnością
promocyjną poprzez stosowanie różnych narzędzi marketingowych. 23 obiekty posiadają reklamę
internetową w formie oficjalnej strony swojego gospodarstwa agroturystycznego (12 w gminie
Laskowa i 11 w gminie Dobra), 17 osób rozwija się dzięki „poczcie pantoflowej” zwanej marketingiem szeptanym (10 usługodawców w gminie Mszana Dolna i 7 w gminie Laskowa). Obniżki cen
stosują gospodarze w 13 przypadkach – siedmiu rolników w gminie Laskowa i sześciu w gminie
Mszana Dolna. Właściciele dziewięciu gospodarstw agroturystycznych w tej pierwszej gminie
oferują także swoje usługi na wystawach na lokalnych uroczystościach. Dwóch rolników w gminie
Laskowa i trzech w gminie Mszana Dolna promuje swoje gospodarstwa agroturystyczne na targach turystycznych.
W zarządzaniu promocją często ważne miejsce zajmuje członkostwo gospodarstwa agroturystycznego w stowarzyszeniu agroturystycznym oraz posiadanie przez nie odpowiedniej kategorii.
Opcje te dają możliwość zwiększonych działań promocyjnych, umożliwiają często skuteczniejszą politykę promocyjną i w zarządzaniu marketingowym odgrywają bardzo istotną rolę. Dzięki
członkostwu w stowarzyszeniu agroturystycznym kwaterodawca może zamieszczać swoją ofertę
w wydawnictwach stowarzyszenia, na jego oficjalnych portalach internetowych oraz podczas wyjazdów na targi i giełdy agroturystyczne współorganizowane przez te organizacje. Natomiast posiadanie kategorii umożliwia skategoryzowanym gospodarstwom agroturystycznym promowanie
się w wydawnictwach Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz na jej
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oficjalnej stronie internetowej. W przypadku ubiegania się o daną kategorię (od jednego do trzech
słoneczek) właściciel gospodarstwa agroturystycznego musi spełnić pewne wymogi niezbędne do
uzyskania kategorii oraz przystosować swój obiekt do wymaganych procedur.
Z odpowiedzi na pytania ankietowe dotyczące członkostwa w stowarzyszeniu oraz korzyści
z tego wynikających wynika, że w gminie Laskowa dwa poddane badaniom obiekty są zrzeszone
w stowarzyszeniu agroturystycznym. Dzięki temu mają one możliwość promowania swoich usług
w wydawnictwach oraz na portalu internetowym stowarzyszenia. Z kolei tylko jedno badane gospodarstwo agroturystyczne w tej gminie jest skategoryzowane. Wynika to z różnych przyczyn,
m.in. z braku potrzeby poddania się procedurom kategoryzacyjnym, z niemożliwości spełnienia
odpowiednich wymogów oraz kwestii finansowych. Te odpowiedzi zaznaczyli rolnicy posiadający
gospodarstwa agroturystyczne bez kategorii.
W gminie Mszana Dolna tylko jeden respondent wskazał na członkostwo w stowarzyszeniu
agroturystycznym. Jako główne korzyści wynikające z tego faktu wymienił wspólne działania
marketingowe i promocyjne (foldery, katalogi, internet) oraz doradztwo w działalności agroturystycznej. W gminie tej sześciu gospodarzy uzyskało dla swojego gospodarstwa agroturystycznego
kategorię nadawaną przez ogólnokrajową Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Gościnne”. Właściciele skategoryzowanych obiektów wskazali na korzyści wynikające z posiadanej kategorii: dodatkową promocję swojego gospodarstwa w materiałach wydawanych w Polsce
i za granicą, na zwiększone przyjazdy turystów, również cudzoziemców, a także na możliwość
korzystania ze znaku Federacji. Z kolei dziewięciu właścicieli nieskategoryzowanych obiektów
wskazało na powody niepoddania się procedurom kategoryzacyjnym. Wymienili oni zbyt duże
wymagania formalne, koszty, a także wskazali na brak wystarczającej wiedzy i informacji o takiej
możliwości.
W gminie Laskowa 12 badanych rolników zajmujących się agroturystyką chce w przyszłości
rozszerzyć zakres świadczonych usług lub podnieść ich jakość. W grupie tej aż 11 usługodawców
planuje poprawić walory estetyczne otoczenia gospodarstwa, a sześciu ponadto zamierza rozpocząć hodowlę zwierząt jako atrakcję turystyczną, w tym wykorzystać je do zooterapii, np. hipoterapii. W gminie Mszana Dolna większość badanych, bo dziewięć osób, nie zamierza w przyszłości
rozszerzyć swojej oferty pod względem ilościowym i jakościowym. Z kolei pięciu respondentów
wskazało na odpowiedź „nie wiem”, a tylko jeden badany chce przebudować kuchnię, unowocześnić ją i zaadaptować pomieszczenia obok garażu na nową stołówkę.
Wydaje się, że podniesienie w przyszłości jakości usług agroturystycznych świadczonych
przez badanych rolników mogłoby przyczynić się do wzrostu przyjazdów turystów. Zdecydowanie
lepiej w tym zakresie prezentują się właściciele gospodarstw agroturystycznych w gminie Laskowa,
którzy w większości planują zwiększyć jakość swojej oferty. W gminie Mszana Dolna natomiast
tylko jeden rolnik jest na to zdecydowany.
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Podsumowanie
Jakość usług agroturystycznych odgrywa ważną rolę w rozwoju agroturystyki. Zarządzanie
jakością dotyczy wielu aspektów związanych z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego.
Zarządza się usługami noclegowymi, gastronomicznymi oraz towarzyszącymi. Wdraża się koncepcje zarządzania jakościowego poprzez podnoszenie standardów świadczonych usług, np. rekreacyjnych, poprzez wspólne działania promocyjne, np. dzięki członkostwu w stowarzyszeniu
agroturystycznym czy też podniesienie jakości usług dzięki uzyskaniu odpowiedniej kategorii
nadawanej przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich 29 gminach wiejskich
powiatów: limanowskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego można wyciągnąć następujące wnioski:
– władze samorządowe w większości gmin (80%) planują dalszy rozwój agroturystyki
w swoim regionie, ponieważ w strategiach rozwoju gmin zawarto w wizjach strategicznych
działania wspierające usługi agroturystyczne,
– w przeważającej liczbie gmin wiejskich władze lokalne wspierają rolników zajmujących się
agroturystyką, głównie w działalności promocyjnej,
– aby zwiększyć rozwój agroturystyki, należy prężniej ją promować oraz zwiększyć promocję lokalnych walorów turystycznych,
– w rozwoju agroturystyki samorządy gminne najczęściej współpracują ze stowarzyszeniami agroturystycznymi, innymi organizacjami i z ośrodkami doradztwa rolniczego.
Po przebadaniu łącznie 30 wiejskich kwaterodawców świadczących usługi agroturystyczne
w dwóch gminach powiatu limanowskiego: Laskowej i Mszanie Dolnej można stwierdzić, że:
– zarządzanie jakością widać w prowadzonej polityce promocyjnej, ponieważ większość
badanych właścicieli gospodarstw agroturystycznych stosuje kilka form promocji jednocześnie,
– niestety tylko łącznie trzech usługodawców należy do stowarzyszeń agroturystycznych,
– większość ankietowanych (72%) chce w przyszłości rozszerzyć zakres świadczonych usług
agroturystycznych pod względem ilościowym i jakościowym,
– jakość w usługach rekreacyjnych często przejawia się ciekawymi ofertami wypoczynku,
m.in. wycieczkami, wypożyczaniem sprzętu sportowo-rekreacyjnego, głównie rowerów,
– jakość w promocji to oficjalne strony internetowe w przypadku aż 80% badanych obiektów,
– najważniejsza forma promocji to reklama online – zaznaczona przez 19 respondentów,
– posiadanie kategorii i członkostwo w stowarzyszeniu agroturystycznym sprzyja wspólnym
działaniom promocyjnym o zwiększonym zakresie.
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QUALITY MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF AGRITOURISM
IN SELECTED COUNTIES OF THE MALOPOLSK A PROVINCE

Keywords
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Abstr act

Quality management in agritourism is an essential factor in this popular form of rural tourism
development. Ascpects of management in agritourism services relate to all kinds of basic services
and complementary ones related to runnning agritourism activity. The quality can be seen in the
level of services for tourists, in providing accommodation and catering. Quality in agritourism is
also suitable recreational services offered to vacationists.
Quality management in agritourism is important becasue effectively implemented enables the
provision of tourism services for guests at a sufficiently high level.
In this paper the methods of quality management in agritourism on the example of the four counties
in the Malopolska: Limanowa, Myslenice, Suski and Wadowice have been presented. The state
of agritourism development in this region of Malopolska have been characterized. The quality
of agritourism services have been shown, taking into account the agritourism products offered,
innovative services, institutional surroundings support and relation marketing. The results of studies
carried out in offices of the municipalities mentioned administrative units and owners of tourist
farms operating in selected two municipalities.
Quality in agritourism significantly affects the agritourism flow. Categorized agritourism farms,
associated in agritourism associations, having an interesting and varied leisure offers for its guests
have a better chance to reach potentials tourists. Appropriate and high-level service vacationers are
also the elements of quality determing the agritourism flow development.
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